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بررسی مدیریت چوپان در پراکنش دام در مرتع و میزان تطابق آن
با نقشۀ شایستگی چرای دام
 جواد معتمدی*؛ دانشیار پژوهشی ،بخش تحقیقات مرتع ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترويج کشاورزي ،تهران ،ايران.
 حسین ارزانی؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران.
 مرتضییی مدیدی چ؛ن؛ دانش آموختۀ دکتري علوم مرتع ،محقق و مدرس دانشکککدۀ منابع طبیعی ،دانشککگاه ارومی  ،آذريايجان
غربی ،ايران.
 اسماعیل شیدای کرکج؛ استاديار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه ارومی  ،آذربايجان غربی ،ايران.
 سحر بابایی؛ دانش آموختۀ دکتري علوم آبخیزداري ،دانشکدۀ منابع و علوم زمین ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ايران.
چکیده
نقش چوپان در نگهداری ،مدیریت و پراکنش دام در مراتع ،بسیار با اهمیت است .هدایت گله ،نقش اساسی در پراکنش چرا و عملکرد
مطلوب دام در مرتع دارد .از اینرو ضرورت دارد سی ستم شبانی موجود ،مورد ارزیابی قرار گیرد و م شخص گردد که دامها تا چه حد
مطابق معیارها و شااا صهای اکولوژیک ،در مکانهای شااایسااته ،چرا داده میشااوند .پژوهش حاضاار با هد ارزیابی نقش چوپان در
هدایت گله و پراکنش دام (گو سفند) و تطابق آن با نق شۀ شای ستگی مرتع انجام شد .ثبت حرکت دامها در ماههای مختلف ف صل چرا
توسط  GPSو انطباق آن با نقشۀ شایستگی مرتع ،نشان داد که هدایت دام توسط چوپان ،در مساحتهایی صورت گرفته که بهواسطۀ
محدودیت تولید علوفه و بعضاً حساسیت اک به فرسایش ،از شایستگی کمی برای چرا بر وردار است .از اینرو فرضیۀ پژوهش مبنی
بر اینکه چوپان نقش مؤثری در پراکنش دام بر اساااش شااایسااتگی مرتع ندارد ،تأیید میشااود و با توجه به اینکه چوپان ،دامها را در
مکان هایی چرا داده است که شایستگی کمی برای چرا دارند ،نتیجه گرفته می شود که سیستم شبانی موجود در مراتع منطقه ،کارآمد
نمیباشد .از اینرو استفاده از تکنولوژیهای جدید نظیر  GPSو حصارهای الکتریکی در کنار دانش بومی بهمنظور هدایت مناسب گله
و کاهش ف شار چرای دام در محدودههایی که بر مبنای معیارها و شا صهای اکولوژیک ،شای ستگی الزم برای چرا را ندارند ،پی شنهاد
میشود.
کلید واژگان :شایستگی مرتع ،پراکنش دام ،مراتع کوهستانی ارومیه

* نویسنده مسئول :شماره تماش+989143477875 :

Email: motamedi@rifr-ac.ir
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 .1مقدمه
امروزه از چرای هدفمند دام ،بهعنوان ابزاری با ارزش و
مؤثر در مدیریت پوشاااش گیاهی ،ارتقای چشااامانداز و
افزایش عملکرد دام یاد میشااود .با دانسااتن اینکه چرای
کنترلن شده و عدم پراکنش صحیح دام در مرتع ،اغلب به
تخریب چراگاه ها میانجامد ،مدیریت چرا باید بر کاهش
اثرات مخرب آن و انطباق آن با اصااول اکولوژیکی متمرکز
گردد تا از گیاه و مرتع به شاایوۀ پایدار بهرهبرداری شااود.
بهطورکلی ،کنترل و مدیریت دام در مرتع ،نیاز به چوپانان
تعلیم دیده و با تجربه دارد که در کنار گ له باقی بمانند و
مقدار مصر شان را کنترل کنند [.]18
در طول چند سال گذشته ،تعداد چوپانان با تجربه کمتر
شده و افراد کمتری تجربۀ مدیریت و پرورش دام در مرتع را
دارند .این در حالی اسااات که اگر مدیریت چرا را حفاظت و
بهرهبرداری توام چر نده و چرا گاه بدانیم ،شااا نا ت گ له و
هدایت آن شاااامل فه ماندن ،گرداندن و چراندن گ له در
چراگاه ،یکی از کلیدیترین فعالیت های مربوط به مدیریت
چرا واهد بود .هدایت گله از یکسو ،به تغذیه و مراقبت دام
و از سااوی دیگر ،به حفاظت از چراگاه ارتباط پیدا میکند .از
اینرو هم پیچیدگی و هم اهمیت هدایت گله روشن میشود.
در این رابطه ،گزارش شاااده ،در جائی که چرای دام بنا به
مالحظات اقتصااادی و فنی با هدایت چوپان انجام میشااود،
هدایت گله نقش اساسی در پراکنش چرا دارد .همچنین بیان
شااده که چوپان با شاانا تی که از سااا ت و بافت گله پیدا
میکند ،هدایت گله را بهعهده میگیرد و نقش کلیدی در
مدیریت چرا ایفا مینماید [.]10
هنگام آغاز یک طرح مدیریت چرایی ،مالحظات متعددی
نظیر اینکه؛  )1چادرها در کجا باید مستقر شوند و چند روز
یکبار جابجا شااوند )2 .دامها کی و از کجا باید به راه بیفتند
و چه مدت چرا و چه مدت اساااتراحت داده شاااوند )3 .چه
مقدار از مخلوط مواد معدنی و نمک در مناطق اساااتراحت و
آ ورها قرار داده شود )4 .آب در د سترش کجا ست ،کیفیت
آن چگونه است و آیا تکافوی نیاز گله را میدهد )5 .آیا علوفۀ
تولیدی ،تأمین کنندۀ نیاز غذایی روزانۀ دام میباشااد )6 .چه

