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 چکیده
 يبررس ی. براشونديتا آبان چرا م بهشتیارد هایماه يط المیغرب شهر ا تنگ داالب در شمال هایجنگل راشکوبیمراتع ز      

انتخاب و با  يطور تصادف هاز سه گله منطقه ب یتعداد سه بز و سه گوسفند کرد ،ایدام به منابع علوفه يوابستگ نييو تع یيرفتار چرا
 یارتفاع، کاربر ب،يش ،شناسينيسازند زم هایاطالعات مسافت و زمان حرکت دام ثبت شد. نقشه اهم بر آنها، هر GPSنصب دستگاه 

پالت نمونه از منبع  82منطقه در قالب  ديتول زاني. سنجش مدیگرد قتلفي هابا نقشه GPSو اطالعات ماهانه  هيته نيو فرم زم ياراض
تحرک  لومتريک 2/2طور متوسط  هنشان داد که بز روزانه ب جیانجام شد. نتا هانمونه از درختان و درختچه 84و  راشکوبیز ایعلوفه

است.  لومتريک 9/1و  2/2 بيترت گوسفند به یارقام برا نیا اکرده است؛ ام يچرا ط برای لومتريک 0/8 در حدود يداشته و مسافت
 یشتريمتر حضور ب 1511تا  1411 يرتفاعمتر و گوسفندها در طبقه ا 1411تا  1511 يمشخص شد که بزها در طبقه ارتفاع نيهمچن
و سازند  ایتپه نيدرصد، فرم زم 41کمتر از  یهابيداشته و ش ياشکوب جنگل ریبه چرا در مناطق ز یشتريب شگرای هادام. اندداشته

تفاوت  یينظر رفتار چرا از هانوع دام نيچرا، حرکت و توقف دام نشان داد که ب هایزمان سهمقای. اندداده حيپابده را ترج يشناس نيزم
دام با استفاده از  یيرفتار چرا يمختلف تفاوت وجود دارد. بررس های)حرکت، توقف و چرا( در ماه تينوع فعال نيب يوجود ندارد؛ ول

 احرکت بدون چربرای  قهيدق 15تا  18توقف و  قهيچرا، سه تا پنج دق یبرا قهيدق 40 تا 44 حدود هامشخص نمود که دام یلمبرداريف
 ينگلدرصد از درختان ج 45 راشکوب،یعلوفه از مراتع ز ينسب ديدرصد تول 41مشخص شد که حدود  تنهای در. اندزمان صرف کرده

 84 يدرصد، درختان جنگل 01حدود  راشکوبیدام به مرتع ز رهيج يوابستگ نیبوده است؛ بنابرا راشکوبیدرصد از زراعت ز 11و 
 .تدرصد اس 2 راشکوبیدرصد و زراعت ز

 
 .شناسينيارتفاع، سازند زم ب،يجنگل، ش راشکوبیز ،یيرفتار چرا :کليدی های واژه

 

 مقدمه
 يو تنوع توپوگراف يمياقل طیاستان ایالم با توجه به شرا

 و دامداری هایباالیي برای فعاليت قابليتخاص خود، از 

و اقتصاد  شتمعي که طوریبه. است برخوردار دامپروری
تعداد زیادی از مردم استان وابسته به این بخش است. از 

-دشتگذشته تاکنون، عالوه بر مراتع موجود در  هایزمان
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مناطق  هایاشکوب جنگل ریاستان، ز يمناطق جنوب های
استان و  هایدام فيمورد تعل زياستان ن يو شرق يشمال

 Mohammadpour et)رندگيمي قرار جوارهم هایاستان

al., 2016) هيآن با ناح سهیمناطق چرا شده و مقا يبا بررس 
دام باعث  یقرق موجود در منطقه، مشاهده شده که چرا

 است شده ياهيدر ساختار پوشش گ رييتغ
(Mohammadpour et al., 2018). استفاده  هاینوع دام

 یيرفتار چرا یدارا رایز ،مهم است زين اهانيکننده از گ
با  نی(. بنابراFayaz and Bayat, 2017هستند ) يمتفاوت
نوع دام مناسب  توانيدام در منطقه م یيرفتار چرا يبررس
 کندوارد  يعيرا به منابع طب یکمتر بيمنطقه که آس یبرا

 نیا دهانجام ش قيقتح یاجرا اصلي هدف. نمود مشخص
متوسط و  یچرا هایاثر چرا در حالت سهیاست که با مقا

بلندمدت چرا را در  رهایساله، اث 84با منطقه قرق  نيسنگ
نموده و به  يبررس يو مرتع يجنگل هایعرصه بیتخر

 هایاثر مورددر  یيو اجرا يمراکز علم نيب يمناقشات علم
داد  يمناسب وابج يدام در عرصه جنگل یچرا يمثبت و منف

را بر پوشش  ريتأث نیترشيب يو مشخص نمود که چه نوع دام
با  نهمچني .داشت خواهد هاعرصه نیموجود در ا ياهيگ

 توانيدام م یيچرا مطالعات رفتار جهيمشخص شدن نت
حاصل در  جیمناسب گله را مشخص نمود و از نتا بيترک

 .مناطق استفاده نمود ايامر اصالح و اح
 
 :باشندیم ریشرح ز به قیتحق واالتئس

شده از  يانواع دام از نظر زمان و فاصله ط یيچرا رفتار
آغل تا ورود به مرتع و زمان اختصاص داده شده به چرا 

مختلف به منابع  هایدام يوابستگ زانيم چگونه است؟
موجود در مراتع مشجر مورد مطالعه چند درصد  ایعلوفه
 يتوپوگراف طیموجود در چه مدت و چه شرا هایدام است؟

از پوشش  برداریبهره نتریشيدر طول روز و فصل چرا ب
  دهند؟يرا انجام م ياهيگ
 

 :پژوهش عبارتند از اتیفرض
مشغول  يو مکان ياز گوسفند از نظر زمان ترشيب بز

از  شيب راشکوبیز ياهيدام به پوشش گ يوابستگ .چراست
از  برداریبهره زمان .است ایو درختچه يپوشش درخت

از بز  ترشيکم، توسط گوسفند ب هایبيدر ش ياهيپوشش گ
 .باشديم

اجرا شده  ايمناطق دن ریدر کشور و سا يمختلف مطالعات
اشاره  ریشرح ز از آنها به ياست که به بعض

ی ا مطالعه( در 1921) Tiedmann و  McDaniel.شود يم
تحت عنوان استفاده گوسفندان از مراتع قشالقي کوهستاني 

که گوسفند در نواحي کوهستاني تمام کردند نيومکزیکو بيان 
کند ولي اگر  يمها را بدون توجه به درصد شيب طي  يبش

شرایط بسيار سخت و ناهموار باشد کمتر از علوفه استفاده 
های کمتر  يبشطور نسبتا یکنواختي از  هگوسفند ب، نماید يم

 24و  41اده کرده و با افزایش شيب تافدرصد است 54از 
و  Spink .یابد يمدرصد ميزان استفاده از علوفه کاهش 

در  GPS گله گاو مجهز به کی يبا بررس ،(8114همکاران )
دام اطالعات چرا، استراحت و  یيهلند و مشاهده رفتار چرا

ارزش  یدارا  GPSیها حرکت دام را ثبت نمودند. داده
زمان  نيب يرفتار چرا هستند ول ياز نظر بررس یادیز

