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سیار با اهمیت است. هدایت گله، در مراتعدام  مدیریت و پراکنش، نگهدارینقش چوپان در  نقش اساسی در پراکنش چرا و عملکرد  ،ب
ضرورتدارد. از ایندر مرتع مطلوب دام  شبانی موجوددارد  رو  ستم  شخص گردد که ،سی تا چه حد ها دام مورد ارزیابی قرار گیرد و م

ارزیابی نقش چوپان در  وهش حاضاار با هد ژپ .شااوندچرا داده می ،های شااایسااتهدر مکاناکولوژیک، های معیارها و شااا ص مطابق

سفند( پراکنش دام هدایت گله و  شۀو تطابق آن با )گو ستگی نق شد مرتع شای صل چرا در ماهها ثبت حرکت دام .انجام  های مختلف ف

 ۀواسطهبهایی صورت گرفته که توسط چوپان، در مساحتهدایت دام که نشان داد ، مرتع شایستگی ۀنقشو انطباق آن با  GPSتوسط 

پژوهش مبنی  ۀفرضیرو از اینبر وردار است.  حساسیت  اک به فرسایش، از شایستگی کمی برای چرا بعضاًمحدودیت تولید علوفه و 

ها را در دام ،شااود و با توجه به اینکه چوپانمیید أیت، ندارد در پراکنش دام بر اساااش شااایسااتگی مرتعثری ؤم نقشبر اینکه چوپان 
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 مقدمه . 1
ی با ارزش و رازعنوان اببه ،دامهدفمند امروزه از چرای 

انداز و ، ارتقای چشااامدیریت پوشاااش گیاهیمدر ثر ؤم

با دانسااتن اینکه چرای . شااودیاد می افزایش عملکرد دام

صحیح دام در مرتع، اغلب به کنترل شده و عدم پراکنش  ن

مدیریت چرا باید بر کاهش  ،انجامدها میچراگاهتخریب 

متمرکز  و انطباق آن با اصااول اکولوژیکی آن بمخراثرات 

. برداری شااودپایدار بهره ۀشاایو گردد تا از گیاه و مرتع به

کنترل و مدیریت دام در مرتع، نیاز به چوپانان  ،طورکلیهب

و  بمانندله باقی گدارد که در کنار و با تجربه تعلیم دیده 

 .[18] شان را کنترل کنندمقدار مصر 

 ، تعداد چوپانان با تجربه کمتردر طول چند سال گذشته

ا ردر مرتع  دامش رمدیریت و پرو ۀتجربافراد کمتری شده و 

 اگر مدیریت چرا را حفاظت وی اسااات که دارند. این در حال

بدانیمبهره گاه  نده و چرا له و ،برداری توام چر نا ت گ  شااا

له در  ندن گ ندن و چرا ندن، گردا یت آن شاااامل فهما هدا

ت های مربوط به مدیریترین فعالیتچراگاه، یکی از کلیدی

ت دام به تغذیه و مراقب ،سوهدایت گله از یک چرا  واهد بود.

. از کندبه حفاظت از چراگاه ارتباط پیدا می ،و از سااوی دیگر

. شودروشن میرو هم پیچیدگی و هم اهمیت هدایت گله این

نا بهیئجا دردر این رابطه، گزارش شاااده،   که چرای دام ب

شااود، مالحظات اقتصااادی و فنی با هدایت چوپان انجام می

همچنین بیان هدایت گله نقش اساسی در پراکنش چرا دارد. 

چوپان با شاانا تی که از سااا ت و بافت گله پیدا شااده که 

ب، کندمی  نقش کلیدی در گیرد وعهده میههدایت گله را 

 [.10]نماید مدیریت چرا ایفا می

ات متعددی ظمالح ،چرایی مدیریت یک طرحآغاز  هنگام

و چند روز  باید مستقر شوند چادرها در کجا( 1 ؛کهنظیر این

 ها کی و از کجا باید به راه بیفتنددام( 2بار جابجا شااوند. یک

چه ( 3و چه مدت چرا و چه مدت اساااتراحت داده شاااوند. 

