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رفتار چراییی   شناخت خوبِ ،کند. عالوه بر این ها در به حداکثر رساندن محصوالت دامی کمک می مدرک جامع و درست رفتار چرایی دا
 ،یم. همچنیین کنها را به بهترین شکل مدیریت  مبتوانیم چرای دا ،بینی و در نهایت مراتع پیشرا در ها  مدا راثآدهد تا  ها این امکان را می مدا
از کیاهش تویییدات    دست یافیت و ایی ه حل راهبه مراتع  ةبهینه از علوف ةاستفاددر جهت توان  های مختلف می مشناخت رفتار چرایی دابا 

هیای   ه در مرتع تزخراب ارومیه اجرا شد. شاخصطرح رفتار چرایی گاو دورگ ،د. بدین منظوریری کرگجلودامی و کاهش درآمد دامداران 
شده در روز، مسیر حرکت دام در مرتیع، سیرعت حرکیت دام امییان ین      طول مسافت طیعبارت بود از الزم برای تفسیر رفتار چرایی دام 

عیین رفتار یا سییکل  شده. برای ت و سیستم چرای اعمال ،شده برای حرکت زمان صرف ،شده برای استراحت زمان صرف ،حداکثر و حداقل(
شیده در طیول    مسیافت طیی   هایِ ها، شاخص نتایج نشان داد در بین سال. دش( استفاده GPSیاب جغرافیایی ا چرای دام از دست اه موقعیت

درصید   5مییان ین سیرعت در سیطح       درصید و شیاخص   1شده برای استراحت در سطح  و زمان صرف ،شده برای چرا روز، زمان صرف
هیای   شیاخص  همیة و مهیر(   ،های تحت بررسی ااردیبهشت، خیرداد، تییر، میرداد، شیهریور     در ماه ،دار دارند. عالوه بر این معنیاختالف 
از قبییل تغیییرات    ،دار بودند. این مطایعه نشان داد عوامیل محیطیی   دارای اختالف معنیدرصد  1های مختلف در سطح  شده در ماه بررسی
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 مقدمه
هیای فصیل چیرا از     بررسی رفتار چراییی دام در میاه  

مراتع کشور است. رفتار چرایی  مباحث مهم مدیریتیِ
ها یکی از فاکتورهای مهم است که به طور مستقیم  دام

 در ،در نتیجه ،در دسترس دام است ةتحت تأثیر علوف
رفتیار   درگذارد. هر عاملی کیه   ها تأثیر می عملکرد دام
ها تأثیر ب ذارد ممکن است باعث افیزایش   چرایی دام

 ،. از اییین رو[6]یییا کییاهش درآمیید دامییدار شییود    
ر رفتیار  دتوییدکنندگان و دامداران باید عوامیل میؤثر   

هیا در   ها را بشناسند و از قیرار گیرفتن دام   چرایی دام
شییود  هییا مییی شییرایطی کییه باعییث کییاهش بییازده آن

ها عوامیل   جلوگیری کنند. در بررسی رفتار چرایی دام
. رفتیار چراییی دام شیامل    شیود   مختلفی بررسیی میی  

مانند مصرف غذا، حرکت، مصرف است، هایی  فعاییت
عوامیل   ،. به طور کلیی [0] و استراحت ،آب، نشخوار

ها بر اساس منشأ این عوامیل   ر رفتار چرایی دامدمؤثر 
عوامیل   ؛شود: عوامل محیطی تقسیم میبه چهار دسته 
و  ؛عوامیل مربیوط بیه میدیریت چیرا      ؛مربوط بیه دام 

 مطایعیات  اجیرای   ة. نحو[1]عوامل مربوط به گیاهان 
از  ،متیأثر از پیشیرفت علیم   نییز  هیا   رفتار چراییی دام 

دسیتخو  تغیییر و تحیوالتی شیده      کنون،گذشته تا 
ییی دام  رفتیار چرا    کیه قیبال    ،است. در مناطقی از دنیا

ایین کیار بیه صیورت      ،ه اسیت، معمیوال   شید بررسی 
مستقیم دام بیود،   ةچشمی و از طریق تعقیب و مشاهد

گیر ییا    مثیل خسیت ی مشیاهده    ،که به دییل مشکالتی
ر دگر به دامِ مورد نظر و تأثیر آن  بودن مشاهده نزدیک

خطای احتمیایی ناشیی از آن،    ،در نهایت ،رفتار دام و
. امییا [52] دی برخییوردار نبییودنتییایج از اطمینییان زیییا

 ،GPSهمچون  جدید،های  تکنویوژی ةامروزه با توسع
امکیان   ،در نتیجه ،امکان ردیابی دام در هر شرایطی و

هیا در   تر رفتار چرایی انواع دام تر و جامع دقیق ةمطایع

مطایعیات نشیان داد    ده اسیت. شی انواع مراتع فیراهم  
بیودن،   هزینیه  علت کمه ب، GPSکارگیری تکنویوژی  هب

اسیت  ل مفیید  ئها و تحلیل مسیا  در ارزیابی چرای دام
ها نشیان   . نتایج تحقیقات دربارة رفتار چرایی دام[15]