ن یقائل شد و ا يتفاوت توانيدام نم ستادنینشخوار و ا
خودکار زمان  يابیمزرعه از نظر رد رانیمد یاطالعات برا

 Pokorna مفيد است. یيايمحدوده جغراف نييدام و تع يفحل
و  تيزمان فعال یدر کشور چک الگو ،(8114و همکاران )

قرار  يرا مورد بررس يطيمح ستیز طیها به شرا پاسخ دام
 یتهايداده و حرکات آنها شامل )چرا، نشخوار، توقف و فعال

و حرکت( به  يزدن نمک و تعامالت اجتماع  سيمانند ل گرید
 نآنا جیثبت کردند. نتا قهيدق 4با فاصله را ساعت  15مدت 

 داریينشان داد که در طول روز گوسفند و بز تفاوت معن
داشتند.  يرفتار مشابه ياهينداشتند و نسبت به پوشش گ

قابل دسترس  وماسيهر دو نوع دام نسبت به ب یزمان چرا
 وماسيبه ب که يدر حال ،نشان داده يروند مثبت يگندم اهانيگ
 یاچر انزم ينشان دادند، ول يبرگ روند منف پهن اهانيگ

هر  نيمستقل بوده است. همچن يچوب اهانيآنها نسبت به گ
 نشان هادر استفاده از دامنه تپه يدو نوع دام رفتار مشابه

در  یي( رفتار چرا8115و همکاران )  Bojkovski .دادند
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را  که  يمشترک بز و گوسفند در منطقه کارست اسلون یچرا
 نکردند. آنا يشده است، بررس دهياز بوته و درختچه پوش

 ینمودند که سه قسمت آن دارا ميقسمت تقس 0منطقه را به 
از درختچه  گریبرگان و سه قسمت د و پهن انيپوشش گندم

 ياهينشان داد که تنوع گ نآنا جیشده بود. نتا دهيشو بوته پو
اثر دارد و بز اغلب از  یيبر رفتار چرا يمياقل تيو وضع

را  گریوسفند گروه دگ يدرخت و درختچه استفاده کرده ول
 یدما، مجموع چرا شیبا افزا نيداده است. همچن حيترج

 شتريآب توسط بز ب دنيو نوش افتهیگوسفند و بز کاهش 
  است. شده
 Tolu  يگوسفند بوم یي( رفتار چرا8112همکاران ) و 

 رهیدام را در جز یرفتار اتيثر بر خصوصؤو عوامل م
 که افتندینمودند و در يبررس هيغرب ترک در شمال ادايگوگچ

 %12و  يحرکت یهاتيفعال ری% سا41زمان صرف چرا،  44%
زمان چرا،  نيب داریياختالف معن ن. آنادنمایياستراحت م

 ،کردند گزارش هاحرکت و نشخوار در طول فصل حت،استرا
زمان  نیزمان چرا در فصل بهار و کمتر نیشتريب کهیطور هب

 و همکاران Zhang است. چرا در فصل تابستان بوده
 ،اکوسيستم دارد چرا نقش مهمي دربيان کردند که  ،(8112)

چرا و  .دهد يمثير قرار أساختار و ترکيب گياهان را تحت ت
رژیم چرایي )چرای تمام سال یا چرای فصلي( پوشش 

دهد و بين  يمثير قرار أگياهي در علفزار آلپي را تحت ت
 ارتباط وجود دارد.شدت چرا و کاهش بيوماس گياهي 

Habibian ( 8115و همکاران)،  که وابستگي گزارش نمودند
-ازجمله گوسفند و بز به مرتع بر حسب شيوه دام سبک جثه

طور  تحقيقاتي متفاوت است. به منطقه های دامداری و
 .درصد است 41حدود  متوسط این وابستگي

Gheichnia (8112 در مراتع نيک شهرستان آمل در )
 هایشاخص GPS ازندران با استفاده از دستگاهاستان م

 مسافت طول آغل، به برگشت زمان آغل، از دام خروج زمان
ای چرا و غيره را برای بر شده صرف زمان روز، در شده طي

 رسيد که درتعيين رفتار چرایي دام بررسي و به این نتيجه 
فصل چرا )دوره گلدهي گياهان( و زماني که درصد  اولماه 

پوشش گياهي بيشتر بوده، مسافت پيموده شده توسط دام 

 در شده پيموده مسافت. چراست فصل دیگر هایبيشتر از ماه
کيلومتر تا  1/18ختلف بين م هایماه در روز یک طول

تا  40/2 نيزمان صرف شده برای چرا را ب و لومتريک 2/18
 گزارش درصد 14 از کمتر هایدر شيب ساعت 41/9

 .نمودند
نوع  توانيدام در منطقه م یيرفتار چرا يبا بررس نیبنابرا

 يعيرا به منابع طب یکمتر بيمنطقه که آس یدام مناسب برا
شده است رفتار  يسع قيتحق نای در. نمود مشخص کندوارد 
در  يو مرتع يجنگل ياهيو اثر چرا بر پوشش گ یيچرا

 .گردد يبررس المیداالب ا يمنطقه جنگل
 

 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
داالب با  هایاز جنگل ينطقه مورد مطالعه بخشم

غرب شهر  شمال یلومتريک 84در  ،يمرتع اهانيگ راشکوبیز
 41 درجه و 50تا  قهيدق 81درجه و  50با مختصات  الم،یا

درجه و  44تا  قهيدق 51 درجه و 44و  يطول شرق قهيدق
تا  1411 نياست که در ارتفاع ب يعرض شمال قهيدق 54

گلزار و  یدر مجاورت روستاها ا،یدر سطحاز  یمتر 1241
 کیگلجار قرار گرفته است. محدوده مورد مطالعه در شکل 

براساس آمار  انهيمتوسط بارندگي سال نشان داده شده است.
ساله  41ایستگاه هواشناسي سينوپتيک ایالم طي یک دوره 

 دمای ميانگين متر،ميلي 402( برابر با 1494تا  1404)
درجه  5/88و  4/11ترتيب  ساالنه به رحداکث و حداقل
 گراديدرجه سانت 2/10 انهيماه یدما نيانگمي و گرادسانتي

 معتدل خشکمهاست و اقليم منطقه براساس روش آمبرژه، ني
مرتفع و تپه  هایکوه از مطالعه مورد منطقه سيمای. است

 سازند و شده تشکيل عميق هایماهورهای ناهمگن و دره
. باشديو پابده م یآسمار التيتشک یاراآن د يشناس نزمي

سال تحت قرق  84از  شيمنطقه به مدت ب نیاز ا يقسمت
مورد  زیيپا لیبهار تا اوا یمنطقه از ابتدا هيو بق باشديم

و آمار  يمحل ي. بر اساس بررسردگييدام قرار م فيتعل
(، 1494) المیاستان ا یریعشا موجود در اداره کل امور

بردار در منطقه وجود دارد که تعداد دام  هنفر بهر 42تعداد 
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  .باشديم يواحد دام 1041مجاز آنها 

 
 محدوده مورد مطالعه -1 شکل

 
 دام ییرفتار چرا یبررس

اشکوب جنگل،  ریبررسي رفتار چرایي دام در ز برای
انتخاب و مشخصات آنها مطابق  يطور تصادف هابتدا سه گله ب

بز  کیگوسفند و  کیشد. سپس از هر گله  نييتع 1جدول 
عنوان نمونه انتخاب  هب (،8)شکل  با وزن متوسط گله مربوطه