مسااااحتهای از مرتع ،قابل دساااترش دام میباشاااد و )7
بهطورکلی اینکه چه ق سمتهایی از مرتع دارای شای ستگی
مطلوب برای چرای دام میباشاااد و محدودیت موجود برای
دیگر قساامتهایی که شااایسااتگی کمتری برای چرای دام
دارند ،چه مواردی ا ست ،باید درنظر گرفته شود [.]21 ،18
مالحظات مذکور با این هد درنظر گرفته میشاااوند که
پراکنش مطلوب گله در مرتع اتفاق بیفتد و ا ستفادۀ بهینه از
پوشش گیاهی بهعمل آید.
در ایران ،حرکت دام در مرتع ،تو سط سی ستم شبانی
(چو پانی) ان جام میگیرد که میتوا ند مو جب بهرهبرداری
بهتر از مراتع و جلوگیری از تخریب شدید و چرای بیش از
حد گردد و یا برعکس .چوپانان با تجربه ،با دانش بومی
ود ،بهترین شااارایط و روش چرایی را برای هدایت گله
درنظر میگیرند که هم وضعیت پوشش گیاهی حفظ شود
و هم دام کمترین راهپیمایی را داشته باشد .آنها با توجه
به شرایط گیاهان ،منابع آبی یا بهعبارتی با برر سی عوامل
و م حدود یت های مؤثر در پراکنش دام در مرتع ،وظی فۀ
ود را بهان جام میرساااان ند [ .]28 ،18 ،17اکنون کار
چوپانی عمدتاً به کارگران فصاالی و غیربومی و یا افراد کم
تجربه ساااپرده میشاااود که این امر باعا ناکارآمدی این
سی ستم در ب سیاری از مناطق گردیده ا ست .کاربرد ابزار
کنترلی نظیر نرمافزارهای قابل ن صب بر روی د ستگاههای
 ،GPSمیتواند نحوۀ گردش دام و میزان اساااتفادۀ دام از
مرتع را بهطور دقیق و سریع م شخص نماید و به مدیریت
مرتع کمک کند تا مساایر صااحیح حرکت دام در مرتع را
متناسب با نقشۀ شایستگی ،انتخاب نماید.
با ارزیابی شای ستگی مرتع برای چرای دام و فرا وانی
نقاط پراکنش دام بر روی نقشاااۀ شاااایساااتگی ،میتوان
سی ستم شبانی را در مراتع ،مورد برر سی قرار داد و آن را
بهعنوان ابزاری در جهت کنترل ،راهنمایی و حضور دام در
مناطق با شااایسااتگی باال قلمداد کرد و در صااورت عدم
انطباق با شرایط اکولوژیکی یعنی ح ضور دام در مناطق با
شایستگی کمتر ،فرضیۀ نقش مؤثر چوپان در هدایت گله
را در این صاااوص رد کرد .بهع بارت دیگر ،میتوان به
بهترین مساایر حرکت دام در مرتع در مقایسااه با مساایر
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حرکت دام توسااط چوپان ،دساات یافت و دام را بهنحوی
هدایت کرد که ا ستفادۀ بهینه از مرتع بهعمل آید و شاهد
تخریب کمتری در پوشش گیاهی و اک در کنار عملکرد

جهت ارزیابی نقش چوپان در پراکنش دام بر اسااااش
شااایسااتگی مرتع ،ابتدا شااایسااتگی مراتع از نظر چرای
گوساافند مشااخص گردید .سااپس با ثبت حرکت دام در

مطلوب دام باشیم .بر همین اساش پژوهش حاضر با هد
ارزیابی و تحلیل نقش چوپان در پراکنش دام بر اسااااش
شایستگی مرتع ،در مراتع کوهستانی ارومیه انجام شد.

مرتع در ماههای مختلف ف صل چرا با  GPSو انطباق آن با
نقشۀ شایستگی مرتع ،پراکنش دام در مرتع توسط چوپان
مورد ارز یابی و تحل یل قرار گر فت .از اینرو روش تحقیق

 .2روششناسی

حاضااار مشاااتمل بر ساااه بخش اسااات .بخش اول :نحوۀ
شاااایساااتگی مراتع با درنظر گرفتن م قادیر مع یار ها و
شااا صهای مؤثر .بخش دوم :الگوی هدایت گله توسااط
چوپان و محا سبۀ شا صهای رفتار چرایی گو سفند نژاد

برای انجام پژوهش ،مراتع کوهستانی مسکین بهعنوان
مراتع معر محل پراکنش گوسااافند نژاد ماکویی درنظر
گرفته شاااد .مراتع مذکور از نظر اقلیم ،اک ،توپوگرافی،
واحد اراضاای و پوشااش گیاهی ،معر سااطح وساایعی از
مراتع منطقه نازلوچای ارومیه می باشاااد .مراتع مذکور با
مسااااحتی در حدود  2000هکتار و موقعیت جغرافیایی
" 44ْ 57' 4تا " 45ْ 00' 32طول شرقی و " 37ْ 46' 18تا
 37ْ 50' 42عرض شااامالی ،در شااامال شااارقی ارومیه
پراکنش دارنااد .باااالترین ارتفاااه منطقااه  2379متر و
کمترین ارتفاه آن  1483متر از ساااطح دریا می باشاااد.
متو سط بارندگی و دمای ساالنۀ منطقه به ترتیب 393/9
میلیمتر و  9/9درجه سانتیگراد است .اقلیم منطقه نیز بر
مبنای اقلیم نمای آمبرژه ،نیمه شااک ساارد میباشااد
[ .]23مراتع مورد بررسااای بر مبنای نمود ظاهری دارای
چهار تیپ گیاهی (شاااکل )1اسااات که اطالعات آنها در
جدول  1ارائه شده ا ست .و ضعیت مراتع بر ا ساش روش
چهار فاکتوری و گرایش آنها نیز با روش ترازوی گرایش،
محاسبه گردیده است.

ماکویی چراکننده در مراتع منطقه و بخش ساااوم :نحوۀ
انطباق نقشۀ مسیر حرکت دام با نقشۀ شایستگی مرتع.