مقدار از مخلوط مواد معدنی و نمک در مناطق اساااتراحت و 

شود ست، کیفیت  (4 .آ ورها قرار داده  آب در دسترش کجا

 ۀعلوف آیا( 5. دهدآیا تکافوی نیاز گله را میو  آن چگونه است

چه ( 6 .باشاادمیدام  ۀروزاننیاز غذایی  ۀمین کنندأتی، تولید

( 7و  دشاااباقابل دساااترش دام می ،های از مرتعمسااااحت

سمتطورکلی اینهب ستگی که چه ق شای هایی از مرتع دارای 

و محدودیت موجود برای  دباشااامطلوب برای چرای دام می

هایی که شااایسااتگی کمتری برای چرای دام دیگر قساامت

ستدارند، چه مواردی   [.21، 18]  شودباید درنظر گرفته ، ا

با این هد  درنظر گرفته می شاااوند که مالحظات مذکور 

ستفادر مرتع اتفاق بیفتد و دپراکنش مطلوب گله  بهینه از  ۀا

 د.یعمل آپوشش گیاهی به

سط  ،حرکت دام در مرتعدر ایران،  شبانیتو ستم   سی

جام می پانی( ان که می)چو ند موجب بهرهگیرد   برداریتوا

ز بهتر از مراتع و جلوگیری از تخریب شدید و چرای بیش ا

یا برعکس.  با تجربهحد گردد و  نان   با دانش بومی ،چوپا

بهترین شااارایط و روش چرایی را برای هدایت گله  ، ود

گیرند که هم وضعیت پوشش گیاهی حفظ شود درنظر می

وجه ها با تو هم دام کمترین راهپیمایی را داشته باشد. آن

شرایط گیاهان سی عمنابع آبی یا به ،به  وامل عبارتی با برر

یت حدود ف ،پراکنش دام در مرتع درثر ؤمهای و م  ۀوظی

به جام می ود را  ندان کار  [.28، 18، 17] رساااان اکنون 

م کو یا افراد غیربومی فصاالی و  به کارگران چوپانی عمدتاً

شاااود که این امر باعا ناکارآمدی این تجربه ساااپرده می

ستم  سیسی ست.ری از مناطق ادر ب  کاربرد ابزار گردیده ا

صب افزارهای نرمکنترلی نظیر  ستگاهقابل ن  هایبر روی د

GPS ،از دام  ۀاساااتفادگردش دام و میزان  ۀنحوتواند می

شخصطور دقیق و هبرا مرتع  و به مدیریت نماید  سریع م

کند تا مساایر صااحیح حرکت دام در مرتع را مرتع کمک 

 انتخاب نماید.شایستگی، نقشۀ متناسب با 

سبا  شای فرا وانی  وگی مرتع برای چرای دام تارزیابی 

توان شاااایساااتگی، می ۀنقشااانقاط پراکنش دام بر روی 

سی قرار داد و آ شبانی را در مراتع، مورد برر ستم  را  نسی

راهنمایی و حضور دام در کنترل، عنوان ابزاری در جهت به

عدم مناطق با شااایسااتگی باال قلمداد کرد و در صااورت 

شرایط اکولوژیکی  ضور دام در مناطیعنی انطباق با  ق با ح

چوپان در هدایت گله مؤثر نقش فرضیۀ   شایستگی کمتر،

بهرا  بارت دیگر، در این  صاااوص رد کرد.  به میع توان 

در مقایسااه با مساایر حرکت دام در مرتع بهترین مساایر 
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نحوی هرا بو دام  دساات یافت ،چوپاندام توسااط حرکت 

ستفادهدایت کرد که  شاهد بهینه از مرتع به ۀا عمل آید و 

در کنار عملکرد  کمتری در پوشش گیاهی و  اکتخریب 

بر همین اساش پژوهش حاضر با هد  م. باشی مطلوب دام

نقش چوپان در پراکنش دام بر اسااااش  و تحلیل ارزیابی

 شد.رومیه انجام اکوهستانی شایستگی مرتع، در مراتع 

 

 شناسیروش. 2
عنوان بهکوهستانی مسکین مراتع  ،برای انجام پژوهش

محل پراکنش گوسااافند نژاد ماکویی درنظر مراتع معر  

اقلیم،  اک، توپوگرافی، مراتع مذکور از نظر گرفته شاااد. 

معر  سااطح وساایعی از  ،واحد اراضاای و پوشااش گیاهی

راتع مذکور با . مباشااادمراتع منطقه نازلوچای ارومیه می

 موقعیت جغرافیایی و هکتار  2000مسااااحتی در حدود 

شرقی و  45 00ْ' 32"تا  44 57ْ' 4" تا  37 46ْ' 18"طول 

عرض شااامالی، در شااامال شااارقی ارومیه  37 ْ 50' 42

متر و  2379پراکنش دارنااد. باااالترین ارتفاااه منطقااه 

باشاااد. متر از ساااطح دریا می 1483کمترین ارتفاه آن 

سط بارندگی و دمای   9/393منطقه به ترتیب ۀ ساالنمتو

گراد است. اقلیم منطقه نیز بر تیدرجه سان 9/9متر و میلی

 باشاادنیمه  شااک ساارد می، مبنای اقلیم نمای آمبرژه

ظاهری دارای  مراتع مورد بررسااای بر مبنای نمود[. 23]

ها در آنکه اطالعات  اسااات (1)شاااکل چهار تیپ گیاهی

ساش روش  1 جدول ضعیت مراتع بر ا ست. و شده ا ارائه 

 روش ترازوی گرایش،ها نیز با چهار فاکتوری و گرایش آن

 محاسبه گردیده است.

ارزیابی نقش چوپان در پراکنش دام بر اسااااش جهت 

ابتدا شااایسااتگی مراتع از نظر چرای شااایسااتگی مرتع، 

گوساافند مشااخص گردید. سااپس با ثبت حرکت دام در 

صل چرا با مرتع در ماه و انطباق آن با  GPSهای مختلف ف

ان پمرتع توسط چومرتع، پراکنش دام در  شایستگی ۀنقش

فت. از این یل قرار گر یابی و تحل رو روش تحقیق مورد ارز

 ۀنحو :حاضااار مشاااتمل بر ساااه بخش اسااات. بخش اول

ها و  یار قادیر مع با درنظر گرفتن م شاااایساااتگی مراتع 

الگوی هدایت گله توسااط  :بخش دوم. ثرؤهای مشااا ص

شا ص سبۀ  سفند نژادهای چوپان و محا  رفتار چرایی گو

 ۀنحو :و بخش ساااوم اکننده در مراتع منطقهماکویی چر

 .شایستگی مرتع ۀنقشنقشۀ مسیر حرکت دام با انطباق 

 تعیین شایستگی مراتع جهت چرای گوسدند .1.2
برای این منظور، از میااان عواماال مختلف مؤثر بر 

سه عامل حساسیت  اک  م،شایستگی مرتع برای چرای دا

عنوان معیارهای به فرساااایش، تولید علوفه و منابع آب به

های ، درنظر گرفته شااد. سااپس از تلفیق نقشااه[7]مؤثر 

دهی حاصل از شایستگی معیارهای مذکور و بر اساش نمره

به هر یک  [12( ]1991فائو، یت شاارایط )روش محدودبه

نهایی شااایسااتگی مرتع برای چرای  ۀها، نقشاااز شااا ص

شاااد. در روش گوسااافند همراه با طبقات آن مشاااخص 

، شا صی که کمترین مطلوبیت )امتیاز( شرایط محدودیت

 ۀعنوان تعیین کنندرا در ارزیابی کساااب کرده اسااات، به

ویژه زمانی که هشااود. ببندی نهایی درنظر گرفته میطبقه

ضی، نمر ستگی را دریافت کرده  ۀیک کیفیت ارا شای عدم 

 .باشد

 گیاهی مراتع کوهستانی مسکین پوشش اطالعات کلی. 1 جدول

 گرایش 

 مرتع

وضعیت 

 مرتع

 مساحت

 )هکتار(
 تیپ گیاهی

 Astragalus microcephalus- Acanthophyllum microcephalum- Verbascum stachydiforme 479 متوسط منفی

 Pteropyrum aucheri- Astragalus microcephalus 516 متوسط ثابت

 Pteropyrum aucheri- Prangus uloptera 76  وب ثابت

 Pteropyrum aucheri- Rosa canina 96 متوسط ثابت
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 های گیاهی مراتع مورد بررسیتیپ. 1شکل