 ابی تيدستگاه موقع کینمونه  هایاز دام کیشد. به هر
از  نيگارم  GPSmap 60 csx مدل (G.P.S) یيايجغراف

 ريکمربند نصب و اطالعات طول، عرض، ارتفاع و مس قیطر
حرکت دام در طول روز و با تکرار هر ماه )با توجه به 

تا آبان( مشخص شد.  بهشتیحضور دام در منطقه، از ارد
در هر ماه یک روز، یک تا دو ساعت بعد از  نیبرا عالوه

 هایدام یيچرا دقيقه از رفتار 41ورود دام به مرتع، حدود 
 لميف Canon powershot A2500بوسيله دوربين  مورد نظر

 .دیگرد هيته
 

 
 یو بز بوم یگوسفند کرد -2 شکل

 
 یمورد بررس های گله اطالعات –1 جدول

 وزن متوسط بز )کيلوگرم( وزن متوسط گوسفند )کيلوگرم( تعداد بز تعداد گوسفند گله )تکرار(
1 94 88 44 54 
8 21 14 45 52 



 ی ...وابستگ نییو تع ییرفتار چرا یبررس  42

4 111 81 48 52 

دام، اطالعات بدست آمده  یيرفتار چرا يمنظور بررس به
مورد  یهاهر دام را در ماه ینصب شده بر رو یها GPSاز

مختلف شامل نقشه  هایشده نقشه هينظر با اطالعات ته
 و ينقشه واحد اراض ب،ينقشه ش ،يشناس نيارتفاع، نقشه زم

هر  رکرده و زمان استفاده دام د بيترک نينقشه استفاده از زم
محاسبه  قهدقي برحسب هانقشه نیاز طبقات مختلف ا یک

 ینقشه شدت چرا و کاربر یدام رو حرکت ريت. مسشده اس
 .ارائه شده است 4در شکل  ياراض
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 یاراض ینقشه شدت چرا و کاربر یدام رو حرکت ریمس -3 شکل

 
 مختلف یيچرا یها تيدر وضع ياهيپوشش گ يبررس

ق  رق،  تيمش  خص ش  د ک  ه در وض  ع يبررس   نی  ا در
غالب  يو دافنه اشکوب فوقان يبلوط و آلبالووحش های گونه

 ،يمرتع    راش   کوبیدر ز و دهن   ديم    ليرا تش   ک
 Aegilops umbellulata ،Bromus sericeusه ای  گون ه 

،Bromus danthonia ،Torilis leptophylla ،Chardinia 

orientalis ،Hordeum bulbosum ،  Hordeum 

glaucum و Coronilla scorpioides  ه ا گون ه  ریاز س ا 
درص د   2ت ا   8 نيدارند و هر گونه ب تریشبي پوشش درصد

متوسط  یچرا تي. در وضعدهد مي ليرا تشک ياهيپوشش گ
 کميو ک   وحش ي بل وط و آلب الو   یه ا  مشخص شد که گونه
 ه ای و گون ه  دهن د يم   ليرا تش ک  يپوشش غالب جنگل  

Bromus tectorum  و  Vulpia myurus  و  Carex 

divisa و Poa bulbosa را نسبت به  تریشيدرصد پوشش ب
 Bromus کهطوری هب .اندها به خود اختصاص دادهگونه ریسا

tectorum و Vulpia myurus  درص د   11و  18 بي  ترت ب ه
 توض عي  در و ان د را به خود اختص اص داده  ياهيپوشش گ

 يآلبالووحش   بل وط و زالزال ک و   اندرخت   ن،يس نگ  یچرا
و  دهن  ديم   ليرا تش  ک يپوش  ش غال  ب درخت  ان جنگل  

 Heteranthelium piliferum و  Vulpia myurus های گونه

   Lathyrus و Poa bulbosa و Hordeum glaucum و
inconspicuous   ياهي  درصد پوشش گ 4تا  8 نيب یکهر 

 .اندنموده جادیرا ا
  مصرف و دیتول یریگ اندازه
منظور در طول هر ترانسکت در هر سه  نیا یبرا
 نييپالت تع 81 ( ازني)قرق، متوسط و سنگ یيچرا تيوضع

( تيپالت در هر وضع 9اول، وسط و آخر ) هایشده پالت
و در طول  شیدوره رو یگرفته و هر ماه از ابتدا در نظر

 سهیشد و از مقا یرگياندازه هاگونه ديزمان حضور دام، تول
 هایتوضعي در هاو مصرف گونه ديتول زانيم ها،پالت ديتول

مرتع، هر گونه به  ديتول يبررس برای. دیمختلف مشخص گرد
خاک قطع و در پاکت  متریياز سطح دو سانت کيتفک

وزن  هیجداگانه قرار داده شد و پس از خشک شدن در سا
و با کسر وزن پاکت، وزن خالص هر گونه برحسب  دیگرد

 هایدر ماه ديتول یرگيشد. اندازه سبهگرم در مترمربع محا
 یبرا .است دهیماه انجام گرد تا آبان بهشتیمختلف از ارد

متوسط  یچرا ،قرق طیدر هر سه شرا ديتول تيوضع يبررس
به صورت جداگانه انجام شده  اتيعمل نیا نيسنگ یو چرا
 .است

 راشکوبیز یزراع یو مصرف در اراض دیتول یررسب
مشخص  ياراض ینقشه کاربر هيانجام شده و ته يبررس با
عرصه به زراعت  نیا يهکتار از اراض 8/455که  دیگرد

و  شیآ ياختصاص دارد که هر ساله نصف اراض راشکوبیز
پس از برداشت محصوالت که  .گردديم کشت گرید ينصف

را از  ازياز علوفه مورد ن يدام قسمتباشد  يم میاغلب جو د
منظور  به نی. بنابراآورديبدست م ياراض نیا فيتعل قیطر

 برداریاقدام به نمونه ياراض نیاز ا نيمأبرآورد علوفه قابل ت
 از فرمول يمنظور برآورد تعداد نمونه کاف به .دیگرد

N=           ،4تعداد حجم نمونه در سطح  نييتع برای %
نمونه  84که الزم است تعداد  گردیداستفاده شد و مشخص 

نمونه به  41تعداد  شتريب نانياطم یبرا کهبرداشت شود  دیبا
مناطق  نیدام از ا یشد و بعد از چرا هيته يصورت تصادف

 یرگي اقدام به اندازه يقبل هایدوباره از محل برداشت پالت
از علوفه چرا  زانيتا مشخص شود چه م شد ياهيگ یایبقا

 .مانده است يباق نيشده و چه مقدار در سطح زم
 یجنگل یها و مصرف گونه دیتول یبررس
مواقع از شاخ و برگ  يدام در بعض کهنیاساس ا بر

 دياست که تول یضرور دنمایيچرا م يدرختان جنگل
منظور برآورد تعداد نمونه  به ،درختان مختلف برآورد گردد

          =N درختان از فرمول ديتول نييتع برای يکاف

 دینمونه با 84مشخص شد که الزم است تعداد  .استفاده شد
 41تعداد نمونه به  شتريب نانياطم یبرداشت شود که برا

صورت  هنمونه ب 41 ي. از هر گونه درختافتی شیافزا
در  يمتر مکعب کیانتخاب و از هر درخت سطح  يتصادف
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نظر گرفته و پس از مشخص شدن سطح مورد نظر اقدام به 
 نیو پس از خشک شدن توز دیبرگ درختان گرد دنيچ