هیا   ر رفتار چرایی دامدی بسیاردهد عوامل محیطی  می
تیرین عوامیل، تغیییرات     گذارند. یکی از مهیم  می تأثیر

تواند رفتار چرایی یک  دمایی است. تغییرات دمایی می
دمیا   ،. همچنیین [5]معین را تحت تأثیر قرار دهد  مِدا

شیده   ر مسافت پیمیوده دیکی از فاکتورهای تأثیرگذار 
هیا بیه چیرا     توسط دام و مدت زمیانی اسیت کیه دام   

ها تحیت   شده توسط دام مسافت طی .[13]پردازند  می
و ساعات روشنایی روز  ،حرارت، رطوبت ةتأثیر درج

فاکتورهیا ارتبیاط   به طوری که بیا مییزان ایین     است،
 .[55]دارد  یمعکوس

بیرای  ها  که دامهم ر محلی ددما  ،عالوه بر این
کنند تأثیرگذار اسیت. انتخیاب محیل     چرا انتخاب می

چرا و مدت زمان چرا توسط گاو تحت تأثیر تغییرات 
ر رفتیار  دثر ؤاز دی یر عوامیل می    [.55اسیت ] فصلی 

تیوان بیه توپیوگرافی،     می ،ها گاو ویژه به ،ها چرایی دام
و میییزان فراوانییی گیاهییان  ،میییزان دوری از آبشییخوار

 . مطایعیات  [55]خیوراک اشیاره کیرد     ای خو  علوفه
ها در کشور ما بیشتر بر رفتار چراییی   رفتار چرایی دام

گوسفند ابه عنوان مثال گوسیفند نیژاد زنیدی( و بیز     
 رفتار چراییی  ةو در زمین [59 ،14]متمرکز بوده است 

 ،گاوهییا تحقیقییات زیییادی صییورت ن رفتییه اسییت و
از رفتار چرایی دام اطالعات دقیقیی وجیود    ،متأسفانه
شناخت و بسیاری از عوامل دی ر عرصه  فقدانِندارد. 

. [0]را بر منیابع طبیعیی و مراتیع تنید کیرده اسیت       
بیا   دطرف سیاختن ایین فشیار، بایی     برای بر بنابراین،

 ةن اسییتفادن ییر، در عییی  مییدیریت اصییویی و جییامع 
یکنواخت از مراتیع، موجبیات بهبیود وتیعیت ایین      
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میسیر   امی مسئله هنها را فراهم ساخت و این  عرصه
اسییت کییه از چ ییون ی رفتییار چرایییی دام و ارز   

پوشش گیاهی  ةدهند های گیاهی تشکیل رجحانی گونه
رفتن ها آگاه باشیم. با در نظیر گی   ر آندو عوامل مؤثر 

اطالعات کلی در میورد   رغم وجود بهاین مشکالت و 
رفتیار  بارة مشخصی در مدیریت چرا، هنوز کار علمیِ

 ،هییای مختلییف فصییل چییرا    چرایییی دام در زمییان 
این پیژوهش   ،انجام نشده است ،خصوص برای گاو هب

هیای   شیده بیرای فعایییت    به منظور تعیین زمان صرف
های مناسب چیرا بیرای گیاو     دام و تعیین زمان ةروزان

 ةهیای شیور اطیراف دریاچی     هت ابومی دورگه در زیس
 ارومیه انجام شد.

 شناسی روش
 مورد مطالعهة معرفی منطق

درجه،  92ی یمرتع تزخراب ارومیه با موقعیت جغرافیا
 55درجیه،   05عیر  شیمایی و    ةثانی 15دقیقه و  90

طییول شییرقی در جییوار روسییتای ثانیییه  05دقیقییه و 
کیلومتری جنیوب شیرقی شهرسیتان     55تزخراب در 

ده اسیت.  شی غربیی واقیع    استان آذربایجان درارومیه 
متیر و   1115از سیطح درییای آزاد   آن حداقل ارتفاع 
شور،  . اراتی منطقه پستاستمتر  1944حداکثر آن 

متوسیط بارنیدگی    ،سین ین  بافت خاک سن ین تا نیمه
حیرارت  ة و متوسط درجی  ،متر میلی 533محل  ةساییان

بندی آمبیرژه   که در طبقه استگراد  یدرجه سانت 6/15
د. شیو   میی  شیمار  بهخشک  اقلیم نیمه واقلیم منطقه جز

تیپ مرتعی منطقه از نظیر درصید ترکییب و پوشیش     
 تاجی عبارت است از:

Halocenumu stobilacium+ Atriplex verrucifera + 
(Perennial Grasses) 

علفزار است و  -زار سیمای پوشش گیاهی بوته
ای شورپسیییند نظییییر  هیییای بوتیییه غایبییییت گونیییه

Halocnumum strobilaceum، Atriplex verrucifera .
. نیوع دام میورد   اسیت هکتار  544مساحت رویش اه 

بیا مخلیوطی از   اسیت  استفاده در مراتع تزخراب گاو 
نیژاد  شیده و گوسیفند و بیز     های بیومی و اصیالح   دام
 در مجموع،اواخر فروردین تا اواسط آبان ااز ی. یماکو