 

سی  .2.2 سط چوپانگله الگوی هدایت برر و  تو

رفتار چرایی گوسیدند ماکویی های شیاص محاسیۀۀ 

 چراکننده در مراتع منطقه
اساااتفاده  GPSاز رفتار چرایی دام، منظور بررسااای به

روز معین در هر ماه از فصااال یک ترتیب، در  شاااد. بدین

به  GPSچرا، هنگام  روج دام از محل اسااتراحت شاابانه، 

سه شد. دام مورد نظر، میش بالغ  سته  شت دام ب سالۀ پ

ند نژاد یانگین وزن گوساااف با م  36/45±75/2ماکویی 

و مرحلۀ فیزیولوژیکی شاایردهی بود. پس از  [8] کیلوگرم

شد. ، دستگاه روشن و روی مد تراکت قرارداده GPSنصب 

کت می مد ترا یای  کان از مزا به ام عات ذ یرۀ توان  اطال

اشااااره کرد. پس از پایان کار، اطالعات دام دقیق  پیمایش

 افزار، باا اساااتفااده از نرمGPSثبات شااااده توساااط 

Utility GPS ندازه نه انتقال داده شاااد. ا یا گیری در به را

صاد  با مراحل  رداد، های ماه شهریور که م تیر، مرداد و 

های غالب مراتع ریزش بذر گونه گلدهی، بذردهی و معموالً

های چرای دام و مکان باشااد، تکرار شااد.مورد بررساای می

مسااایرهای راهپیمایی شاااده در هر ماه، توساااط چوپان 

های الزم برای تفسیر رفتار چرایی شا ص شد.انتخاب می

سرعت شامل نیز دام  شده،  سافت طی  سط م حرکت متو

تقساایم مسااافت پیموده شااده ] دام در مرتع در حین چرا

مدت زمان [، )متر( بر زمان کل حضور دام در مرتع )ثانیه(

های گیاهی، مدت زمان اسااتراحت و نشااخوار چرا از گونه

ماه حل مختلف رشااااد( دام در   های فصاااال چرا )مرا

سیر حرکت دام در مرتعبود.  ثبت  GPSکه با  در نهایت، م

های شااااده بود،  فاده از نرم افزار  و  Auto cadبا اسااات

Google Earth .ترسیم و جانمائی شد 
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 ۀنقشیییمسییییر حرکت دام با نقشیییۀ انطۀاق  .3.2

 شایستگی مرتع
یک از ت دام در کبرای این منظور، مسااایر حر هر 

صل چرا، بر روی ماه شهای مختلف ف ستگی مرتع  ۀنق شای

هایی در مکانها بررساای شااد که آیا دامگردید و  منطبق

ا ند یاشده مطلوب برای چرا، حرکت داده گیدارای شایست

ستگی کماینکه در مکان شای دام برای چرای تری هایی که 

پراکنش  ۀنقشانطباق  در صورتاند. ، پراکنش داشتهدارند

های دارای شااایسااتگی مطلوب، نتیجه گرفته دام با مکان

شبانی موجود کارآمد و حرکت دام شود می ستم  سی که 

درسااتی صااورت گرفته اساات. در غیر هتوسااط چوپان ب

حرکت دام در مرتع  ۀنحوصاااورت، ضااارورت دارد که این

 بازنگری قرار گیرد.توسط چوپان، مورد 

 

 نتایج. 3

 چرای گوسدندبرای شایستگی مراتع  .1.3
نتایج حاصاال از شااایسااتگی مراتع منطقه برای چرای 

مبنای  برارائه شده است.  2 و شکل 2 جدولگوسفند در 

تایج  ۀطبقدرصاااد از مراتع منطقه در  3/55، حاصااال ن

و  3Sشااایسااتگی  ۀطبقدرصااد در  2S ،6/43شااایسااتگی 

  Nشاااایساااتگی  ۀطبقدرصاااد در  1/1مسااااحتی معادل 

 دارند. قابل استفاده برای چرای گوسفند( قرار )غیر

 نتایج تلفیقی معیارهای مؤثر در تعیین شایستگی مراتع مورد بررسی برای چرای گوسفند . 2 جدول

 نهائی ۀطبق
 معیار 

 منابع آب

به معیار حساسیت خاک 

 فرسایش

معیار تولید 

 علوفه

 مساحت

 )هکتار(
 تیپ گیاهی

S3 S1 S3 S3 2/15 

Astragalus microcephalus- 
Acanthophyllum microcephalum- 

Verbascum stachydiforme 

S3 S1 S3 S3 4/241 

S3 S1 S3 S3 3/141 

S3 S2 S3 S3 7/170 

N N S3 S3 8/12 

S2 S1 S2 S2 5/16 

Pteropyrum aucheri- Astragalus 
microcephalus 

S2 S1 S2 S2 6/202 

S2 S1 S2 S2 6/66 

S2 S2 S2 S2 3/63 

N N S2 S2 3/1 

S2 S1 S2 S1 3/13 

Pteropyrum aucheri- Prangus uloptera 
S2 S1 S2 S1 5/61 

S2 S1 S2 S1 9/26 

S2 S2 S2 S1 9/3 

S2 S1 S1 S2 6/21 

Pteropyrum aucheri- Rosa canina 
S2 S1 S1 S2 9/159 

S2 S1 S1 S2 7/25 

S2 S2 S1 S2 9/60 

 های تحقیق منبع: یافته

 



 1397زمستان ، 4، شماره 71منابع طبیعی ایران، دوره جله رتع و آبخیزداری، مم

 

 1090 

 
 شایستگی مراتع کوهستانی مسکین برای چرای گوسفند ۀنقش. 2شکل

 

 رفتار چرایی گوسدند نژاد ماکویی. 2.3
های رفتار چرایی گوساافند نژاد ماکویی نتایج شااا ص