تا بتوان پس از  شوددر واحد حجم مشخص  ديشدند تا تول
 .مقدار مصرف توسط دام را برآورد نمود ديمشخص شدن تول

در  يمورد بررس هایمنظور در طول ترانسکت نیا یبرا
بر  یيتعداد درختان و آثار چرا ،یيمختلف چرا هایتيوضع
تا مشخص  دیگرد یريگصورت مترمکعب اندازه هآنها ب یرو

است. شدت  رفتهقرار گ فياز آنها مورد تعل زانيشود چه م
طبقه  5که در  دیمشخص گرد زيهر درخت ن یچرا بر رو

سبک  یب( چرا ،درختان چرا نشده الف( :دندیگرد اشتدادی
 41 متوسط تا یج ( چرا ،شده فيها تعلرگدرصد ب 84تا 

درصد  24تا  دیشد ید( چرا شده، فيها تعل درصد برگ
  شده است. فيها تعل برگ

 
 نتایج 

 GPSهای مختلف گوسفند، اطالعاتبررسي فعاليتبرای 

های مختلف در برنامه بدست آمده از هر سه گله در ماه 
Mapsource گرفته  وتحليل قرار استخراج و مورد تجزیه

ارائه  8جدول  است. براساس اطالعات بدست آمده که در
شده است ميانگين حرکت دام بر حسب کيلومتر مشخص 

 شده است.

 های مختلف متوسط روزانه مسافت طی شده بر حسب کیلومتر توسط دام در فعالیت -2جدول 

 نوع دام
ي شده طفاصله 

 از آغل
 در صبحتا مرتع 

ي شده طفاصله 
 از مرتع

 تا آغل در ظهر

 حرکت در آغل
ي شده طفاصله 

 از آغل
 تا مرتع در ظهر

ي شده طفاصله 
 از مرتع

 تا آغل در ظهر

ي شده طفاصله 
 در

 زمان چرا صبح

فاصله طي شده 
 چرا

 در بعد از ظهر
 2/1 1/1 8 5/1 2/1 9/1 2/1 گوسفند

 9/1 4/1 8 5/1 2/1 9/1 2/1 بز
 

 های مختلف توسط دام تجزیه واریانس مسافت طی شده طی فعالیت –3جدول 
داری يمعن  F مجموع مربعات ميانگين مربعات Df پارامتر منبع تغييرات 

428/1  112/1  449/1  144/8  ماه 0 
مسافت از آغل تا مرتع 

 صبحگاهي

244/1  145/1  111/1  111/1  دام 1 
992/1  121/1  181/1  189/1  ماه* دام 0 
  410/1  442/2  اشتباه 82 
124/1  044/1  125/1  154/1  ماه 0 

 چرای صبحگاهي
411/1  504/1  141/1  141/1  دام 1 
990/1  190/1  111/1  101/1  ماه* دام 0 
  018/1  924/8  اشتباه 82 
180/1 252/1 202/1 014/5  ماه 0 

مسافت از مرتع تا آغل 
 هنگام ظهر

951/1 110/1 118/1 118/1  دام 1 
111/1 182/1 111/1 109/1  ماه* دام 0 
  510/1 040/11  اشتباه 82 
111/1  249/2  505/4  224/81  ماه 0 

 مسافت داخل آغل
281/1  148/1  184/1  184/1  دام 1 
901/1  840/1  115/1  082/1  ماه* دام 0 
  558/1  424/18  اشتباه 82 
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داری يمعن  F مجموع مربعات ميانگين مربعات Df پارامتر منبع تغييرات 
229/1  124/1  145/1  101/5  ماه 0 

مرتع مسافت از آغل تا 
بعدازظهر   

229/1  124/1  145/1  145/1  دام 1 
111/1  110/1  112/1  154/1  ماه* دام 0 
  502/1  191/14  اشتباه 82 
110/1  818/4  448/1  994/2  ماه 0 

مسافت چرای 
 بعدازظهر

240/1  192/1  151/1  151/1  دام 1 
922/1  120/1  122/1  505/1  ماه* دام 0 
  510/1  052/11  اشتباه 82 
514/1 128/1 420/1 414/4  ماه 0 

مسافت از مرتع تا آغل 
 بعدازظهر

228/1 180/1 115/1 115/1  دام 1 
111/1 119/1 114/1 141/1  ماه* دام 0 
  452/1 412/14  اشتباه 82 

 

 های مختلف بر حسب دقیقه متوسط روزانه زمان حرکت دام در فعالیت -4جدول   

نوع دام
 

زمان رسيدن از آغل
 

 
تا مرتع صبح

 

زمان رسيدن از مرتع 
 

تا آغل در
 

ظهر
ت در آغل 

زمان حرک
زمان رسيدن از آغل  
 

تا مرتع در
 

ظهر
 

زمان رسيدن از مرتع تا آغل 

 در
بعد از ظهر

زمان چرا در صبح 
زمان در بعد ازظهر 
 

 158 182 91 54 129 08 29 گوسفند

 150 145 92 52 191 08 22 بز

 
های تجزیه واریانس مسافت طي شده در طي فعاليت
دهد مختلف در جدول سه ارائه شده است که نشان مي

داری بين پارامترهای مورد بررسي دارای اختالف معني
ها در مسافت طي شده نيستند، همچنين اختالف نوع دام

مختلف های داری بين مسافت طي شده در ماه معني
شود. بررسي زمان حرکت دام برحسب دقيقه  مشاهده نمي

 در جدول شماره چهار ارائه شده است.
 .ها نرمال شدند ها، همه داده بعد از تبدیل جذری داده

مرتع  رسيدن دام به شده تا يط زمان انسیوار هیتجز
ي و زمان برگشت دام از صبحگاه و چرای يصبحگاه

که  دهدينشان م عصرگاهيمرتع تا آغل و ورود به مرتع 
شده از  يط زمانها در نوع دام نيب یدارياختالف معن

 نبي یدارياختالف معن نيهمچن .آغل تا مرتع وجود ندارد
. شود نميمختلف مشاهده  یهاشده در ماه يط زمان

همچنين مشخص شد که از نظر پارامترهای چرای 
برگشت عصرگاهي و برای عصرگاهي و زمان طي شده 

ها نوع دام نيب یدارياختالف معن زمان طي شده در آغل
شده در  يط زمان نبي ووجود ندارد طي شده  زماندر 
نتيجه تجزیه  .وجود دارد داراختالف معني مختلف یهاماه

 واریانس در جدول پنج ارائه شده است.
 

 بررسی رفتار چرایی در ارتفاعات مختلف
ختلف در جدول زمان استفاده انواع دام از طبقات م

 شش ارائه شده است 
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در بين طبقات ارتفاعي مختلف، گوسفندها در طول 
دقيقه از زمان  811طور متوسط به ميزان  فصل چرا به

متر از  1411تا  1811بررسي شده در طبقه ارتفاعي 
سطح دریا مشغول چرا بودند و کمترین زمان چرا به ميزان 

متر از  1211از دقيقه مربوط به طبقه ارتفاعي بيش  44
های مختلف ميزان استفاده سطح دریا بوده است. در ماه

 دام از طبقات ارتفاعي متغير بوده است.
دهد که در بين طبقات اطالعات بدست آمده نشان مي

طور متوسط به  ارتفاعي مختلف بزها در طول فصل چرا به
دقيقه از زمان بررسي شده در طبقه ارتفاعي  815ميزان 
متر از سطح دریا به چرا مشغول هستند و  1411تا  1811

دقيقه مربوط به طبقه  82کمترین زمان چرا به ميزان 
متر از سطح دریا بوده است.  1211تا  1011ارتفاعي 

های مورد بررسي البته دام از طبقات مختلف در ماه
صورت یکساني استفاده نکرده است. با توجه به نرمال  به

های معمول از نشدن آنها به روش ها و نرمالنبودن داده
ها استفاده  روش غير پارامتری برای بررسي آماری داده

 شد. 
های در جدول هفت ميانگين و اشتباه معيار داده

مربوط به زمان چرای دام در طبقات مختلف ارتفاعي 
 نشان داده شده است.