 .1.2تعیین شایستگی مراتع جهت چرای گوسدند
برای این منظور ،از میااان عواماال مختلف مؤثر بر
شایستگی مرتع برای چرای دام ،سه عامل حساسیت اک
به فرساااایش ،تولید علوفه و منابع آب بهعنوان معیارهای
مؤثر [ ،]7درنظر گرفته شااد .سااپس از تلفیق نقشااههای
حاصل از شایستگی معیارهای مذکور و بر اساش نمرهدهی
بهروش محدودیت شاارایط (فائو ]12[ )1991 ،به هر یک
از شااا صها ،نقش اۀ نهایی شااایسااتگی مرتع برای چرای
گوسااافند همراه با طبقات آن مشاااخص شاااد .در روش
محدودیت شرایط ،شا صی که کمترین مطلوبیت (امتیاز)
را در ارزیابی کساااب کرده اسااات ،بهعنوان تعیین کنندۀ
طبقهبندی نهایی درنظر گرفته میشااود .بهویژه زمانی که
یک کیفیت ارا ضی ،نمرۀ عدم شای ستگی را دریافت کرده
باشد.

جدول  .1اطالعات کلی پوشش گیاهی مراتع کوهستانی مسکین
گرایش

وضعیت

مساحت

مرتع

مرتع

(هکتار)

منفی

متوسط

479

Astragalus microcephalus- Acanthophyllum microcephalum- Verbascum stachydiforme

ثابت

متوسط

516

Pteropyrum aucheri- Astragalus microcephalus

ثابت

وب

76

Pteropyrum aucheri- Prangus uloptera

ثابت

متوسط

96

Pteropyrum aucheri- Rosa canina

تیپ گیاهی
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شکل .1تیپهای گیاهی مراتع مورد بررسی

 .2.2برر سی الگوی هدایت گله تو سط چوپان و
محاسیۀۀ شیاص

های رفتار چرایی گوسیدند ماکویی

چراکننده در مراتع منطقه
بهمنظور بررسااای رفتار چرایی دام ،از  GPSاساااتفاده
شاااد .بدین ترتیب ،در یک روز معین در هر ماه از فصااال
چرا ،هنگام روج دام از محل اسااتراحت شاابانه GPS ،به
پ شت دام ب سته شد .دام مورد نظر ،میش بالغ سه سالۀ
گوساااف ند نژاد ماکویی با م یانگین وزن 45/36±2/75
کیلوگرم [ ]8و مرحلۀ فیزیولوژیکی شاایردهی بود .پس از
نصب  ،GPSدستگاه روشن و روی مد تراکت قرارداده شد.
از مزا یای مد ترا کت میتوان به ام کان ذ یرۀ اطال عات
پیمایش دقیق دام اشااااره کرد .پس از پایان کار ،اطالعات
ثبات شااااده توساااط  ،GPSباا اساااتفااده از نرمافزار
 GPS Utilityبه رایانه انتقال داده شاااد .اندازهگیری در

ماههای رداد ،تیر ،مرداد و شهریور که م صاد با مراحل
گلدهی ،بذردهی و معموالً ریزش بذر گونههای غالب مراتع
مورد بررساای میباشااد ،تکرار شااد .مکانهای چرای دام و
مسااایرهای راهپیمایی شاااده در هر ماه ،توساااط چوپان
انتخاب می شد .شا صهای الزم برای تفسیر رفتار چرایی
دام نیز شامل م سافت طی شده ،سرعت متو سط حرکت
دام در مرتع در حین چرا [تقساایم مسااافت پیموده شااده
(متر) بر زمان کل حضور دام در مرتع (ثانیه)] ،مدت زمان
چرا از گونههای گیاهی ،مدت زمان اسااتراحت و نشااخوار
دام در ماه های فصاااال چرا (مرا حل مختلف رشااااد)
بود .در نهایت ،م سیر حرکت دام در مرتع که با  GPSثبت
شااااده بود ،با اسااات فاده از نرم افزار های  Auto cadو
 Google Earthترسیم و جانمائی شد.
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 .3.2انطۀاق نقشیییۀ مسییییر حرکت دام با نقشیییۀ

توسط چوپان ،مورد بازنگری قرار گیرد.

شایستگی مرتع
برای این منظور ،مسااایر حر کت دام در هر یک از
ماههای مختلف ف صل چرا ،بر روی نق شۀ شای ستگی مرتع
منطبق گردید و بررساای شااد که آیا دامها در مکانهایی
دارای شایستگی مطلوب برای چرا ،حرکت داده شدهاند یا
اینکه در مکانهایی که شای ستگی کمتری برای چرای دام
دارند ،پراکنش داشتهاند .در صورت انطباق نقشۀ پراکنش
دام با مکانهای دارای شااایسااتگی مطلوب ،نتیجه گرفته
می شود که سی ستم شبانی موجود کارآمد و حرکت دام
توسااط چوپان بهدرسااتی صااورت گرفته اساات .در غیر
اینصاااورت ،ضااارورت دارد که نحوۀ حرکت دام در مرتع

 .3نتایج
 .1.3شایستگی مراتع برای چرای گوسدند
نتایج حاصاال از شااایسااتگی مراتع منطقه برای چرای
گوسفند در جدول  2و شکل  2ارائه شده است .بر مبنای
نتایج حاصااال 55/3 ،درصاااد از مراتع منطقه در طبقۀ
شااایسااتگی  43/6 ،S2درصااد در طبقۀ شااایسااتگی  S3و
مسااااحتی معادل  1/1درصاااد در طبقۀ شاااایساااتگی N
(غیر قابل استفاده برای چرای گوسفند) قرار دارند.