یان یدامداران و روستا دامِ روز( 514هر سال به مدت 
. تعیداد  کننید  میی استفاده مورد مطایعه  ةمراتع منطقاز 
 124موجیود   هیای  خانوار و تعداد دام 94 انبردار بهره
عبیارت   های مهم و مورد چرای دام . گونهاستس أر

 ، Aelropus littoralis،Puccinella distansاسییت از 
Atriplex verrucifera، Salsola crassa، Halocnumum 

strobilaceum ،هییای یکسییایه.  هییا و فییورب و گییراس
سیستم چرای اجراشده در منطقه سیسیتم چیرای آزاد   

یعنیی دامیداران منطقیه هییس سیسیتم چراییی        ،است
 د.کنن اجرا نمیرا خاصی 
 

 رفتار چرایی دام
ادسییت اه  GPSچرایییی دام از  بییرای تعیییین رفتییار  

در  ترتیب،د. بدین شیاب جغرافیایی( استفاده  موقعیت
یک روز معین در هر ماه اروز مورد نظر در ماه ثابیت  

بیه   GPS( از فصل چرا هن ام خروج دام از آغل است
 ،روی دام GPSپشت دام بسیته شید. پیز از نصیب     

 .ار داده شید قیر  1و روی مد ترکتشد دست اه روشن 
بیه   GPSشده توسیط   اطالعات ثبت ،پز از پایان کار

افزار  د ابرای پرداز  اطالعات باید نرمشرایانه منتقل 
ILWIS  هییا در  گیییری د(. انییدازهشییودر رایانییه نصییب

و مهر  ،های اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور ماه
د. مسیر حرکت دام در هر ماه مسیری اسیت  شتکرار 

                                                                             
توان به امکان تعیین محل اشیای  . از مزایای مد تراکت می1

شده، امکان ردیابی دقیق حیوانات و اشخاص، و  گم
 بودن آن در نقاط مختلف دنیا اشاره کرد. کاربردی
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هیای الزم بیرای    کنید. شیاخص   انتخاب می که چوپان
زمان خروج دام عبارت بود از تفسیر رفتار چرایی دام 

از آغل یا محیل اسیتراحت و ورود بیه مرتیع، زمیان      
خییروج دام از مرتییع و برگشییت بییه آغییل یییا محییل  

شییده در روز، مسیییر  اسییتراحت، طییول مسییافت طییی
حرکت دام در مرتیع، مییان ین سیرعت حرکیت دام،     

شیده بیرای    ده برای چرا، زمیان صیرف  ش زمان صرف

 ،شده برای حرکت. در نهاییت  استراحت، زمان صرف
افیزار   مسیر حرکیت دام در مرتیع بیا اسیتفاده از نیرم     

صفات رفتیار چراییی دام    ةمقایس برای استخراج شد.
تصیادفی بیا اسیتفاده از     در قایب طیرح بلیوک کیامال    

و با اسیتفاده   شدها تجزیه و تحلیل  داده  SASافزار نرم
 .شدها مقایسه  ای دانکن میان ین از آزمون چنددامنه

 
 ساله 03آماری  ةمورد مطالعه در یک دور ة. منحنی آمبروترمیک منطق1شکل 

 نتایج
صیفات   ةشید  های برداشیت  ای از داده خالصه 1جدول 

هیای   تحت بررسی مرتبط با رفتیار چراییی دام در میاه   
شود کیه   . مالحظه میاست سال چهارمختلف در طول 

های متفاوتی  های مختلف فصل چرا در زمان دام در ماه
گییردد. در  میازو بییه آن بییشییود  میییاز آغییل خییارج 

زمان خیروج   ،و شهریور ،اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد

بیوده   5:94و در مهرمیاه سیاعت    5سیاعت  دام از آغل 
 زمییان برگشییت دام بییه آغییل در  اسییت. همچنییین،

های تیر، میرداد،   در ماه ،54خرداد ساعت  اردیبهشت و
بیوده   13و در مهرماه سیاعت   ،54:94شهریور ساعتو 

شده بیرای اسیتراحت    است. در این جدول زمان صرف
شده بر حسب کیلومتر بر  بر اساس ساعت، مسافت طی

 .استو سرعت متوسط  بر حسب متر بر ثانیه  ،ساعت
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 های مختلف فصل چرا در مرتع تزخراب ارومیه ه. رفتار چرایی دام در ما1 جدول