 
 های مختلف توسط انواع دامتجزیه واریانس زمان صرف شده فعالیت –5جدول 

داری يمعن  F مجموع مربعات ميانگين مربعات Df پارامتر منبع تغييرات 

101/1  441/8  194/8220  421/12840  ماه 0 

زمان حرکت از آغل تا 

 مرتع صبحگاهي

581/1  002/1  215/284  215/284  دام 1 

994/1  112/1  821/148  019/294  ماه* دام 0 

  154/1845  111/45440  اشتباه 82 

 ماه 0 820/2840 152/1810 582/1 244/1

 زمان چرای صبحگاهي
 دام 1 185/501 185/501 104/1 091/1

 ماه* دام 0 211/5504 418/255 805/1 959/1

 اشتباه 82 002/29100 211/8284  

 ماه 0 019/4092 821/010 025/1 028/1

زمان طي شده از مرتع تا 

 آغل هنگام ظهر

 دام 1 485/1 485/1 118/1 902/1

 ماه* دام 0 154/419 191/44 142/1 999/1

 اشتباه 82 444/84011 444/915  

 ماه 0 211/122482 418/41881 251/11 111/1

زمان طي شده در داخل 

 آغل

 دام 1 194/50 194/50 112/1 290/1

 ماه* دام 0 914/121 041/82 111/1 111/1

 اشتباه 82 002/25508 421/8049  

118/1  510/4  222/8181  002/18185  ماه 0 
زمان حرکت از آغل تا 

 مرتع  بعدازظهر
222/1  121/1  815/52  815/52  دام 1 

990/1  111/1  598/49  948/440  ماه* دام 0 
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داری يمعن  F مجموع مربعات ميانگين مربعات Df پارامتر منبع تغييرات 

  815/494  111/10011  اشتباه 82 

 ماه 0 019/09225 221/11054 521/4 111/1

زمان صرف شده چرای 

 بعدازظهر

 دام 1 102/192 102/192 194/1 204/1

 ماه* دام 0 444/5520 140/250 441/1 14/1

 اشتباه 82 002/49591 002/8185  

 ماه 0 002/81440 555/4429 085/2 111/1

زمان طي شده از مرتع تا 

 آغل بعدازظهر

 دام 1 221/458 221/458 144/1 898/1

 ماه* دام 0 820/1221 215/890 041/1 214/1

 اشتباه 82 111/14128 220/521  
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 متوسط زمان استفاده دام از طبقات مختلف ارتفاعی –6جدول 
 آبان مهر شهریور مرداد تير خرداد اردیبهشت نوع دام ارتفاع

1811-1111  
 5 9 42 1 9 828 1 گوسفند

 882 1 1 182 94 90 1 بز

1411-1811  
 142 159 815 821 059 9 19 گوسفند

 04 09 842 421 454 121 40 بز

1511-1411  
 124 850 100 198 22 89 581 گوسفند

 25 102 122 51 94 22 420 بز

1411-1511  
 151 812 114 818 54 112 804 گوسفند

 121 514 114 112 84 122 409 بز

1011-1411  
 18 19 181 9 1 110 24 گوسفند

 181 82 144 152 1 4 44 بز

1211-1011  
 59 1 42 1 1 155 12 گوسفند

 12 1 54 1 1 118 48 بز

1211بيش از   
 41 1 49 1 1 148 82 گوسفند

 1 1 51 1 1 125 1 بز

 
 اشتباه معیار زمان چرای دام در ارتفاعات مختلف میانگین و -7جدول 

ارتفاعي طبقه 1 8 4 5 4 0 2 کل  

42/59  44/12 a 11/81 a 00/45 a 49/29 b 55/28 b 25/21 b 01/41 a 
ميانگين زمان استفاده از  

 طبقات ارتفاعي

05/4  85/0  14/0  52/2  14/11  14/9  44/11  11/9  اشتباه معيار 

 دار دارند.باهم اختالف معني %4های با حروف متفاوت در سطح آماری ميانگين

 
با توجه به حضور هر دو نوع دام در طبقات مختلف، 

استفاده از طبقات برای داری بين نوع دام اختالف معني
مختلف ارتفاعي وجود ندارد. این موضوع در جدول 

همچنين با توجه به جدول  هشت مشخص شده است.
داری بين استفاده شود که اختالف معنيهشت مشخص مي

از طبقات مختلف ارتفاعي توسط انواع دام وجود دارد. 
تعيين اختالف استفاده دام از طبقات مختلف ارتفاع برای 

بر اساس  .از مقایسه جفتي من ویتني یو استفاده شد
که بين طبقات کمتر از شد آمده مشخص  اطالعات بدست

طبقات  متر به باال با بقيه 1411متر و ارتفاعات  1811
دار وجود دارد و در این ارتفاعات ارتفاعي اختالف معني

که طوری هدام کمتر چرا نموده یا اصال چرا ننموده است. ب
 22درصد و گوسفند  24های مورد بررسي بز در طول ماه

متر از  1411تا  1811درصد زمان چرا در بين ارتفاعات 
دول توجه به جسطح دریا به چرا مشغول بوده است. با 

استفاده  نيب یداريکه اختالف معن شوديمشخص مهشت 
 .داردنوجود  های مورد بررسي ارتفاعي در ماهاز طبقات 
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 های مستقل من ویتنی یو آزمون نمونه -8جدول 

 فرض صفر داری معني تصميم

 است .......؟ ها یکسانارتفاعي در بين نوع دامتوزیع زمان طي شده در طبقات  922/1 صفر فرضقبول 

 توزیع زمان طي شده توسط دام بين ارتفاعات یکسان است 11/1 صفر فرضرد 

 یکسان است هاتوزیع زمان طي شده در طبقات ارتفاعي در بين ماه 495/1 صفر فرضقبول 

 
 مختلفبررسی رفتار چرایی در کاربری اراضی 

در جدول نه مشخص شده است که هر دام در 
ميانگين روزانه چند دقيقه  طور ههای مختلف ب کاربری

مشغول چرا بوده است و در جدول ده ميانگين و اشتباه معيار 
 است.  شدهها بيان داده

 
 زمان چرای متوسط روزانه دام در طبقات مختلف کاربری برحسب دقیقه –9جدول 

 ميانگين آبان مهر وریشهر مرداد ريت خرداد بهشتیارد نوع دام کاربری

 ریز زراعت

 اشکوب

 

 0/184 2/48 5/122 2/140 2/128 2/811 4/114 8/1 گوسفند
 8/181 1/40 2/192 4/140 4/182 2/885 2/114 4/1 بز

 2/482 2/522 1/541 0/440 9/012 2/401 1/054 4/514 گوسفند جنگل
 2/454 5/451 0/542 1/454 4/002 2/412 5/049 0/552 بز