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

معیار حساسیت خاک به

معیار تولید

مساحت

منابع آب

فرسایش

علوفه

(هکتار)

S3

S1

S3

S3

15/2

S3

S1

S3

S3

241/4

S3

S1

S3

S3

141/3

S3

S2

S3

S3

170/7

N

N

S3

S3

12/8

S2

S1

S2

S2

16/5

S2

S1

S2

S2

202/6

S2

S1

S2

S2

66/6

S2

S2

S2

S2

63/3

N

N

S2

S2

1/3

S2

S1

S2

S1

13/3

S2

S1

S2

S1

61/5

S2

S1

S2

S1

26/9

S2

S2

S2

S1

3/9

S2

S1

S1

S2

21/6

S2

S1

S1

S2

159/9

S2

S1

S1

S2

25/7

S2

S2

S1

S2

60/9

طبقۀ نهائی

منبع :یافتههای تحقیق

تیپ گیاهی

Astragalus microcephalusAcanthophyllum microcephalumVerbascum stachydiforme

Pteropyrum aucheri- Astragalus
microcephalus

Pteropyrum aucheri- Prangus uloptera

Pteropyrum aucheri- Rosa canina
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شکل .2نقشۀ شایستگی مراتع کوهستانی مسکین برای چرای گوسفند

 .2.3رفتار چرایی گوسدند نژاد ماکویی
نتایج شااا صهای رفتار چرایی گوساافند نژاد ماکویی
چراکننده در طول فصل چرا در جدول  3ارائه شده است.
همانگونه که م شاهده می شود ،زمان ورود و روج دام از
مرتع در ماههای مختلف فصاال چرا ،یکسااان نمیباشااد.
طبیعی اسات با کوتاه شادن طول روز متناساب با نزدیک
شاادن به اوا ر فصاال چرا ،تغییراتی در زمانهای ورود و
روج دام از مرتع حادث شاااود .بهطورکلی میتوان بیان
کرد که با نزدیک شدن به اوا ر ف صل چرا ،از مدت زمان
ح ضور دام در مرتع کا سته می شود .همچنین نتایج ن شان
میدهد که در اوا ر فصاال چرا ،مدت زمان صاار شااده

برای چرا ،بی شتر از مراحل ابتدایی ف صل رویش ا ست و با
نزدیک شدن به اوا ر ف صل چرا ،م سافت پیموده شده در
طول روز ،بیشااتر شااده اساات .از طرفی ساارعت متوسااط
حر کت دام در مراتع مورد بررسااای ،در مرا حل اب تدایی
فصل ،کمتر و در مراحل پایانی فصل چرا ،بیشتر میباشد.
ضمن اینکه یک روند افزای شی در مقدار م سافت پیموده
شاادۀ دام در مرتع ،متناسااب با طول فصاال چرا مشاااهده
می شود .تو ضیح اینکه در سی ستم شبانی رایج در مراتع
منطقه ،دامها هر شاااب ،به محل نگهداری در روساااتا باز
گردانده میشااوند و از اسااتراحت یا چرای آنها به هنگام
شب در مرتع (شبچره) جلوگیری میشود.
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جدول .3رفتار چرایی گوسفند نژاد ماکویی در مراتع کوهستانی مسکین
نیمۀ اول خرداد ماه

نیمۀ اول تیر ماه

نیمۀ اول مرداد ماه

نیمۀ اول شهریور

()92/3/12

()92/4/14

()92/5/11

ماه ()92/6/15

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)

7/8

8/3

8/9

9/5

سرعت متوسط حرکت دام در مرتع (متر بر ثانیه)

0/18

0/20

0/22

0/25

حداقل ارتفاه پیموده شده (متر)

1750

1850

1986

1950

حداکثر ارتفاه پیموده شده (متر)

1730

1938

2070

2095

شاخصهای رفتار چرایی

منبع :یافتههای تحقیق

 .3.3انطۀاق نق شۀ شای ستگی مرتع با نق شۀ م سیر
حرکت دام
انط باق مسااایر حر کت دام در رداد ماه با نقشاااۀ
شای ستگی مرتع در شکل 3ارائه شده ا ست .نتایج ن شان
میدهد که در اوایل فصااال چرا ،چوپان دام ها را در تیپ
گیاهی Astragalus microcephalus-Acanthophyllum
 microcephalum-Verbascum stachydiformeحرکاات
داده اساااات .م حدودۀ مورد نظر به ل حاظ م حدود یت
ح سا سیت اک به فر سایش و بهویژه تولید علوفه ،دارای
شاایساتگی کمی برای چرا دام میباشاد .در این ماه که با
توجه به کوه ستانی بودن منطقه ،م صاد با مرحلۀ ر شد
روی شی اکثر گیاهان چند ساله و دائمی موجود در ترکیب
گیاهی می باشاااد ،دام برای بهرهبرداری از علوفه ،معمو ًال
حدود  7:30صاابح از آغل ارج و ساااعت  20:00به آغل
باز میگردد .در این موقع از ف صل چرا ،دامها جهت چرای
علوفااه در طول روز ،بااالغ بر  7/8کیلومتر در مرتع
راهپیمایی میکنند.
مساایر حرکت دام در تیرماه (شااکل )3تقریباً همانند
م سیر حرکت دام در ردادماه میبا شد ولی با گرم شدن
هوا ،چو پان دام ها را به ارت فا عات باالتر ت یپ گ یاهی

 As. mi.-Ac. mi.-Ve. st.حرکت داده است .در این مرحله
از ف صل رویش ،بهوا سطۀ اینکه گیاهان و شخوراک چرا
شدهاند ،چوپان دامها را در مسافت بیشتری نسبت به ماه
قبل چرا داده اساات .بهگونهای که وقت بیشااتری از زمان
چرا مر ت بط بااا تیااپ گیااا هیPteropyrum aucheri-
 Astragalus microcephalusمیباشااد که شااایسااتگی
مطلوبتری ن سبت به تیپ گیاهی As. mi-Ac. mi.Ve. St
دارد.
مساایر حرکت دام در مردادماه (شااکل )4نیز در تیپ
گیاهی  As. mi.-Ac. mi.-Ve. st.بوده که شای ستگی کمی
برای چرای دام دارد .در این ماه ،طول مساایر حرکت دام،
بهواسااطۀ کمبود علوفه و دسااتیابی به علوفه ،بیشااتر از
ماههای قبلی اساات و همانگونه که در شااکل مشاااهده
میشود ،چوپان دامها را مرتباً در نقاط مختلف مرتع جابجا
کرده و دام ها بهواسااا طۀ این که کمبود علو فه را جبران
کنند ،مرتباً ایسااتگاه تغذیۀ ود را جابجا کردهاند .ض امن
اینکه با توجه به گرم شااادن هوا ،دامها در دامنۀ ارتفاعی
باالتری نسبت به ماههای قبل چرا داده شدهاند.
در شاااهریورماه و همزمان با اینکه پوشاااش گیاهی
به شدت چرا شده و آبدهی چ شمهها نیز کم شده ا ست،
دامها راهپیمایی بیشتری را جهت کسب علوفه و استفاده
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رداد ماه