 ارائه شده است. 3 چراکننده در طول فصل چرا در جدول

شاهده میهمان شود، زمان ورود و  روج دام از گونه که م

باشااد. های مختلف فصاال چرا، یکسااان نمیمرتع در ماه

طبیعی اسات با کوتاه شادن طول روز متناساب با نزدیک 

های ورود و تغییراتی در زمانشاادن به اوا ر فصاال چرا، 

توان بیان طورکلی میه روج دام از مرتع حادث شاااود. ب

صل چرا، از مدت زمان  شدن به اوا ر ف کرد که با نزدیک 

سته می شان حضور دام در مرتع کا شود. همچنین نتایج ن

دهد که در اوا ر فصاال چرا، مدت زمان صاار  شااده می

شتر از مراحل ابتدایی ف ست و با برای چرا، بی صل رویش ا

شده در  سافت پیموده  صل چرا، م شدن به اوا ر ف نزدیک 

طول روز، بیشااتر شااده اساات. از طرفی ساارعت متوسااط 

تدایی  حل اب کت دام در مراتع مورد بررسااای، در مرا حر

باشد. فصل، کمتر و در مراحل پایانی فصل چرا، بیشتر می

سافت پیموده که ضمن این شی در مقدار م یک روند افزای

دام در مرتع، متناسااب با طول فصاال چرا مشاااهده  ۀشااد

ضیح اینشود. می شبانی رایج در مراتع تو ستم  سی که در 

ها هر شاااب، به محل نگهداری در روساااتا باز منطقه، دام

ها به هنگام شااوند و از اسااتراحت یا چرای آنگردانده می

 شود.چره( جلوگیری میشب در مرتع )شب
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 ی در مراتع کوهستانی مسکینیرفتار چرایی گوسفند نژاد ماکو . 3جدول

اول شهریور  ۀنیم

 (15/6/92ماه )

اول مرداد ماه  ۀنیم

(11/5/92) 

اول تیر ماه  ۀنیم

(14/4/92) 

اول خرداد ماه  ۀنیم

(12/3/92) 
 های رفتار چرایی شاخص

 زمان  روج دام از آغل )دقیقه: ساعت( 7:30 8:00 8:15 8:30

 مدت زمان صر  شده برای چرا )دقیقه: ساعت( 6:45 7:15 7:45 8:15

 مدت زمان صر  شده برای استراحت، نشخوار و شیردوشی )دقیقه: ساعت( 5:45 4:30 3:30 2:20

 زمان برگشت دام به آغل )دقیقه: ساعت( 20:00 19:45 19:30 19:05

 زمان حضور دام در مرتع )دقیقه: ساعت( 12:30 11:45 11:15 10:35

 مسافت پیموده شده در روز )کیلومتر( 8/7 3/8 9/8 5/9

 سرعت متوسط حرکت دام در مرتع )متر بر ثانیه( 18/0 20/0 22/0 25/0

 حداقل ارتفاه پیموده شده )متر( 1750 1850 1986 1950

 شده )متر(حداکثر ارتفاه پیموده  1730 1938 2070 2095

 های تحقیقمنبع: یافته

 

شانطۀاق  .3.3 ستگی مرتع با  ۀنق ششای سیر  ۀنق م

 حرکت دام
باق مسااایر  کت دام انط با   رداددر حر  ۀنقشاااماه 

ستگی  شان  3شکلدر مرتع شای ست. نتایج ن شده ا ارائه 

تیپ ها را در دام دهد که در اوایل فصااال چرا، چوپانمی

 Astragalus microcephalus-Acanthophyllum گیاهی

microcephalum-Verbascum stachydiforme  حرکاات

حدو. داده اساااات به دۀم یت  مورد نظر  حدود حاظ م ل

سایش سیت  اک به فر سا ، دارای ویژه تولید علوفههو ب ح

با ماه که در این  باشاد.شاایساتگی کمی برای چرا دام می

صاد  با  ستانی بودن منطقه، م شد ۀمرحلتوجه به کوه  ر

ساله و دائمی موجود در ترکیب  شی اکثر گیاهان چند روی

 الً برداری از علوفه، معموباشاااد، دام برای بهرهگیاهی می

به آغل  20:00 صاابح از آغل  ارج و ساااعت 7:30 حدود

صل چرا، دامباز می ی ها جهت چراگردد. در این موقع از ف

برعلو لغ  تر در مرتع  8/7 فااه در طول روز، بااا کیلوم

 کنند.راهپیمایی می

همانند  ( تقریبا3ًمساایر حرکت دام در تیرماه )شااکل

سیر حرکت دام در  رداد شدن ماه میم شد ولی با گرم  با

پان دام یاهیهوا، چو یپ گ باالتر ت عات  فا به ارت   ها را 

As. mi.-Ac. mi.-Ve. st. .مرحلهدر این  حرکت داده است 

صل رویش سطهب ،از ف شخوراک چرا این ۀوا که گیاهان  و

ها را در مسافت بیشتری نسبت به ماه چوپان داماند، شده

ای که وقت بیشااتری از زمان گونههب .قبل چرا داده اساات

هی گیااا تیااپ  بط بااا  ت مر -Pteropyrum aucheriچرا 

Astragalus microcephalus که شااایسااتگی  باشاادمی

سبت به تیپ گیاهیتری مطلوب   As. mi-Ac. mi.Ve. Stن
 دارد.

( نیز در تیپ 4ماه )شااکلمساایر حرکت دام در مرداد

ستگی کمی بوده ک .As. mi.-Ac. mi.-Ve. stگیاهی  شای ه 

 طول مساایر حرکت دام، ،برای چرای دام دارد. در این ماه

دسااتیابی به علوفه، بیشااتر از  کمبود علوفه و ۀواسااطهب

گونه که در شااکل مشاااهده و همانهای قبلی اساات ماه

ابجا در نقاط مختلف مرتع ج ها را مرتباًشود، چوپان داممی

بکرده و دام طهها  فه را جبراناین ۀواسااا  که کمبود علو

من اند. ضاا ود را جابجا کرده ۀایسااتگاه تغذی کنند، مرتباً

ی اعارتف ۀها در دامنکه با توجه به گرم شااادن هوا، داماین

 اند.های قبل چرا داده شدهباالتری نسبت به ماه

با اینکه پوشاااش گیاهی در شاااهریورماه و هم زمان 

ست، دهی چشمهشدت چرا شده و آببه ها نیز کم شده ا

ها راهپیمایی بیشتری را جهت کسب علوفه و استفادهدام
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 تیرماه  رداد ماه