منطقه حفاظت 

 شده

 4/08 5/2 1 1 1 1/15 5/1 4/518 گوسفند
 1/08 2/0 1 1 1 2/9 8/4 8/514 بز

 باغ
 1 1 1 1 1 1 1 1 گوسفند

 1 1 1 1 1 1 4/1 1 بز

 سيساتأت
 0/4 1/1 8/8 2/41 1/1 9/4 1 1 گوسفند

 8/0 4/1 9/1 2/48 9/4 0/5 1 1 بز

 مسکوني
 2/14 9/50 1 2/8 1/4 8/0 2/45 2/8 گوسفند

 8/81 1/91 1 2/8 1/4 9/4 2/58 2/8 بز

 
 های مختلفکاربری اشتباه معیار زمان چرای دام در میانگین و –11جدول 

 جنگل حفاظت شده باغ تاسيسات مسکوني کل
زراعت 

 زیراشکوب
 کاربری

02/184  52/12 a 84/2 a 18/1 a 84/08 b 02/455 d 40/188 c 
ميانگين زمان 

 استفاده از  طبقات 

05/14  99/2  29/8  18/1  51/84  41/84  22/10  اشتباه معيار 

 دارند.با هم دار % اختالف معني4های با حروف متفاوت در سطح آماری ميانگين

  



 ی ...وابستگ نییو تع ییرفتار چرا یبررس  52

شود که حضور هر با توجه به جدول یازده مشخص مي
دو نوع دام در طبقات مختلف کاربری اراضي، اختالف 

داری بين دو نوع دام از طبقات مختلف کاربری اراضي  معني
شود که با توجه به حضور همچنين مشخص مي وجود ندارد.

ربری اراضي، اختالف هر دو نوع دام در طبقات مختلف کا
داری بين استفاده از طبقات مختلف کاربری اراضي  معني

 وجود دارد.
 

 بررسی اختالف بین طبقات با استفاده از آزمون من ویتنی یو  
اشکوب بررسي مدت زمان چرا از منطقه زراعت زیر

داری بين زمان دهد از نظر آماری اختالف معنينشان مي
اگرچه  ،ها وجود داردبقيه حالت استفاده از این منطقه با

زمان چرا از منطقه زراعت زیراشکوب نسبت به زمان چرا از 
مناطق جنگلي کمتر است ولي نسبت به سایر مناطق بيشتر 
مورد چرا قرار گرفته است. بررسي زمان استفاده از منطقه 

دهد که بين زمان استفاده از جنگل و سایر جنگلي نشان مي
دار وجود دارد و بيشتر از آنها مورد عنيها اختالف محالت

استفاده قرار گرفته است. مدت استفاده از منطقه زراعت زیر 
درصد زمان چرا را تشکيل  12اشکوب توسط بز و گوسفند 

درصد زمان چرای هر دو نوع دام در منطقه  28داده است و 
 جنگلي انجام شده است. 

 نيب یداريکه اختالف معن شوديمشخص مهمچنين 
های مورد مختلف کاربری اراضي در ماهاستفاده از طبقات 

 .داردنوجود  بررسي
 

 بررسی اختالف بین نوع دام از نظر استفاده از طبقات مختلف کاربری اراضی -11جدول 

 فرض صفر معني داری تصميم

 مختلف کاربری وجود نداردتفاوت بين نوع دام در طبقات  222/1 صفر فرضقبول 

 تفاوتي بين استفاده از طبقات کاربری وجود ندارد 11/1 صفر فرضرد 

 ها یکسان استتوزیع زمان طي شده در طبقات مختلف کاربری در بين ماه 940/1 صفر فرضقبول 

 
 زمان استفاده دام از طبقات مختلف شیب -12ل وجد

 ميانگين آبان مهر وریشهر مرداد ريت خرداد بهشتیارد نوع دام طبقه شيب

4-1 
 9/819 1/184 4/141 2/815 5/452 4/518 9/124 4/58 گوسفند

 4/814 8/151 2/155 2/810 2/421 4/421 2/124 9/54 بز

11-4 
 9/804 9/102 1/844 0/885 1/109 1/855 1/892 4/591 گوسفند

 8/824 2/850 5/894 5/888 2/140 2/140 2/411 2/448 بز

81-11 
 0/881 9/814 8/840 1/812 0/828 9/185 4/855 0/854 گوسفند

 1/885 2/848 1/811 5/815 1/801 1/801 0/820 2/844 بز

41-81 
 1/41 8/54 1 4/04 4/04 4/12 0/02 0/88 گوسفند

 1/82 0/51 1 2/01 1/4 1/4 5/54 2/81 بز

21-41 
 4/2 9/80 1 1/19 1 1 2/1 4/11 گوسفند

 4/2 1/12 1 1/19 1 1 9/4 1/11 بز

 21بيش از 
 1 1 1 1 1 1 1 1 گوسفند

 1 1 1 1 1 1 1 1 بز
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 های مختلفبررسی رفتار چرایی در شیب

ميزان استفاده دام در طبقات مختلف شيب بر حسب 
 14جدول  در .نشان داده شده است 18دقيقه در جدول 

اشتباه معيار  استفاده از طبقات مختلف شيب وميانگين زمان 
 است.  مشاهده قابل

 
 های استفاده دام از طبقات مختلف شیب میانگین و اشتباه معیار داده –13 جدول

>21 کل  21-41  41-41  41-11  11-4  4-1  طبقات شيب 

49/845  54/812 a 49/802 a 21/814 a 82/880 bc 11/821 c 44/819 b 
ميانگين زمان استفاده 

 از  طبقات شيب

81/15  10/48  02/41  21/51  01/41  22/45  29/42  اشتباه معيار 

 دارند. ی با همدار% اختالف معني4های با حروف متفاوت در سطح آماری ميانگين

 
شود که اختالف مشخص مي 15با توجه به جدول 

داری بين استفاده از طبقات مختلف شيب وجود دارد.  معني
بررسي اختالف بين طبقات شيب با استفاده از آزمون من 

و  11تا  4و  4تا  1دهد که طبقات شيب ویتني یو نشان مي
داری با هم نيستند و درصد دارای اختالف معني 41تا  11

را زی ،باشنددار ميها دارای اختالف معنينسبت به سایر شيب
درصد  41درصد زمان چرا در طبقات شيب کمتر از  94

تا  4درصد زمان چرا در شيب  42که  طوری هب .شودانجام مي
درصد  41تا  11درصد زمان چرا در شيب  41 درصد و 11

انجام شده است. در  4تا  1درصد زمان چرا در شيب  82و 
درصد چرا انجام نشده است و در شيب  21شيب باالتر از 

درصد زمان چرا انجام شده است  5درصد حدود  41ا ت 41
درصد یک درصد زمان چرا انجام شده  21تا  41و در شيب 

 است. 
های مورد بررسي در ماه شوديمشخص مهمچنين 
-ارتفاعي در ماهاستفاده از طبقات  نيب یدارياختالف معن

داری بين دو  اختالف معنيو  داردنوجود  های مورد بررسي
 نظر استفاده از طبقات مختلف شيب وجود ندارد. ازنوع دام 

 
 های مختلفن نوع دام از نظر استفاده از شیببیبررسی اختالف  -14جدول 

 فرض صفر داری معني تصميم

 تفاوتي بين حضور نوع دام در طبقات مختلف شيب وجود ندارد 902/1 صفر فرضقبول 

 گيرندصورت یکسان مورد استفاده قرار مي هطبقات شيب ب 111/1 صفر فرضرد 

 های مختلف استفاده از طبقات شيب یکسان استدر ماه 928/1 صفر فرضقبول 

 