تیرماه

شکل .3انطباق نقشۀ شایستگی مرتع با مسیر حرکت دام در ماههای خرداد و تیر

مردادماه

شهریورماه

شکل .4انطباق نقشۀ شایستگی مرتع با مسیر حرکت دام در ماههای مرداد و شهریور

بررسی مدیریت چوپان در پراکنش دام در...
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از آب چ شمه واقع در نزدیکی سامان عرفی انقاه سرخ،
انجام میده ند (شاااکل )4ولی همانند ماه قبل ،بهلحاظ
کمبود علوفه ،مرتباً ایسااتگاه تغذیه ود را جابجا کردهاند

موضاااوه تأکید دارند که ضااامن معرفی معیارهای مؤثر،
ضرورت دارد معیارهای کاهشدهندۀ شایستگی ،شناسایی
گردد تا با رفع م حدود یت ها ،ت یپ های گ یاهی را از نظر

تا علو فۀ مورد ن یاز روزانه ود را تأمین ن مای ند .از اینرو
مسافت پیموده شدۀ دام در این ماه نسبت به ماههای قبل
بی شتر ا ست .ضمن اینکه بهوا سطۀ کمبود علوفه ،مدت

چرای دام اولویتبندی کرد.
همانگونه که در قبل اشاااره شااد ،الگوی هدایت گله
توساااط چوپان و به تبع آن شاااا ص های رفتار چرایی

زمان بیشاااتری از طول روز را به چرا میپردازند و مدت
کمتری نسبت به ماه قبل استراحت میکنند.
توضااایح این که ت مامی مراتع واقع در حوزۀ آبخیز،
متعلق به سااامان عرفی روسااتای مسااکین میباشااد ولی

گوسفند نژادماکویی چراکننده در طول فصل چرا ،یکسان
نمیباشااد .در این راسااتا ،عوامل محیطی از قبیل تغییرات
فصاالی و در نتیجه تغییرات دمایی آن ،از مهمترین عوامل
مؤثر بر رفتار چرایی دامها ذکر شاااده اسااات [.]19 ،31

بهلحاظ اینکه مراتع بخش غربی دارای شیب بسیار تند و
بعضاً برون زدگیهای سنگی میباشد ،مورد چرای دام قرار
نمیگیرند .از طرفی ،بواساااطۀ وجود دیمزارها در محدودۀ
مراتع مذکور و ا تال موجود بین زارعین و دا مداران،

همچنین گزارش شده که با توجه به متفاوت بودن کمیت
و کیفیت علوفه در مقاطع زمانی مختلف فصاال چرا ،دامها
مجبور می شوند برای برطر کردن احتیاجات غذایی ود
در فصاااول مختلف ،ز مان های مت فاوتی را برای چرا و

علناً امکان د ستر سی و چرای دام در این محدوده از مرتع
منطقه ،میسر نمیباشد .از اینرو هر ساله و قبل از شک
شدن گونۀ  ،Prangus ulopteraعلوفۀ آن توسط دامداران
جهت تغذیۀ زم ستانی برههای تازه متولد شده ،جمعآوری
میشود.

اسااتراحت صاار کنند و این موضااوه میتواند از دالیل
اصلی وجود تفاوت بین این صفات در مقاطع مختلف فصل
چرا یا مراحل مختلف رشد باشد [.]16 ،14 ،6 ،1
در بررسااای بهعمل آمده در مراتع رود شاااور اساااتان
مرکزی ،کمیاات و کیفیاات علوفااه در مرتع ،ب اهعنوان
متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار چرایی دامها اعالم شده است.
در این رابطه ،بیان شااده که در صااورت وجود علوفۀ کافی
در مرتع ،چرای دام در طول روز تناوبی میبا شد و در غیر
اینصااورت ،دامها با طی مسااافتی بیشااتر ،چرای مداوم و
مسااتمری در طول روز واهند داشاات .همچنین کاهش
مادت زماان حضاااور و افزایش تحرک دام در مرتع ،از
م شخ صههای ماههای سرد و افزایش مدت زمان ح ضور و
کاهش تحرک دام ،از ویژگیهای ماههای گرم فصااال چرا
بر شمرده شده ا ست [ .]27برر سیهای صورت گرفته بر
رفتارهای تغذیهای دامها نیز بر این موضاااوه تأکید دارد و
ب یان میگردد که اساااتراتژی دام ها در انت خاب علو فه،
بهصااورت فصاالی تغییر میکند و انتخاب آنها با توجه به
دو عامل تغییرات فنولوژیکی گونهها و در دساااترش بودن
علوفه صااورت میگیرد [ .]30 ،20 ،16در این صااوص،
مطالعات نشااان داده که کاهش دسااترساای دام به علوفه،
با عا کاهش طول دورۀ چرا شااااده و اگر این کاهش

 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج حا صل از شای ستگی مرتع برای چرای گو سفند،
نشااان داد که شااایسااتگی مراتع منطقه از نظر چرای دام
(گو سفند) یک سان نمیبا شد .این مو ضوه تداعیکنندۀ آن
ا ست که درجۀ اهمیت معیارها و شا صهای مؤثر جهت
تعیین شاااایساااتگی مرتع ،در واحدهای مختلف اراضااای
یکسان نمیباشد و همین موضوه سبب واهد شد بسته
به صااوصاایات فیزیکی مرتع ،اک و پوشااش گیاهی هر
یک از تیپ های گیاهی ،عامل یا عامل های محدودکننده
نیز متفاوت باشااا ند .نتایج مطالعات صاااورت گرفته در
صوص شای ستگی مرتع برای چرای گو سفند در مناطق
مختلف آب و هوایی کشاااور []29 ،26 ،22 ،15 ،5 ،3 ،2
نیز ب یانگر آن اسااات که در هر منط قه ،مع یار مت فاوتی
بهعنوان عا مل م حدودکن نده ع مل کرده و همگی بر این
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دسترسی بهطور مستمر ادامه داشته باشد ،مشکل بهدست
آوردن علو فه بر ن یاز دام به مواد غذایی غل به یاف ته و در
نتیجه دام از چرا دست میکشد [.]25 ،16