 های خرداد و تیرشایستگی مرتع با مسیر حرکت دام در ماهۀ نقشانطباق . 3شکل
 

 

  

 شهریورماه مردادماه
 های مرداد و شهریورشایستگی مرتع با مسیر حرکت دام در ماه ۀنقشانطباق . 4شکل
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سرخ،  سامان عرفی  انقاه  شمه واقع در نزدیکی  از آب چ

لحاظ به ،( ولی همانند ماه قبل4د )شاااکلندهانجام می

اند ایسااتگاه تغذیه  ود را جابجا کرده کمبود علوفه، مرتباً

ف ت ۀتا علو نه  ود را  یاز روزا ند. از اینأمورد ن مای رو مین ن

های قبل دام در این ماه نسبت به ماه ۀمسافت پیموده شد

ضمن این ست.  شتر ا سطهکه ببی کمبود علوفه، مدت  ۀوا

به چرا میزمان  پردازند و مدت بیشاااتری از طول روز را 

 کنند.کمتری نسبت به ماه  قبل استراحت می

مامی مراتع واقع در حوزۀ آبخیز، توضااایح این که ت

باشااد ولی متعلق به سااامان عرفی روسااتای مسااکین می

سیار تند و لحاظ اینبه که مراتع بخش غربی دارای شیب ب

باشد، مورد چرای دام قرار های سنگی میبعضاً برون زدگی

گیرند. از طرفی، بواساااطۀ وجود دیمزارها در محدودۀ نمی

مداران،  مذکور و ا تال  موجود بین زارعین و دا مراتع 

سی و چرای دام در این محدوده از مرتع  ستر علناً امکان د

رو هر ساله و قبل از  شک باشد. از اینمنطقه، میسر نمی

علوفۀ آن توسط دامداران  ،Prangus ulopteraشدن گونۀ 

ستانی بره شده، جمعجهت تغذیۀ زم آوری های تازه متولد 

 شود.می
 

 گیری نتیجه. بحث و 4
سفند، نتایج  ستگی مرتع برای چرای گو شای صل از  حا

که شااایسااتگی مراتع منطقه از نظر چرای دام داد نشااان 

سفند( یکسان نمی ضوه )گو شد. این مو آن  ۀکنندتداعیبا

ست که  شا ص ۀدرجا جهت مؤثر های اهمیت معیارها و 

مرتع، در واحدهای مختلف اراضااای  تعیین شاااایساااتگی

باشد و همین موضوه سبب  واهد شد بسته یکسان نمی

به  صااوصاایات فیزیکی مرتع،  اک و پوشااش گیاهی هر 

کننده های محدودهای گیاهی، عامل یا عاملیک از تیپ

باشااا عات صاااوننیز متفاوت  تایج مطال ته در د. ن رت گرف

سفند در مناطق  ستگی مرتع برای چرای گو شای صوص   

[ 29، 26، 22، 15، 5، 3، 2] مختلف آب و هوایی کشاااور

فاوتی  یار مت قه، مع که در هر منط یانگر آن اسااات  نیز ب

حدودبه مل م عا مل کرده و همگی بر این عنوان  نده ع کن

موضاااوه تأکید دارند که ضااامن معرفی معیارهای مؤثر، 

شایستگی، شناسایی  ۀدهندکاهشضرورت دارد معیارهای 

با رفع محدودیت تا  یپگردد  یاهی را از نظر ها، ت های گ

 بندی کرد.چرای دام اولویت

الگوی هدایت گله در قبل اشاااره شااد، گونه که همان

به تبع آن توساااط چوپان  چرایی های رفتار شاااا صو 

یکسان  ،ماکویی چراکننده در طول فصل چراگوسفند نژاد

در این راسااتا، عوامل محیطی از قبیل تغییرات باشااد. نمی

ترین عوامل فصاالی و در نتیجه تغییرات دمایی آن، از مهم

[. 19، 31]ها ذکر شاااده اسااات مؤثر بر رفتار چرایی دام

شده که با توجه به متفاوت بودن کمیت  همچنین گزارش 

ها دام، و کیفیت علوفه در مقاطع زمانی مختلف فصاال چرا

شوند برای برطر  کردن احتیاجات غذایی  ود مجبور می

مان فاوتی را برای چرا و در فصاااول مختلف، ز های مت

تواند از دالیل اسااتراحت صاار  کنند و این موضااوه می

اصلی وجود تفاوت بین این صفات در مقاطع مختلف فصل 

 [.16، 14، 6، 1]ختلف رشد باشد چرا یا مراحل م

عمل آمده در مراتع رود شاااور اساااتان هدر بررسااای ب

عنوان هباا ،مرکزی، کمیاات و کیفیاات علوفااه در مرتع

ها اعالم شده است. متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار چرایی دام

در صااورت وجود علوفۀ کافی در این رابطه، بیان شااده که 

شد و در غیرتناوبی میدر مرتع، چرای دام در طول روز   با

ها با طی مسااافتی بیشااتر، چرای مداوم و صااورت، داماین

مسااتمری در طول روز  واهند داشاات. همچنین کاهش 

از  ،مادت زماان حضاااور و افزایش تحرک دام در مرتع

صه شخ ضور و های ماهم سرد و افزایش مدت زمان ح های 

های گرم فصااال چرا های ماهاز ویژگی ،کاهش تحرک دام

ست شده ا شمرده  سی. [27] بر صورت گرفته بر برر های 

دارد و کید أتها نیز بر این موضاااوه ای دامرفتارهای تغذیه

یان می که اساااتراتژی دامب فه، گردد  خاب علو ها در انت

ها با توجه به کند و انتخاب آنصااورت فصاالی تغییر میبه

ها و در دساااترش بودن دو عامل تغییرات فنولوژیکی گونه

در این  صااوص، . [30، 20، 16] گیردعلوفه صااورت می

مطالعات نشااان داده که کاهش دسااترساای دام به علوفه، 

کاهش طول  عا  کاهش  ۀدوربا چرا شااااده و اگر این 
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دست هطور مستمر ادامه داشته باشد، مشکل بهدسترسی ب