 شناسی بررسی رفتار چرایی در تشکیالت مختلف زمین
شناسي بر  ميزان استفاده دام در طبقات مختلف زمين

جدول  در .نشان داده شده است 14دقيقه در جدول حسب 

 شناسي و ميانگين زمان استفاده از طبقات مختلف زمين 10
 است. مشاهده قابلاشتباه معيار 
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 شناسی برحسب دقیقه میزان متوسط روزانه استفاده دام از طبقات مختلف زمین -15جدول 

 ميانگين آبان مهر وریشهر مرداد ريت خرداد بهشتیارد نوع دام زمين شناسي

 آسماری
 2/4 1/2 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 4/18 گوسفند

 4/5 8/2 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/12 بز

 پابده
 1/241 9/442 2/049 1/285 2/294 2/222 4/295 0/211 گوسفند

 1/240 0/002 9/004 0/258 0/211 2/244 5/214 2/250 بز

 

 شناسی های استفاده دام از طبقات مختلف زمین میانگین و اشتباه معیار داده -16جدول 

 شناسي زمين آسماری پابده کل

 ميانگين زمان استفاده از فرم زمين 11/5 18/248 18/402

 اشتباه معيار 24/1 51/15 01/51
 دارند. ی با همداراختالف معني %4های با حروف متفاوت در سطح آماری ميانگين

 

-اختالف معنيکه شود مشخص مي 12توجه به جدول با 

شناسي وجود  داری بين استفاده از طبقات مختلف زمين
 یدارياختالف معنهای مورد بررسي همچنين در ماه ندارد.

شناسي مشاهده نشده  مختلف زميناستفاده از طبقات  نيب
ی بين دو نوع دام از طبقات مختلف دارو اختالف معني است
 شناسي وجود ندارد. زمين

 

 بررسی اختالف نوع دام از نظر استفاده از فرم زمین -17جدول 

 فرض صفر داری معني تصميم

 شناسي یکسان است حضور نوع دام در طبقات مختلف تشکيالت زمين 252/1 صفر فرضقبول 

 گيرندشناسي یکسان مورد استفاده قرار مي طبقات مختلف تشکيالت زمين 111/1 صفر فرضرد 

 شناسي یکسان است های مختلف استفاده از طبقات زميندر ماه 242/1 صفر فرضقبول 

 

 بررسی رفتار چرایی در شکل زمین مختلف
زمين بر حسب ميزان استفاده دام در طبقات مختلف فرم 

 19جدول  در .نشان داده شده است 12دقيقه در جدول 

اشتباه  ميانگين زمان استفاده از طبقات مختلف فرم زمين و
 معيار نشان داده شده است. 

 
 میزان متوسط روزانه استفاده دام از طبقات مختلف فرم زمین برحسب دقیقه -18جدول 

 ميانگين آبان مهر وریشهر مرداد ريت خرداد بهشتیارد نوع دام فرم زمين

 تپه
 2/444 8/854 2/810 1/441 9/424 5/498 2/448 2/405 گوسفند

 2/402 8/419 8/819 8/445 2/515 9/442 9/441 9/514 بز

 کوهستان
 2/429 2/484 1/544 1/429 2/512 4/190 0/501 1/540 گوسفند

 0/422 0/400 9/582 2/424 2/490 2/195 4/214 2/542 بز
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 های استفاده دام از طبقات مختلف فرم زمین میانگین و اشتباه معیار داده -19جدول 

 فرم زمين تپه کوهستان کل

 ميانگين زمان استفاده از فرم زمين 49/404 49/424 49/424

 اشتباه معيار 11/58 84/42 89/82

 دارند. ی با همداراختالف معني %4های با حروف متفاوت در سطح آماری ميانگين

 
آمده مشخص شد که بز در طول  با توجه به اطالعات بدست

طور  هنماید و بای چرا ميفصل چرا اغلب در فرم زمين تپه
دقيقه در این فرم زمين مشغول چرا است  412متوسط به مدت 

 . کند ميدقيقه چرا  422به مدت  فرم زمين کوهستان در و
 445طور متوسط مدت  هگوسفند در طول فصل چرا ب

دقيقه در فرم زمين کوهستان  421دقيقه در فرم زمين تپه و 

شود که مشخص مي 81توجه به جدول مشغول چرا است. با 
داری بين استفاده از طبقات مختلف فرم زمين اختالف معني

استفاده از طبقات  نيب یدارياختالف معن د ووجود ندار
همچنين اختالف  نيست. های مورد بررسيارتفاعي در ماه

داری بين دو نوع دام استفاده کننده از طبقات مختلف معني
 فرم زمين وجود ندارد.

 
 اختالف نوع دام از نظر استفاده از فرم زمین بررسی -21جدول 

 فرض صفر داری معني تصميم

 نمایندطور یکسان از هر دو فرم زمين استفاده مي هها بدام 241/1 صفر فرضقبول 

 گيرندطور یکسان مورد استفاده قرار مي هطبقات فرم زمين ب 242/1 صفر فرضقبول 

 ها یکسان استاستفاده از طبقات مختلف فرم زمين در بين ماه 915/1 صفر فرضقبول 

 
 بررسی رفتارچرایی دام

برداری استفاده بررسي رفتار چرایي دام از روش فيلمبرای 
شده است تا مشخص شود هر دام چند دقيقه به فعاليت خود 

-حرکت مشغول بوده است. بر اساس فيلم و شامل چرا، توقف

طور متوسط  هماه مشخص شد که ب های اردیبهشت تا آبان
 80دقيقه توقف و  11دقيقه حرکت بدون چرا و  18 گوسفند

 0دقيقه حرکت بدون چرا و  18دقيقه چرا داشته است و بز 
 است. کرده دقيقه چرا  44 دقيقه توقف و

 مقایسه رفتارچرایی بین نوع دام
ها از نظر رفتار دهد که بين نوع داماین بررسي نشان مي
 81جدول  ه آن درشود که نتيجچرایي تفاوتي دیده نمي

 نشان داده شده است
های دام در همچنين مشخص شد که بين انجام فعاليت

 88دار وجود دارد که در جدول طول فصل چرا تفاوت معني
 نشان داده شده است. 

های مختلف با اس تفاده از  مقایسه فعاليت دام در ماه
آزمون جفتي من ویتن ي ی و نش ان داد ک ه ب ين انج ام       

دار وج ود   های مختل ف تف اوت معن ي   ر ماهها دفعاليت
 ندارد.