مختلف تغذیه میپردازد [ .]24 ،1در این مرحله ،سی ستم
چرای اعمال شااده توسااط چوپان ،نوعی ساایسااتم تناوبی
استراحتی است که در هر قسمت آن ،مرتع یک روز چرا و

بر مبنای نتایج پژوهش حاضاار ،گلۀ دامهای چراکننده
در مرتع طی ماههای مختلف ف صل چرا ،روزانه  7/8تا 9/5
کیلومتر توساااط چوپان برای مصااار علوفه حرکت داده

 4تا  7روز استراحت داده میشود.
سااایساااتم بهرهبرداری از مرتع در تیرماه نیز مشاااابه
ردادماه میباشااد و در هر روز دام با ساارعت کمتر و در

می شوند .این امر در شرایطی ا ست که مراتع منطقه مورد
برر سی کوه ستانی ا ست و  63در صد از م ساحت مراتع
منطقه دارای شیب بیش از  30درصد میباشد .راهپیمایی
دام یا م سافت پیموده شده در چنین و ضعیت توپرگرافی،

بخش محدودی از مرتع حرکت کرده و زمان م شخ صی را
صااار چرا میکند و در روز دیگر ترجیح میدهد تا در
بخش دیگری چرا کند .تجارب محلی نشاااان میدهد که
اغلب گونههای مورد چرا در اوایل فصل رویش پس از  6تا

بهان ضمام مدت زمان طوالنی ح ضور دام در مرتع (10:35
تا  12:30ساااعت در روز طی ماههای مختلف فصاال چرا)،
ساابب واهد شااد که بخش زیادی از انرژی جذب شااده
توساااط مصااار علوفه ،به هدر رود و کارایی دام مطلوب

 7روز و در اواسااط فصاال چرا بهلحاظ اینکه توانسااتهاند
مقداری کربوهیدرات در ریشاااه و اندام های فوقانی ود
ذ یره کن ند ،پس از سااااه تا چ هار روز ب عد از هر چرا
میتوانند از رشاااد مجدد کافی بر وردار شاااوند .چوپان

نبا شد .در چنین شرایطی ،پس از ک سب نتایج حا صل از
انطباق مسااایر حرکت دام با نقشاااۀ شاااایساااتگی مرتع،
قطعهبندی مرتع و اجرای سااایساااتمهای چرایی توساااط
حصاااارهای الکتریکی میتواند بهمنظور کاهش هدررفت
انرژی ک سب شده توسط دام و کاهش تخریب مرتع ،مؤثر
باشد .در این ارتباط ،با تلفیق سیستمهای چرایی و حصار
الکتریکی در راساااتای مدیریت پایدار مرتع [ ،]9گزارش
شد که اجرای سی ستمهای چرایی عالوه بر توانایی حذ
چو پان برای هدا یت و نگ هداری گ له و در نتی جه کاهش
هزی نۀ مرت عداری ،مو جب افزایش طول دورۀ چرای دام از
مرتع و در نتیجه هزینۀ کمتر تعلیف زمساااتانه و کاهش
هزینۀ ساارانۀ دام را در پی واهد داشاات .همچنین بیان
گردید که قطعهبندی ،امکان استفاده از گیاهان دارویی در
مرتع و افزایش درآمد مرتعدار را بهدنبال واهد داشت.
انط باق مسااایر حر کت دام در رداد ماه با نقشااااۀ
شااایسااتگی مرتع نشااان میدهد که در این مرحله ،دام با
آرایش منظم و با آرامش چرا میکند و سرعت حرکت دام
بهلحاظ کمیت و کیفیت علوفۀ مطلوب مرتع ،نسااابت به
سایر مراحل رشد کمتر است .ضمن اینکه بیشترین مدت
اسااتراحت ،در این مرحله از فصاال رویش میباشااد و دام
مدت کمتری را به جساااتجوی علوفه در ایساااتگاه های

بهطور تجربی برای مدیریت مرتع در این موقع از فصااال
رویش ،نوعی سی ستم تناوبی ا ستفاده میکند که از طریق
تجربی و دانش بومی مرتعداری ،طراحی و توسط سی ستم
شاابانی موجود اجرا میگردد که با اصااول و مبانی دانش
مرت عداری نوین نیز همساااو و منطبق اساااات .اگر چه
همانگونه که در قبل ذکر شاااد ،تمامی چوپان ها نیز از
چنین تجربهای بر وردار نمیباشند.
در ماههای مرداد و شااهریور ،ساایسااتم بهرهبرداری از
مرتع ،از حالت تناوبی اسااتراحتی ،به چرای آزاد (مداوم یا
پیوساااته) تغییر حالت میدهد که در آن هر یک از نقاط
مرتع در طول روز ،چند بار مورد چرای دام قرار میگیرد و
دام جهت کسااب علوفۀ روزانه ،مسااافت طوالنی طی و در
نتیجه انرژی زیادی مصااار میکند .در این سااایساااتم،
سااار عت گ له تابعی از موجودی علو فه در مرتع اسااات.
بهطوری که در شاااهریورماه که کمترین مقدار علوفه در
مرتع وجود دارد ،سااار عت حر کت گ له حداکثر و در
ردادماه و تیرماه که علوفۀ بیشتری در مرتع فراهم است،
این ساارعت حداقل اساات .الزم به ذکر اساات که ساارعت
حرکت گله در مراتع مورد بررسی در مجموه فصل رویش،
ن سبت به مراتع مناطق شک ،ب سیار کمتر میبا شد .در
این راسااتا ،گزارش شااده که چرای مداوم یا پیوسااته به
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شکلی از هدایت گله در مرتع اطالق میشود که در آن دام
بدون انقطاه همه روزه یک مرتع را در مدت زمان معین
مورد چرا قرار میدهد .همچنین در این ساایسااتم ،موازنه

درصد بوده که تقریباً معادل نصف مقدار حالت سبز است
[ .]24 ،16از اینرو دام میتواند حجم م حدودی از علوفۀ
شاااک را متناساااب با حجم معده دریافت کند .بنابراین

کاملی بین نیاز دام و علوفه موجود در مرتع برقرار نخواهد
بود و دام فر صت بی شتری برای انتخاب علوفه دا شته و در
نتیجه همواره از سرعت حرکت بی شتری بر وردار ا ست.