ته و در  یاف به  غذایی غل به مواد  یاز دام  فه بر ن آوردن علو

 [.25، 16] کشددست مینتیجه دام از چرا 

های چراکننده دام ۀگلبر مبنای نتایج پژوهش حاضاار، 

 5/9تا  8/7های مختلف فصل چرا، روزانه در مرتع طی ماه

کیلومتر توساااط چوپان برای مصااار  علوفه حرکت داده 

ست که مراتع منطقه مورد می شرایطی ا شوند. این امر در 

ست و  ستانی ا سی کوه ساحت  63برر صد از م مراتع در

باشد. راهپیمایی درصد می 30منطقه دارای شیب بیش از 

ضعیت توپرگرافی،  شده در چنین و سافت پیموده  دام یا م

ضور دام در مرتع )به ضمام مدت زمان طوالنی ح  10:35ان

های مختلف فصاال چرا(، ساااعت در روز طی ماه 12:30تا 

ساابب  واهد شااد که بخش زیادی از انرژی جذب شااده 

علوفه، به هدر رود و کارایی دام مطلوب مصااار  توساااط 

صل از  سب نتایج حا شرایطی، پس از ک شد. در چنین  نبا

شاااایساااتگی مرتع،  ۀنقشاااانطباق مسااایر حرکت دام با 

توساااط های چرایی بندی مرتع و اجرای سااایساااتمقطعه

هدررفت کاهش منظور تواند بهمیحصاااارهای الکتریکی 

ثر ؤم ،مرتعانرژی کسب شده توسط دام و کاهش تخریب 

های چرایی و حصار با تلفیق سیستمدر این ارتباط،  باشد.

زارش [، گ9الکتریکی در راساااتای مدیریت پایدار مرتع ]

ستم سی عالوه بر توانایی حذ  های چرایی شد که اجرای 

کاهش  جه  له و در نتی هداری گ یت و نگ هدا پان برای  چو

نۀ  عداری، موجب افزایش طول هزی ز چرای دام ادورۀ مرت

زمساااتانه و کاهش تعلیف کمتر هزینۀ مرتع و در نتیجه 

دام را در پی  واهد داشاات. همچنین بیان هزینۀ ساارانۀ 

ستفاده از گیاهان دارویی در گردید که قطعه بندی، امکان ا

 دنبال  واهد داشت.مرتع و افزایش درآمد مرتعدار را به

با  ماه  کت دام در  رداد باق مسااایر حر  ۀنقشااااانط

دام با  ،در این مرحلهکه دهد مرتع نشااان میشااایسااتگی 

سرعت حرکت دام آرایش منظم و با آرامش چرا می کند و 

مطلوب مرتع، نسااابت به  ۀعلوفلحاظ کمیت و کیفیت به

که بیشترین مدت سایر مراحل رشد کمتر است. ضمن این

باشااد و دام در این مرحله از فصاال رویش می ،اسااتراحت

های علوفه در ایساااتگاهمدت کمتری را به جساااتجوی 

ستم  [.24، 1] پردازدمختلف تغذیه می سی در این مرحله، 

نوعی ساایسااتم تناوبی  ی اعمال شااده توسااط چوپان،چرا

استراحتی است که در هر قسمت آن، مرتع یک روز چرا و 

 شود.روز استراحت داده می 7تا  4

برداری از مرتع در تیرماه نیز مشاااابه سااایساااتم بهره

باشااد و در هر روز دام با ساارعت کمتر و در  ردادماه می

صی را  شخ بخش محدودی از مرتع حرکت کرده و زمان م

تا در کند و در روز دیگر ترجیح میصااار  چرا می دهد 

دهد که تجارب محلی نشاااان میبخش دیگری چرا کند. 

تا  6های مورد چرا در اوایل فصل رویش پس از اغلب گونه

اند که توانسااتهلحاظ اینبه روز و در اواسااط فصاال چرا 7

ندام های فوقانی  ود مقداری کربوهیدرات در ریشاااه و ا

ند عد از هر چرا ، پس از ذ یره کن هار روز ب تا چ سااااه 

توانند از رشاااد مجدد کافی بر وردار شاااوند. چوپان می

طور تجربی برای مدیریت مرتع در این موقع از فصااال هب

ستفاده می که از طریق  کندرویش، نوعی سیستم تناوبی ا

طراحی و توسط سیستم  ،تجربی و دانش بومی مرتعداری

گردد که با اصااول و مبانی دانش شاابانی موجود اجرا می

عداری نوین نیز همساااو و منطبق اساااات.  چه مرت اگر

ها نیز از گونه که در قبل ذکر شاااد، تمامی چوپانهمان

 باشند.ای بر وردار نمیچنین تجربه

برداری از ساایسااتم بهره ،یورهای مرداد و شااهردر ماه

)مداوم یا  چرای آزادمرتع، از حالت تناوبی اسااتراحتی، به 

دهد که در آن هر یک از نقاط تغییر حالت میپیوساااته( 

گیرد و بار مورد چرای دام قرار میچند ،مرتع در طول روز

روزانه، مسااافت طوالنی طی و در  ۀعلوفدام جهت کسااب 

 ،کند. در این سااایساااتمنتیجه انرژی زیادی مصااار  می

فه در مرتع اسااات.  تابعی از موجودی علو له  سااارعت گ

طوری که در شاااهریورماه که کمترین مقدار علوفه در هب

حداکثر و در  له  کت گ عت حر مرتع وجود دارد، سااار

بیشتری در مرتع فراهم است،  ۀعلوف ردادماه و تیرماه که 

این ساارعت حداقل اساات. الزم به ذکر اساات که ساارعت 

گله در مراتع مورد بررسی در مجموه فصل رویش، حرکت 

سیار کمتر می شک، ب سبت به مراتع مناطق   شد. در ن با

که چرای مداوم یا پیوسااته به شااده گزارش این راسااتا، 
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شود که در آن دام شکلی از هدایت گله در مرتع اطالق می