 ماه اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر

1831  

 زمان ورود 54 54 54:94 54:94 54:94 13

 زمان خروج 5 5 5 5 5 94:5

 زمان چرا 5:94 5 6:94 6:94 5 6

 زمان استراحت 5:94 6 5 5 94:6 5:94

 شده مسافت طی 5/10 10 2/15 5/15 5/15 5/11

 سرعت متوسط 5/1 5/1 1 3/4 1/1 9/1

1831  

 زمان ورود 54 54 54:94 54:94 54:94 13

 زمان خروج 5 5 5 5 5 5:94

 زمان چرا 5 6:94 6:94 6 6:94 6

 زمان استراحت 6 6:94 5 5:94 5 5:94

 شده مسافت طی 5/10 0/10 2/19 5/15 5/19 5/11

 سرعت متوسط 9/1 5/1 /3 /2 1 9/1

1833  

 زمان خروج 54 54 54:94 54:94 54:94 13

 زمان ورود 5 5 5 5 5 5:94

 زمان چرا 5 6:94 6 5:94 5 6

 زمان استراحت 6 6:94 5:94 2 94:6 5:94

 شده مسافت طی 6/19 19 3/15 5/11 6/15 3/11

 سرعت متوسط 0/1 5/1 1 /3 5/1 9/1

1839  

 زمان خروج 54 54 54:94 54:94 54:94 13

 زمان ورود 5 5 5 5 5 5:94

 زمان چرا 2 5:94 5 6:94 5:94 6:94

 زمان استراحت 5 5:94 6:94 5 6 5

 شده  مسافت طی 3/19 0/19 2/15 5/15 19 5/11

 سرعت متوسط 5/1 5/1 /3 /2 1 9/1

 

شیدة میورد    گیری تجزیة واریانز صفات اندازه
هیای فصیل    نیاز برای بررسی رفتار چرایی دام طی ماه

( نشان 5( اجدول 1923ی  1925چرا برای چهار سال ا
شده در طول  ها صفات مسافت طی داد که در بین سال
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شیده   و زمان صیرف  ،شده برای چرا روز، زمان صرف
ییان ین  درصد و صیفت م  1برای استراحت در سطح 

دار دارند. بیه   درصد اختالف معنی 5سرعت در سطح 
هیای    صفات مورد بررسی در سیال  همة ،عبارت دی ر

هیای   دار داشتند. برای میاه  مختلف با هم تفاوت معنی
 همیة فصل چرا هم وتعیت به همین صورت بیود و  

 1های  مختلف در سیطح    هصفات مورد بررسی در ما
 د.داشتندار  درصد اختالف معنی

 های تحت بررسی در مرتع شور روی ارومیه های فصل چرا و سال ی دام طی ماهیواریانس رفتار چرا ة. میانگین مربعات تجزی2جدول 

شده برای  زمان صرف
 )دقیقه( استراحت

شده برای  زمان صرف
 )دقیقه( چرا

 شده طول مسافت طی
 )کیلومتر در روز(

 میانگین سرعت
 )کلیومتر/ساعت(

 منابع تغییرات آزادی ةدرج

٭ 5054/4٭٭ 4444/9650٭٭ 4444/9144 ٭٭
 سال 9 4116/4  

 ماه 5 1956/4٭٭ 0610/9٭٭ 4444/9955 ٭٭ 4444/2544 ٭٭

 اشتباه 15 4456/4 1965/4 4444/615 4444/164

 دار وجود دارد.  درصد با آزمون دانکن بین تیمارها اختالف معنی 1** در سطح آماری 
 دار وجود دارد. درصد با آزمون دانکن بین تیمارها اختالف معنی 5* در سطح آماری 

هیا و   مقایسة صفات مورد بررسیی در سیال   برای
های  های مختلف فصل چرا مقایسة میان ین همچنین ماه

صفات مورد بررسی با استفاده از آزمیون دانکین انجیام    
های تجزیة وارییانز را   شد. نتایج مقایسة میان ین، یافته

ها و  ای که برای تمام صفات در سال به گونه ،تأیید نمود
ده شی های متفیاوتی حاصیل    بندی های مختلف گروه ماه

است. نتایج آزمون دانکن نشان داد کیه بیشیترین زمیان    
های تحت مطایعه مربیوط   شده برای چرا در سال صرف

( و کمترین زمان مربوط بیه سیال   1923به سال چهارم ا
مدت زمیان اسیتراحت در    ؛ بیشتریناست (1926دوم ا
و ( 1922های مختلف مربوط به سال سوم مطایعه ا سال

؛ اسیت  (1923کمترین زمان مربیوط بیه سیال چهیارم ا    
( و 1925شده مربوط به سال دوم ا مسافت طی بیشترین

و اسیت؛  ( 1922کمترین مسافت مربوط به سال سیوم ا 
های مختلف مربوط بیه    سرعت متوسط در سال بیشترین

( و کمترین سرعت متوسط مربوط بیه  1922سال سوم ا
نتایج آزمون دانکن  9. جدول است (1923سال چهارم ا

نشیان  را های مختلیف   برای صفات مورد بررسی در ماه

دهد. همچنین، مقایسة میان ین صفات مورد بررسیی   می
های مختلف نشیان داد کیه بیشیترین و کمتیرین      در ماه

های مرداد و  ترتیب مربوط به ماه مدت زمان استراحت به
چیرا   مهر بوده است؛ بیشیترین و کمتیرین میدت زمیان    

هییای اردیبهشییت و مییرداد؛ بیشییترین و  مربییوط بییه مییاه
هیای مهیر و    کمترین میان ین سرعت دام مربوط به میاه 
شده مربوط بیه   مرداد؛ و بیشترین و کمترین مسافت طی

های اردیبهشیت و مهیر اسیت. بیرای مثیال پروفییل        ماه
هر سال تیرماه در  ،ارتفاعی و مسیر حرکت دام در مرتع