حتی در صورت فراهم بودن علوفۀ مرتع ،قادر به بهرهگیری
بیشتر از آن نیست .در این صوص گزارش شده است که
مقدار کم  TDNبرداشاات شااده از علوفۀ شااک مرتع در

بنابراین سیستم بهکار گرفته شده در اوا ر فصل رویش ،با
ساایسااتم چرای آزاد (مداوم) منطبق اساات و ویژگیهای
عدم توازن علوفه با نیاز دام و ساارعت زیاد دام در مرتع را
در اوا ر فصل چرا میتوان مشاهد نمود [.]10 ،27

ماههای سااارد ساااال ،علیرغم وجود مقدار زیادی علوفۀ
شک در مرتع ،مؤید این نظر ا ست [ .]31 ،27همچنین
گزارش میشاااود که دام از علوفه مرتع در حا لت واب
گیاهان مرتعی ،حداکثر  1/5درصااد وزن ود را برداشاات

اراضاای دامنههای منتهی به رود انۀ اصاالی در مراتع
مورد برر سی ،تقریباً از چرای دام م صون ماندهاند و چوپان
نیز دام ها را در فصااال رویش در این م کان ها چرا نداده
است .مساحتهای ذکر شد ،به صورت لکههای کوچک در

میکند و در حالیکه مقدار برداشاات آن از مادۀ شااک
علوفۀ سبز ،تا  2/5در صد وزن بدن نیز میر سد .بهعبارت
دیگر ،کارآیی اساااتفاده از علوفۀ مرتعی در دورهۀ واب
گیاهان مرتعی ،بساایار پائین اساات .طبیعی اساات رفتار

محاصاارۀ اراضاای دیم و دیمزارهای رها شااده قرار دارند و
چون بردا شت مح صول از این ارا ضی معموالً تا نیمۀ اول
شهریور به انجام میرسد ،از عبور دادن و چرای دام در این
مکانها ودداری میشااود و پوشااش گیاهی آنها نیز که
عمدتاً شامل تیپ گیاهی  Pt. au-As. miو Pt. au-Ro.
 caمیبا شد از چرای دام م صون میماند .اگرچه گونههای
مذکور بوتهای و بعضاً بهواسطۀ عدم چرا ،حالت در تچهای
به ود گرفته و در بساااتر آبراههها پراکنش پیدا کردهاند،
ولی می تواننااد بااه همراه ترکیااب گیاااهی دیمزارهااا و
دیمزارهای رها شده ،در ف صل غیرچرا ،منبع تأمین علوفه
در حد نیاز نگهداری تعدادی از دام های منطقه باشاااند.
الزم به ذکر اساات که مراتع کوهسااتانی مورد بررساای ،از
نظر زمان و فصااال بهرهبرداری ،جزء مراتع حریم روساااتا
میباشاااند که تقریباً در تمام مواقع ساااال به اساااتثنای
روز های برفی مورد چرا قرار میگیر ند .در این موقع از
فصل سال ،مقدار زیادی علوفۀ شک سرپا در مرتع وجود
دارد ،لیکن تنها بخش اندکی از آن مورد اسااتفاده دام قرار
میگیرد .علت این موضوه را میتوان پتانسیل بهرهبرداری
دام از علوفه با کیف یت های مت فاوت توضااایح داد .م قدار
انرژی متابولیساامی در هر کیلوگرم مادۀ شااک در علوفۀ
مرتعی در حالت شااک یا واب گیاهان حدود  25تا 27

چرایی دام در این موقع از فصاال سااال ،متفاوت از فصاال
رویش گیاهی واهد بود و سی ستم چرایی نوه سی ستم
چرای آزاد ( مداوم) وا هد بود که معموالً کمتر از 50
درصاااد نیاز غذایی دام از علوفه مذکور تأمین میشاااود.
کساااری علوفه تا حدودی فقط برای میش های آبساااتن
تأمین شده و بقیۀ دامها بدون غذای تکمیلی بهسر میبرند
ولی چو پان و دا مدار بهع لت نبود م نابع تعلیف دام در
جاهای دیگر ،ترجیح میده ند از حداقل علوفۀ موجود در
مرتع برای کاهش هزینههای نگهداری و زنده نگهداشااتن
دام ا ستفاده کند و برای اینکه سرمایۀ ود را حفظ کند،
گله را نگه دا شته و منتظر ف صل رویش بعدی میماند [،8
.]24 ،21 ،14
با ثبت حرکت دام در مرتع در ماههای مختلف فصااال
چرا و انطباق آن با نقشاااۀ نهایی شاااایساااتگی ،میتوان
نتیجهگیری کرد که پراکنش دام در مرتع توسااط چوپان،
در م ساحتهایی از مرتع صورت گرفته ا ست که بهوا سطۀ
محدودیت تولید علوفه و ح سا سیت اک به فر سایش ،از
شای ستگی کمی برای چرای دام بر وردار ا ست .و ضعیت
مرتع در محدودۀ ذکر شده ،متوسط ارزیابی شده است .در
چنین شااارایطی مقدار گیاهان وشاااخوراک در ترکیب
گیاهی مرتع کم ولی در عین حال امیدی به تولید مثل و
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رشااد آنها وجود دارد و تنها کافی اساات که با اسااتراحت
دادن به مرتع ،وضااعیت مرتع ارتقاء یابد .در این شاارایط،
روش مرتعداری طبیعی بهکار گرفته میشااود که هد از

قرار نمیگیرد و تن ها گو نۀ جاشااایر برای تأمین علو فۀ
زمسااتانی برای برهها ،در فصاال رویش برداشاات و ذ یره
میگردد.