بدون انقطاه همه روزه یک مرتع را در مدت زمان معین 

دهد. همچنین در این ساایسااتم، موازنه مورد چرا قرار می

کاملی بین نیاز دام و علوفه موجود در مرتع برقرار نخواهد 

شته و در  شتری برای انتخاب علوفه دا صت بی بود و دام فر

ست.  شتری بر وردار ا سرعت حرکت بی نتیجه همواره از 

کار گرفته شده در اوا ر فصل رویش، با هبنابراین سیستم ب

های منطبق اساات و ویژگی)مداوم(  چرای آزادساایسااتم 

عدم توازن علوفه با نیاز دام و ساارعت زیاد دام در مرتع را 

 [.10، 27] توان مشاهد نموددر اوا ر فصل چرا می

اصاالی در مراتع  ۀرود انهای منتهی به اراضاای دامنه

سی، تقریباً صون مانده مورد برر اند و چوپان از چرای دام م

کانها را در فصااال نیز دام نداده رویش در این م ها چرا 

های کوچک در صورت لکههای ذکر شد، بهاست. مساحت

اراضاای دیم و دیمزارهای رها شااده قرار دارند و  ۀمحاصاار

ضی معموالً صول از این ارا شت مح اول  ۀنیمتا  چون بردا

رسد، از عبور دادن و چرای دام در این شهریور به انجام می

ها نیز که پوشااش گیاهی آن شااود وها  ودداری میمکان

 .Pt. au-Ro  و Pt. au-As. mi  شامل تیپ گیاهی عمدتاً

ca شد از چرای دمی صون میام با های ماند. اگرچه گونهم

ای عدم چرا، حالت در تچه ۀواسطهب ای و بعضاًمذکور بوته

اند، ها پراکنش پیدا کرده ود گرفته و در بساااتر آبراهههب

همراه ترکیااب گیاااهی دیمزارهااا و تواننااد بااهولی می

صل غیرچرا، منبع  شده، در ف علوفه مین أتدیمزارهای رها 

های منطقه باشاااند. در حد نیاز نگهداری تعدادی از دام

الزم به ذکر اساات که مراتع کوهسااتانی مورد بررساای، از 

مراتع حریم روساااتا  ءجزبرداری، نظر زمان و فصااال بهره

مواقع ساااال به اساااتثنای در تمام  باشاااند که تقریباًمی

های برفی مورد چرا قرار می ند. در این موقع از روز گیر

 شک سرپا در مرتع وجود  ۀعلوففصل سال، مقدار زیادی 

لیکن تنها بخش اندکی از آن مورد اسااتفاده دام قرار  ،دارد

برداری توان پتانسیل بهرهگیرد. علت این موضوه را میمی

یت با کیف قدار های مدام از علوفه  فاوت توضااایح داد. م ت

 ۀعلوف شااک در  ۀمادانرژی متابولیساامی در هر کیلوگرم 

 27تا  25مرتعی در حالت  شااک یا  واب گیاهان حدود 

معادل نصف مقدار حالت سبز است  درصد بوده که تقریباً

ند حجم محدودی از رو دام می. از این[24، 16] فتوا  ۀعلو

ند. بنابراین  شاااک را متناساااب با حجم معده دریافت ک

گیری مرتع، قادر به بهره ۀعلوفحتی در صورت فراهم بودن 

که شده است بیشتر از آن نیست. در این  صوص گزارش 

 شااک مرتع در  ۀعلوفبرداشاات شااده از  TDNمقدار کم 

 ۀعلوفرغم وجود مقدار زیادی های سااارد ساااال، علیماه

شک در مرتع،  ستید ؤم   همچنین. [31، 27] این نظر ا

لت  وابشاااود گزارش می  که دام از علوفه مرتع در حا

درصااد وزن  ود را برداشاات  5/1، حداکثر گیاهان مرتعی

 شااک  ۀمادکه مقدار برداشاات آن از کند و در حالیمی

صد وزن بدن نیز می 5/2سبز، تا  ۀعلوف سد. بهدر عبارت ر

 واب  ۀمرتعی در دوره ۀعلوفدیگر، کارآیی اساااتفاده از 

طبیعی اساات رفتار گیاهان مرتعی، بساایار پائین اساات. 

چرایی دام در این موقع از فصاال سااال، متفاوت از فصاال 

ستم  سی ستم چرایی نوه  سی رویش گیاهی  واهد بود و 

مداوم(  چرای آزاد که معموالً) هد بود   50کمتر از   وا

شاااود. میمین أتدرصاااد نیاز غذایی دام از علوفه مذکور 

های آبساااتن تا حدودی فقط برای میشکساااری علوفه 

برند سر میها بدون غذای تکمیلی بهدام ۀبقیشده و مین أت

به مدار  پان و دا نابع تعلیف دام در ولی چو لت نبود م ع

موجود در  ۀعلوفد از حداقل ندهجاهای دیگر، ترجیح می

های نگهداری و زنده نگهداشااتن مرتع برای کاهش هزینه

ستفاده کند و   ود را حفظ کند،  ۀسرمایکه برای ایندام ا

صل رویش بعدی می شته و منتظر ف ، 8] ماندگله را نگه دا

14 ،21 ،24.] 

فصااال مختلف های با ثبت حرکت دام در مرتع در ماه

توان مینهایی شاااایساااتگی، ۀ نقشاااو انطباق آن با چرا 

، پراکنش دام در مرتع توسااط چوپانکه کرد  گیرینتیجه

ست که در مساحت صورت گرفته ا سطهبهایی از مرتع   ۀوا

سایش سیت  اک به فر سا ، از محدودیت تولید علوفه و ح

ست.  ستگی کمی برای چرای دام بر وردار ا ضعشای ت یو

. در متوسط ارزیابی شده است ،ذکر شده ۀمحدودمرتع در 

چنین شااارایطی مقدار گیاهان  وشاااخوراک در ترکیب 

میدی به تولید مثل و گیاهی مرتع کم ولی در عین حال ا
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ها وجود دارد و تنها کافی اساات که با اسااتراحت رشااد آن