ارائه شیده اسیت ابیه دیییل تعیدد       3 تا  5های  در شکل
های مربوط به مسیر حرکیت و پروفییل ارتفیاعی     شکل

سال، پروفیل و مسیر حرکت  چهارحرکت دام در طول 
دام فقط در تیرماه هر سال به عنیوان نمونیه آورده شیده    

سیت کیه مسییر    ا آندهنیدة   هیا نشیان   است(. این شکل
ییک   حرکت دام دارای تغییرات زییادی نبیوده و دام در  

این موتوع  .ه استپرداختچرا به مسیر تقریبا  مشخص 
 رسد. با توجه به دشتی بودن منطقه منطقی به نظر می
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 10۳۱. پروفیل ارتفاعی مسیر حرکت دام در مرتع در تیرماه 2شکل 

 
 10۳۱در تیرماه  Atriplex verrucifera  و  Halocnumum strobilaceum تیپ مسیرهای حرکت دام در. 0شکل 

 
 10۳۱. پروفیل ارتفاعی مسیر حرکت دام در مرتع در تیرماه 4شکل 



 رفتار چرایی گاو دورگه در مراتع تزخراب ارومیه  
 

556 

 
 10۳۱در تیرماه Atriplex verrucifera و   Halocnumum strobilaceum تیپ مسیرهای حرکت دام در. 5شکل 

 
 10۳۳. پروفیل ارتفاعی مسیر حرکت دام در مرتع در تیرماه ۱شکل 

 
 10۳۳در تیرماه Atriplex verrucifera  و  Halocnumum strobilaceumتیپ مسیرهای حرکت دام در. ۱شکل 
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 10۳۱. پروفیل ارتفاعی مسیر حرکت دام در مرتع در تیرماه ۳شکل 

 
 10۳۱در تیرماه Atriplex verrucifera و   Halocnumum strobilaceumتیپ مسیرهای حرکت دام در. ۱شکل 

 

و از آنجا که خصوصیات گیاهان یکی از عوامل مهیم  
هاست، در بخشی از این  ر رفتار چرایی دامدتأثیرگذار 

های مختلف میورد    رجحانی گونهتحقیق نیز به ارز  
 ةکه نتایج آن بخیش در مقایی   ی چرای دام پرداخته شد

 تکمیل اطالعات، جیدولِ  برایاما  .دی ری آمده است
شده برای چرای هر گونیه در رو    نتایج زمان صرف

برداری در مرتیع   سنجی با استفاده از دوربین فیلم زمان
دهنیدة   نشیان  0شود. جدول  تزخراب در زیر ارائه می

هیای    شده برای چیرای گونیه   های صرف میان ین زمان
های مورد بررسی و   لهای مختلف سا  مورد چرا در ماه

 ترجیح دام است. ةرتب
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 زخرابدر مرتع تدرصد  5های اجرای طرح در سطح  ها و ماه ی دام با روش دانکن در سالیبندی رفتار چرا گروه .0جدول 

شده برای  زمان صرف
 )دقیقه( استراحت

شده برای  زمان صرف
 )دقیقه( چرا

 شده طول مسافت طی

 )کیلومتر در روز(
 میانگین سرعت

 ساعت(/)کلیومتر
 سال ماه

54/954  f 14/054 b 55/10  b 51/1  c اردیبهشت 

1926 

54/964  e 14/054  c 45/10  c 51/1  c خرداد 
54/054  c 14/934  d 25/15  h 41/1  e تیر 
54/054  c 14/054  c 55/15  i 31/4  f مرداد 
54/934  d 14/934  d 55/15  i 11/1  d شهریور 
54/994  f 14/994  g 55/11  m 91/1  b مهر 
54/964  e 14/054  c 55/10  a 91/1  b اردیبهشت 

1925 

54/934  d 14/996  f 05/10  b 51/1  c خرداد 
54/054  c 14/934  d 25/19  d 31/4  f تیر 
54/054  b 14/964  e 55/15  i 21/4  g مرداد 
54/054  c 14/934  d 55/19  ef 41/1  e شهریور 
54/994  f 14/964  e 55/11  k 91/1  b مهر 
54/964  e 14/054  c 65/19  e 01/1  a اردیبهشت 

1922 

54/934  d 14/934  d 45/19  g 51/1  c خرداد 
54/054  b 14/964  e 35/15  gh 41/1  e تیر 
54/024  a 14/994 g 55/11  l 31/4  f مرداد 
54/934  d 14/054 c 65/15  i 51/1  c شهریور 
54/994  f 14/964  e 35/11  j 91/1  b مهر 
54/944  g 14/024  a 35/19  cd 51/1  c اردیبهشت 

1923 

54/994  f 14/054  b 05/19  f 51/1  c خرداد 
54/934 d 14/054  c 25/15  h 31/4  f تیر 
54/054  b 14/934  d 55/15  i 21/4  g مرداد 
54/964  e 14/054  b 45/19  g 41/1  e شهریور 
54/944  g 14/934 d 55/11  k 91/1  b مهر 

 (.P<41/4ا استداری بین میان ین مقادیر صفات مورد بررسی  بیان ر اختالف معنی a ،b ،cحروف 
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 سال مطالعه چهاردر طول  های مختلف ها در ماه ترجیح دام گونه ةها و رتب  گونهشده برای چرای  . درصد زمان صرف4جدول 

 اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر

 ةرتب ردیف نام گونه
ترجیح 
 دام

درصد 
زمان 
 چراشده

 ةرتب
ترجیح 
 دام

درصد 
زمان 
 چراشده

 ةرتب
ترجیح 
 دام

درصد 
زمان 
 چراشده

 ةرتب
ترجیح 
 دام

درصد 
زمان 
 چراشده

 ةرتب
ترجیح 
 دام

درصد 
زمان 
 چراشده

 ةرتب
ترجیح 
 دام

درصد 
زمان 
 چراشده

 1926سال 
1 1/53 1 5/52 1 9/52 1 2/56 1 2/56 1 5/55 Aeluropus 

littoralis 
1 

5 6/51 5 9/51 5 5/51 5 2/51 5 2/51 5 55 Puccinella 
distance 

5 
9 6/11 9 2/14 9 0/14 9 2/14 9 5/11 9 2/11 Atriplex 

verrucifera 
9 

0 14 0 14 0 14 0 6/14 0 2/14 0 5/11 Salsola crassa 0 
5 5/5 5 5 5 5/5 5 5/2 5 5/2 5 3 Holocnemum 

strobilaceum 
5 

- - - - - - 5 1 5 9 5 5/9 Annual Grasses 6 
- - - - - - 6 5/5 6 5/0 6 5 Annual Forbs 5 

 1925سال 
1 55 1 53 1 91 1 5/50 1 50 1 56 Aeluropus 

littoralis 
1 

5 54 5 54 5 54 5 5/51 5 5/51 5 51 Puccinella 
distance 

5 
9 5/15 9 5/10 9 15 9 5/15 9 5/19 9 11 Atriplex 

verrucifera 
9 

0 5/15 0 5/5 0 5/5 0 10 0 5/19 0 5/11 Salsola crassa 0 
5 14 5 5 5 5 5 11 5 5/14 5 14 Holocnemum 

strobilaceum 
5 

- - - - - - 5 1 6 5/1 5 5/5 Annual Grasses 6 
- - - - - - 6 5/9 5 5/0 6 5/5 Annual Forbs 5 

 1922سال 
1 1/53 1 5/52 1 9/52 1 0/56 1 5/56 1 55 Aeluropus 

littoralis 
1 

5 5/54 5 2/54 5 5/54 5 5/51 5 6/51 5 55 Puccinella 
distance 

5 
9 5/15 9 11 9 2/14 9 0/11 9 6/11 9 15 Atriplex 

verrucifera 
9 

0 1/15 0 14 0 0/14 0 11 0 0/11 0 6/11 Salsola crassa 0 
5 3/5 5 3/5 5 5/5 5 5/2 5 2/2 5 5/3 Holocnemum 

strobilaceum 
5 

- - - - - - 5 5/1 5 1/5 5 5/5 Annual Grasses 6 
- - - - - - 6 5/0 6 5 6 5/6 Annual Forbs 5 

 1923سال 
1 52 1 52 1 5/55 1 5/56 1 55 1 52 Aeluropus 

littoralis 
1 

5 54 5 5/54 5 5/51 5 51 5 51 5 51 Puccinella 
distance 

5 
9 19 9 5/15 9 14 9 5/14 9 15 9 5/15 Atriplex 

verrucifera 
9 

0 15 0 11 0 14 0 14 0 11 0 15 Salsola crassa 0 
5 5 5 5 5 5/6 5 2 5 2 5 3 Holocnemum 

strobilaceum 
5 

- - - - - - 5 5 5 9 5 0 Annual Grasses 6 
- - - - - - 6 5/9 6 5/0 6 6 Annual Forbs 5 

 
سنجی در این تحقییق   نتایج حاصل از رو  زمان

های گیاهی میورد چیرای     در مورد ارز  رجحانی گونه
هیای چیرا ، از نظیر     دهد که در تمامی میاه   یگاو نشان م

و Aeluropus littoralis هیای   مدت زمیان، گیاو از گونیه   
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Puccinella distance    هیا، بیشیتر    ، نسبت به سیایر گونیه
،  Atriplex verruciferaهیای   گونیه  اسیتفاده کیرده اسیت   

Salsola crassa ،Halocenumum strobilaceum ،Annual 

Forbs ،و Annual grasses هیای بعیدی    ترتیب در رتبه هب
بیشترین مدت  ،آمده دست ند. بر اساس نتایج بهرفتقرار گ

و کمترین مدت  Aeluropus littoralis ةچرا مربوط به گون
 است نتایجِفتنی های یکسایه بود. گ چرا مربوط به گراس

شیده بیرای    ها و زمان صرف ارز  رجحانی گونه کاملِ
 ی ری به تفصیل آمده است.د ةها در مقای چرای آن

 گیری بحث و نتیجه
از جمله اینکه عمال  انیواع   ی آگاهی از رفتار چرایی دام

بیشتر در چه مراتعی و با چیه خصوصییاتی چیرا     دامْ
کننید،   کنند، در طول یک روز چقدر راهپیمایی میی  می