آن ،ارتقاء مرتع از نظر کمی و کیفی میبا شد .از نظر کمی
باید جاهای الی از علف پوشااایده شاااود تا با توجه به
پتان سیل اکولوژیک منطقه ،تراکم پو شش گیاهی باال برود

بهعنوان یکی از نتایج این تحقیق ،میتوان عنوان کرد
اسااات فاده از فنآوری های جد ید نظیر  ،GPSبه وبی
توانساات در ارزیابی دانش بومی و تجربی که سااالیان دراز

و از نظر کیفی ،تالش بر این اسااات که ت عداد گ یا هان
وشاااخوراک در مرتع ز یاد شاااود .برای تحقق این امر،
ضرورت دارد از چرای تأ یری ،تناوبی -تا یری و تناوبی-
اسااتراحتی اسااتفاده گردد [ .]13 ،27 ،21از اینرو اگرچه

اساات در بین مردم جوامع بهرهبردار جاری اساات ،میساار
باشد .از طرفی میتوان از این ابزار بهعنوان وسیلۀ کنترلی
برای عملکرد صحیح چوپانان و پراکنش بهتر دام در مرتع
بهره جست.

چوپان در حال حا ضر سی ستم چرای تناوبی  -ا ستراحتی
را در قساااامااتهااای مااخااتاالااف تاایااپ گاایاااهاای
 As.mi.-Ac.mi.-Ve.st.انجام میدهد ولی تو صیه می شود
که حدا قل برای یک فصااال رویش ،هیچگو نه چرایی در

نکتۀ ا سا سی که این تحقیق آنرا دنبال کرد ،مقای سۀ
وضاااعیت موجود با اساااتفاده بهینه از مرتع بر اسااااش
شایستگی آن است که با مقایسۀ نقشۀ مسیر حرکت دام و
نقشۀ شایستگی مرتع بدست آمد .برای این منظور ،مسیر

محدودۀ مذکور صااورت نگیرد تا پوشااش گیاهی بهواسااطۀ
پتانسیل بالقوۀ باالی منطقه بتواند سریعتر و بدون هیچگونه
انجام عملیات مرتعکاری ،احیاء شاااود و با برطر شااادن
محدودیت تولید علوفه ،کالش شااایسااتگی آن برای چرای
دام نیز ارتقاء یابد .همچنین انتخاب محل نگهداری دام در
مکان مناساااب میتواند در این زمینه مؤثر باشاااد .در این
شاارایط ،ضاارورت دارد آغلها هر چند روز یکبار با برنامۀ
زمانی از پیش تعیین شده ،جابجا شوند .برنامهریزی زمانی،
به چوپان در طرحریزی مسااایرهای چرا کمک میکند .در
این صااوص معموالً توصاایه میشااود که مخلوطی از مواد
معدنی و نمک در مناطق استراحت و آ ورها قرار داده شود
[ .]18در این مدت دام میتواند در سایر ق سمتهای مراتع
مورد بررسااای ،ب اهویژه مراتع محاادودۀ تیااپ گیاااهی
 Pteropyrum aucheri- Prangus ulopteraکه دارای
کالش شای ستگی وبی نیز برای چرا میبا شد ،چرا داده
شااااود تااا از فشااااار چاارا باار تاایااپ گاایاااهاای
 As.mi.-Ac.mi.-Ve.st.کاساااته شاااود .همانگونه که در
شااکل  1نیز مشاااهده میشااود ،تیپ  Pt.er.- Pr. ulبا
مسااااحت م حدود در بخش غربی منطقه واقع شاااده و
علیرغم داشااتن شااایسااتگی مطلوب برای چرای دام ولی
بهوا سطۀ ارا ضی دیم واقع در محدودۀ آن ،مورد چرای دام

حرکت دام در ماههای مختلف فصاال چرا ،بر روی نقشااۀ
شای ستگی مرتع ،انطباق داده شد و چون در مرحلۀ ثبت
حرکت دام ،چوپان تأثیر داشااته اساات ،فرضاایۀ پژوهش
حا ضر مبنی بر اینکه چوپان نقش مؤثری در پراکنش دام
بر اساش شایستگی مرتع دارد ،تأیید می شود و بهطورکلی
با توجه به این که چوپان دام ها را در مکان هایی چرا داده
ا ست که شای ستگی کمی برای چرا دارند ،نتیجه می شود
که سیستم شبانی موجود در مراتع منطقه ،در حال حاضر
کارآمد نمیبا شد .از اینرو پی شنهاد می شود جهت رعایت
اصااول اکولوژیکی و حفظ پایداری مرتع و افزایش عملکرد
دام ،عالوه بر تعیین ظرفیت چرایی مرتع ،مسیرهای چرای
دام نیز با توجه به شای ستگی مرتع برای چرای دام تعیین
گردد تا بتوان عالوه بر اساااتفاده از دانش بومی چوپانان،
آن ها را در زمینۀ هدا یت مناساااب گله ،راهنمایی کرد.
اگرچه برای موفقیت در این صوص ،ضرورت دارد که با
ارائۀ دستورالعمل تعیین شایستگی مرتع در شرح دمات
طرح های مرتعداری ،بهگونهای عمل کرد که با توجه به
تغییرات کمیت و کیفیت علوفه ،شاااایساااتگی مرتع برای
ماههای مختلف مشاااخص شاااود و بر مبنای آن ،نقشاااۀ
پی شنهادی را برای ت صحیح م سیر حرکت دام در ماههای
مختلف فصااال چرا در ا ت یار چو پان قرار داد .همچنین
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داده شااوند ولی ضاارورت دارد که برای تحلیل و تشااریح
 د یدگاه چوپان ها در مورد، در پژوهشااای جداگانه،نتایج
.علت انتخاب این مسیرها مورد پرسش قرار گیرد

...بررسی مدیریت چوپان در پراکنش دام در

اگر چه تغییرات کم یت و کیف یت علو فه و عوا مل اقلیمی
 از عواملی می باشااا ند که،نظیر تغییرات د ما و طول روز
هدایت گله توساااط چوپان را تحت تأثیر قرار میدهند و
 چرا،سبب شده که دامها عمدتاً در مناطق غیر شای سته
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