دادن به مرتع، وضااعیت مرتع ارتقاء یابد. در این شاارایط، 

شااود که هد  از کار گرفته میهروش مرتعداری طبیعی ب

شد. از نظر کمی آن، ارتقاء مرتع از نظر کمی و کیفی می با

ود تا با توجه به باید جاهای  الی از علف پوشااایده شااا

شش گیاهی باال برود  سیل اکولوژیک منطقه، تراکم پو پتان

هان  یا عداد گ که ت و از نظر کیفی، تالش بر این اسااات 

یاد شاااود. برای تحقق این امر،   وشاااخوراک در مرتع ز

 -تا یری و تناوبی -تناوبی، تأ یریضرورت دارد از چرای 

رو اگرچه از این[. 13، 27، 21] اسااتفاده گردداسااتراحتی 

ستم چرای تن سی ضر  ستراحتی  -وبی اچوپان در حال حا ا

  هااای مااخااتاالااف تاایااپ گاایاااهاایرا در قسااااماات

As.mi.-Ac.mi.-Ve.st. صیه میدانجام می شود هد ولی تو

یک فصااال رویش قل برای  حدا نه چرایی در هیچ ،که  گو

ۀ واسااطهبور صااورت نگیرد تا پوشااش گیاهی کمذۀ محدود

گونه هیچدون تر و بسریع منطقه بتواندباالی  ۀبالقول یپتانس

  شااادن راحیاء شاااود و با برط، انجام عملیات مرتعکاری

ای ری آن برای چگسااتایمحدودیت تولید علوفه، کالش شاا

در  محل نگهداری دامهمچنین انتخاب  نیز ارتقاء یابد.م دا

باشاااد. در این ثر ؤمتواند در این زمینه مکان مناساااب می

 ۀبرنامبار با ها هر چند روز یکآغلشاارایط، ضاارورت دارد 

شوند. برنامه شده، جابجا  ریزی زمانی، زمانی از پیش تعیین 

کند. در ریزی مسااایرهای چرا کمک میدر طرح به چوپان

شااود که مخلوطی از مواد توصاایه می این  صااوص معموالً

 معدنی و نمک در مناطق استراحت و آ ورها قرار داده شود

سمتدر تواند دام میدر این مدت . [18] تع اهای مرسایر ق

بررسااای،   تیااپ گیاااهی ۀمحاادودویژه مراتع هباامورد 

Pteropyrum aucheri- Prangus uloptera   که دارای

شد، گی  وبی نیز برای چرا میتسیشا شکال چرا داده با

  تااا از فشااااار چاارا باار تاایااپ گاایاااهاای شااااود

As.mi.-Ac.mi.-Ve.st.  .گونه که در همانکاساااته شاااود

با  Pt.er.- Pr. ulشااود، تیپ نیز مشاااهده می 1شااکل 

مسااااحت محدود در بخش غربی منطقه واقع شاااده و 

رغم داشااتن شااایسااتگی مطلوب برای چرای دام ولی علی

سطۀ به ضی دیم واقع در وا آن، مورد چرای دام محدودۀ ارا

ها قرار نمی نۀ گیرد و تن فۀ برای جاشااایر گو تأمین علو

در فصاال رویش برداشاات و ذ یره ها، زمسااتانی برای بره

 گردد.می

تایج این تحقیقبه توان عنوان کرد می، عنوان یکی از ن

فاده از فن ید نظیر وریآاسااات جد  وبی هب ،GPSهای 

توانساات در ارزیابی دانش بومی و تجربی که سااالیان دراز 

میساار  ،جاری اسااتبردار بهرهاساات در بین مردم جوامع 

کنترلی  ۀوسیلعنوان این ابزار به توان ازباشد. از طرفی می

صحیح چوپانان  و پراکنش بهتر دام در مرتع برای عملکرد 

 بهره جست.

سی که این تحقیق آن ۀنکت سا س، را دنبال کردا  ۀمقای

بر اسااااش وضاااعیت موجود با اساااتفاده بهینه از مرتع 

حرکت دام و مسیر  ۀنقش ۀمقایسبا است که شایستگی آن 

، مسیر بدست آمد. برای این منظورمرتع شایستگی  ۀنقش

 ۀنقشاابر روی فصاال چرا، های مختلف حرکت دام در ماه

شد و چون  ستگی مرتع، انطباق داده  ثبت  ۀمرحلدر شای

پژوهش  ۀفرضاای، داشااته اسااتثیر أتچوپان  ،حرکت دام

ضر مبنی بر این در پراکنش دام ثری ؤم نقشکه چوپان حا

طورکلی هشود و بمید أییتبر اساش شایستگی مرتع دارد، 

هایی چرا داده ها را در مکانکه چوپان دامبا توجه به این

ستگی کمی برای چرا دارند، نتیجه می شای ست که  شود ا

که سیستم شبانی موجود در مراتع منطقه، در حال حاضر 

شد.کارآمد نمی شنهاد میرو از این با شود جهت رعایت پی

و افزایش عملکرد اصااول اکولوژیکی و حفظ پایداری مرتع 

مسیرهای چرای  ،عالوه بر تعیین ظرفیت چرایی مرتع ،دام

ستگی مرتع برای چرای دام تعیین  شای دام نیز با توجه به 

گردد تا بتوان عالوه بر اساااتفاده از دانش بومی چوپانان، 

نها را در آن ناساااب گلهیهدا ۀزمی راهنمایی کرد.  ،ت م

ضرور صوص،  ت دارد که با اگرچه برای موفقیت در این  

دستورالعمل تعیین شایستگی مرتع در شرح  دمات ارائۀ 

بهای مرتعطرح به گونههداری،  با توجه  ای عمل کرد که 

تغییرات کمیت و کیفیت علوفه، شاااایساااتگی مرتع برای 

نقشاااۀ مختلف مشاااخص شاااود و بر مبنای آن، های ماه

شنهادی  سیر حرکت دام در ماهرا پی صحیح م های برای ت

پان قرار داد. مختل یار چو همچنین ف فصااال چرا در ا ت
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مل  فه و عوا یت علو یت و کیف چه تغییرات کم اقلیمی اگر

ما و طول روز، از عواملی می که نباشااانظیر تغییرات د د 

و  دهندقرار میتأثیر هدایت گله توساااط چوپان را تحت 

شده که دام سته، چرا  ها عمدتاًسبب  شای در مناطق غیر

که برای تحلیل و تشااریح دارد ورت ولی ضاارداده شااوند 

تایج،  نه، پژوهشااای در ن گا ها در مورد یدگاه چوپاندجدا

 علت انتخاب این مسیرها مورد پرسش قرار گیرد.
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