 ی پردازنید  یا در طول یک روز چقدر به استراحت میی 
میدیریت و تعییین مراتعیی کیه     در دارد  بسزایی تأثیر

 همچیون چرا هسیتند. عوامیل محیطیی     ةعمال  شایست
تغییرات دمایی ناشیی از   ،در نتیجه ،تغییرات فصلی و

هاسیت   ر رفتیار چراییی دام  دمیؤثر   مهمِ آن، از عواملِ
یت و بودن کمّ با توجه به متفاوت ،. همچنین[15 ،19]

 ،[2]کیفیت علوفه در مقاطع زمانی مختلف فصل چرا 
کردن احتیاجات غیذایی   دام مجبور است برای برطرف

های متفاوتی  زمان های مختلفْ خود در فصول و سال
را برای چرا و استراحت صرف کنید و ایین موتیوع    

دار بیین   تواند از دالیل اصلی وجود تفیاوت معنیی   می
 ،56]این صفات در مقاطع مختلف فصیل چیرا باشید    

ان استراحت و . در این پژوهش بیشترین مدت زم[53
شده برای چرا مربوط به  در مقابل کمترین زمان صرف

شود که در ایین   ماه مرداد است. این گونه استنباط می
دام زمان بیشیتری   ،حرارت ةبه دییل افزایش درج ،ماه

کند و بیه طیور طبیعیی زمیان      را صرف استراحت می

یابید. در تأییید ایین     شده برای چرا کاهش میی  صرف
به  ،ا نشان داده است که رطوبت و گرماه یافته بررسی

منفییی  یهییا اثییر ر رفتییار چرایییی دامد ،احتمییال زیییاد
، به طوری که بیا افیزایش دمیا در تابسیتان     ذارندگ می

برای چرا توسیط دام در روز کیاهش    هشد زمان صرف
یابد که یکی از دالیل این کیاهش ایین اسیت کیه      می

. [12]شییود   یمقییدار علوفییه در تابسییتان محییدود میی 
نشیان داد میدت زمیانی کیه      [16]مطایعات  ،همچنین

کننید بیه شیرایط     گاوها بیرای اسیتراحت صیرف میی    
هییا در  زمییانی کییه دامو مییدت  محیطییی بسییت ی دارد

 ،کنند صرف استراحت می ،در سایه ،تر  گرم هایِ محیط
 . گزار  شیده اسیت  است های سردتر بیش از محیط

طرییق   زمیانی کیه گاوهیا از   میدت   ،با افزایش دما که
پردازنید افیزایش    جوی سایه به استراحت میی و جست

شیود کیه    مشیاهده میی   ،بیه طیور کلیی    .[15]یابد  می
هیای خشیک سیال     در میاه   دام یِترین زمان چرا کوتاه

هیای   که گونیه  امی هن است؛شهریور( و اتیر، مرداد، 
دهی را پشت سر گذاشته و به  گل ةمورد مطایعه مرحل

یت علوفه در کیفیت و کمّ اند و بذردهی رسیده ةمرحل
تیری را   اما زمان نسبتا  طیوالنی  ،ترین سطح است پایین

زمیان  میدت  گاوها  ،همچنین .کنند صرف نشخوار می
خیوراک صیرف    خیو   ةزیادی را برای ییافتن علوفی  

 .[12]کنند   یم
شیده بیرای    در این تحقیق بیشترین زمان صیرف 

شده برای استراحت مربیوط   و کمترین زمان صرف چرا
 ،اسیت کیه  آن به ماه اردیبهشت بود. ایین یافتیه مؤیید    

رشید   ةعالوه بر عوامل محیطی، عوامل مربوط به مرحل
 ا های مختلف مستقیم گونه ةکیفیت علوف درکه  ،گیاهان
ر رفتیار  دنییز از عوامیل تأثیرگیذار     [،11]گذارد  اثر می

خیوراک   یهای اصلی مورد چرا ههاست. گون چرایی دام
های شور روی هستند  از گونهی  منطقه غایب دام در این
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این  .شود ها از اواخر فصل زمستان شروع می و رشد آن
 ةدر مرحلی   ها در فصیل بهیار، در میاه اردیبهشیت     گونه
. انید  مطلیوب  سییار دهیی قیرار دارنید و بیرای دام ب     گل

یطیی مثیل   عالوه بیر مسیاعدبودن شیرایط مح    ،بنابراین
شده برای استراحت و چیرا   دمای هوا که با زمان صرف
رسیید  ، بییه نظییر مییی  [54] همبسییت ی زیییادی دارد 

شیود کیه دام    مساعدبودن کیفیت علوفه هم باعیث میی  
آبدار و تازه در ایین   ةعلوف یرا برای چرابیشتری زمان 

 ماه اختصاص دهد و کمتیر بیه اسیتراحت بپیردازد. در    
دربارة زمان چیرای گیاو    [50]مطایعات  ،تأیید این یافته

شده برای چیرا   ماسایی در کنیا نشان داد که زمان صرف
در فصییول مختلییف و منییاطق مختلییف و همچنییین    

کیه   امی ی هنقلمروهای مختلف متفیاوت اسیت و دام   
بیشترین زمان چیرا را صیرف    باشدسبز و آبدار  هعلوف

 غیییرِ ها نشان داده است که ت بررسی ،کرد. عالوه بر این
کیفیت علوفه با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف نییز  

ثیر ب یذارد. در تأییید   أها ت ر رفتار چرایی دامدتواند  می
ترکیبیات شییمیایی   گزار  کردند که  [10]این مطلب 

موجود در علوفه در فصول مختلف رشد دچیار تغیییر   
تیرین   مهیم  به عنوان ،پذیری علوفه هضمدر  و شوند می

و  مهییم یعییامل و [5]علوفییه  هییای کیفیییت شییاخص
 د.ذارگیی یثیر مییأتیی ،هییا ر رفتییار چرایییی دامدتأثیرگییذار 

ر رفتیار  دتواند عوامل گییاهی میؤثر    تغییرات فصلی می
یییت ر کیفیییت و کمّدهییا را از طریییق تییأثیر  چرایییی دام

. در [51]در دسترس دام تحت تأثیر قیرار دهید    ةعلوف
بییا توجییه بییه افییزایش دمییای هییوا و   ،اییین پییژوهش

 ،هیای گیرم سیال    پیمایی در ماه نامساعدشدن شرایط راه
ها افزایش و  شده برای استراحت در این ماه زمان صرف

ای  بیه گونیه   ،متعاقب آن میان ین سرعت کاهش یافیت 
که بیشیترین مییان ین سیرعت مربیوط بیه میاه مهیر و        

اصیل   کمترین آن مربوط به مرداد بود. بیه عنیوان ییک   

با افزایش شدید دمای هوا سرعت چیرا بیه طیور     ،کلی
[. در ایین تحقییق کمتیرین    54یابید ]  خطی کاهش میی 
شده توسط دام مربوط به مهرماه بود کیه   مسافت پیموده
تواند به دییل محیدودیت دسترسیی دام    این موتوع می

مطایعیات   ،به علوفه رخ داده باشد. در تأیید ایین یافتیه  
دسترسیی دام بیه علوفیه باعیث     نشان داد کیه کیاهش   

د و اگیر ایین کیاهش    وشی  میی چیرا   ةکاهش طول دور
 مشیکلِ  ،دسترسی به طیور مسیتمر ادامیه داشیته باشید     

آوردن علوفه بر نیاز دام بیه میواد غیذایی غلبیه      دست به
 [.5کشد ] دام از چرا دست می ،در نتیجه ،و یابد می

 آندهنیدة   آمده از این تحقیق نشیان  دست نتایج به
 ،به دالیلی کیه ذکیر شید    ،که در فصول گرم سالاست 

نیازهای خیود   بایدممکن است دام نتواند به میزانی که 
بیا کیاهش    ،در نتیجیه  به چرا بپیردازد، را برآورده سازد 

پیشیینهاد  بنییابراین، .شییویم میییهییا مواجییه  عملکییرد دام
صبح  ةدر ساعات اویی ها دام ،در صورت امکان ،شود می

آفتاب و یا در صورت امکیان در  و یا نزدیک به غروب 
هیا باعیث    دام ةچیرای شیبان   به چرا بپردازند، زیراشب 

مطایعات نشیان   ،شود. همچنین میها  بهبود عملکرد دام
از  ،رشید گیاهیان شورپسیند    ةداد که با پیشرفت مرحلی 

کیفیت  Puccinellia distans و Aeluropus littoralisقبیل 
 ،هیا  پیروتئین آن  خصیوص مییزان   به ،این گیاهان ةعلوف

با توجه بیه اینکیه ییک گیاو شییری       ،یابد و کاهش می
غیذایی   ةدرصید پیروتئین خیام در جییر     15 ا  بهحدود

 ةدر مرحلی  فقطتوانند  ها می این گونه ،[3نیازمند است ]
از  پیز ها باشند و  مناسبی برای دام ةرشد رویشی علوف

 تکمیلی برای تأمین احتیاجات ةاین مرحله باید از تغذی
ن اسیت کیه   آقابل تأمیل دی یر    ةدام استفاده شود. نکت

سیت  اهای شیورروی   پوشش گیاهی منطقه عمدتا  گونه
در  ،افزایش نیاز به شرب آب توسط دام با ،تواند می که

کییاهش  ،در نتیجییه ،محیدودکردن مییدت زمییان چییرا و 
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ها نقش داشته باشد. عالوه بیر میوارد ذکیر     عملکرد دام
ها نیاز به منابع آب دارنید   مدر فصول گرم سال دا ،شده

تا در اطراف آن منیابع تجمیع پییدا نکننید، از ایین رو،      
بیرداری   بهره حداکثرِبرایِ  ،مدیریت بامنابع آب  ةتوسع

رسید. بیا    تروری به نظر می ،ای موجود از منابع علوفه

توان  می ،آمده از رفتار چرایی دام دست توجه به نتایج به
خیری را برای أچرایی تناوبی تدر منطقه تحقیق سیستم 

گاو پیشینهاد کیرد تیا بیه گیاهیان فرصیت بیذردهی و        
در درازمدت پوشش گییاهی مرتیع    واستقرار داده شود 

 تخریب نشود.
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