 
بررسی تولید و مصرف نسبی و میزان وابستگی دام به 

 منابع مختلف 
-درصد توليد و مصرف نسبي علوفه توليد شده در وضعيت

چر مزارع های مختلف جنگلي و مراتع زیر اشکوب و پس
 نشان داده شده است. 84زیراشکوب جنگل در جدول 
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 بررسی اختالف رفتار چرایی نوع دام  -21جدول 

 داری سطح معني zآماره  ویلکاکسون من ویتني یو 

 058/1 -504/1 111/11224 411/4412 زمان

 
 مقایسه فعالیت دام در طول فصل چرا -22جدول 

 پارامتر من ویتني یو ویلکاکسون zآماره  معني داری سطح

 زمان چرا با زمان توقف 111/9 111/918 -211/2 111/1

 زمان چرا با زمان حرکت 111/98 111/994 -102/2 111/1

 زمان حرکت با زمان توقف 111/841 111/1144 -045/4 111/1

 
 های مختلفمصرف نسبی در وضعیت درصد تولید و –23جدول 

مرتع تحت چرای  

 متوسط

مرتع تحت چرای 

 شدید

چرای  جنگل تحت

 متوسط

جنگل تحت چرای 

 شدید

 زراعت زیر اشکوب

 11 4/8 5/45 2/4 0/59 توليد نسبي

 1/2 4/1 2/85 0 2/01 مصرف نسبي

 

 بحث 
صورت یکساني فعاليت روزانه  هگوسفند و بز تقریبا ب

 48درصد زمان چرا در صبح و  52 .دهندخود را انجام مي
است و بز بيشتر از  شدهدرصد زمان در بعدازظهر انجام 

باشد که از نظر آماری گوسفند در طول روز مشغول چرا مي
نيست و زمان سپری شده توسط  یداردارای اختالف معني

درصد  81درصد صرف رفتن به مرتع و  12گوسفند هر روز 
درصد صرف چرا  42غل و آزمان صرف برگشت از مرتع به 

 ؛شوداستراحت در آغل ميدرصد زمان صرف توقف و  80و 
-در مورد بز نيز با تغييرات جزئي همين روال مشاهده مي

درصد زمان صرف حرکت از آغل تا  12گردد که حدود 
درصد زمان صرف برگشت بز از مرتع  81ورود به مرتع و 

صرف درصد  84درصد زمان صرف چرا و  42به آغل و 
برداری روش فيلم شود. دراستراحت و توقف هنگام ظهر مي

مشخص شد که رفتار چرایي بين نوع دام دارای اختالف 
دار نيست و مشخص شد که بز بيشتر از گوسفند مشغول معني

 ،گوسفند توقف بيشتری نسبت به بز داشته است چرا بوده و

نيز   GPSتوسطآوری شده  های جمع این موضوع در داده
و  Toluنشان داده شده است. این یافته با نتيجه تحقيقات 

 % زمان صرف چرا و44کردند ( که بيان 8112) همکاران
 تطابق دارد. ،نماید% استراحت مي12% سایر فعاليتها و 41

 دهد که نوع دام کهرفتارچرایي دام نشان مي بررسي
ي گوسفند یا بز باشد از نظر استفاده از طبقات مختلف ارتفاع

دهند ولي از طبقات ارتفاعي داری را نشان نمي اختالف معني
داری بين نمایند و اختالف معنيطور یکسان استفاده نمي هب

درصد  24حدود  .گردداستفاده از طبقات مختلف مشاهده مي
متر از  1411زمان چرای انواع دام در ارتفاعات کمتر از 

دام در منطقه  های مختلفي کهباشد که در ماهسطح دریا مي
حضور دارد این استفاده از طبقات مختلف ارتفاعي اختالف 

 دهد.  داری را نشان نميمعني
در منطقه مورد مطالعه دو تشکيالت پابده و آسماری در 

های مورد مطالعه در هر دو منطقه منطقه وجود دارد که دام
داری بين نوع طور یکسان استفاده نمودند و اختالف معني هب

. ولي نشدم استفاده کننده بر روی این تشکيالت مشاهده دا



 44 1شماره  82تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمي 

داری وجود بين استفاده از این تشکيالت اختالف معني
ها اغلب بر روی تشکيالت پابده مشغول چرا داشت و دام

تر و شيب کمتر تشکيالت پابده در ارتفاعات پایين .بودند
ی دهد زمان بيشترقرار دارند و دام در این مناطق ترجيح مي

های مختلف اختالفي بين استفاده از را چرا نماید و در ماه
روی این  توان بربنابراین مي .استنشده این طبقات مشاهده 

 تشکيالت که مورد توجه دام هستند عمليات اصالحي و
مراتع را انجام داد. استفاده نوع دام از  ها واحيایي جنگل

ها از لحاظ امدهد که بين نوع دهای موجود نشان ميکاربری
داری مشاهده نشده ها اختالف معنياستفاده از این کاربری

های مشخص شده در عرصه به یک اندازه است ولي کاربری
ها بيشتر از مورد استفاده دام قرار نگرفته و برخي از کاربری

سایر طبقات کاربری تعيين شده مورد توجه و چرای دام 
ن استفاده از طبقات داری بيقرار گرفته و اختالف معني

 21 که حدودطوری هب .کاربری مختلف مشاهده شده است
درصد زمان چرا در کاربری وضعيت چرای سنگين و 

درصد زمان چرا در کاربری  12وضعيت چرای متوسط و 
هایي که زراعت زیر اشکوب انجام شده است که در طي ماه

 بررسي انجام شده است تغييری در نحوه استفاده از این
طبقات مشاهده نشد و روند استفاده از این طبقات دچار 
تغيير نگردید. بنابراین الزم است تا با مدیریت دام و پوشش 

اصالحي در سطح  گياهي و انجام عمليات احيایي و
زیراشکوب، دام را به استفاده از طبقاتي که کمتر مورد 

گيرند هدایت نمود. بررسي موجود نشان استفاده قرار مي
های دهد که هر دو نوع دام از نظر استفاده از شيبمي

-داری را نشان نمياختالف معني ،مختلف موجود در منطقه

دهند ولي رفتار را نشان ميمدل دهند و هر دو نوع دام یک 
دار وجود بين استفاده از طبقات مختلف شيب اختالف معني

درصد اغلب مورد استفاده دام  41های کمتر از دارد، شيب
درصد زمان چرا در این طبقات انجام  94قرار گرفته است و 

درصد از نظر زمان استفاده  41تا  41 شده است. طبقه شيب
ها متفاوت است و کمتر مورد استفاده توسط دام با بقيه شيب

درصد و طبقه شيب بيش  21تا  41های قرار گرفته و شيب
در  .استمورد استفاده دام قرار نگرفته  درصد اصالً 21از 

های مختلف تغييری بين استفاده دام از این طبقات ماه
داری مشاهده نشد. این مشاهده نگردید و اختالف معني

( که 1921) Tiedmannو  McDanielنتيجه با مطالعات 
-یکنواختي از تمامي شيب اًطور نسبت هگوسفند ب کردندبيان 

شيب  درصد استفاده کرده است و با افزایش 54های کمتر از 
درصد ميزان استفاده از علوفه کاهش یافته  24و  41 تا

بررسي موجود از نظر استفاده دام از  باشد.متناسب مي ،است
بين نوع دام، که دهد فرم زمين موجود در منطقه نشان مي

داری استفاده از فرم زمين تپه و کوهستان اختالف معنيبرای 
همچنين از نظر استفاده از این دو فرم  ،شودمشاهده نمي

های مختلف داری مشاهده نشد و در ماهزمين اختالف معني
داری از نظر استفاده از فرم زمين وجود هم اختالف معني

 نداشت.
که  شودمشخص مي مصرف علوفه بررسي توليد وبا 

درصد توليد نسبي در این منطقه مربوط به علوفه مرتع  0/59
درصد توليد نسبي  5/45ای متوسط و در وضعيت چر

ها در وضعيت چرای متوسط درختچه مربوط به درختان و
درصد  11اشکوب با حدود است و توليد نسبي زراعت زیر

این موضوع با نتيجه تحقيقات  .در رتبه سوم قرار دارد
(Habibian et al., 2004)  متوسط وابستگي کردند که بيان

تغذیه دستي و تعليف  واست درصد  41حدود دام به مرتع 
 های های وابسته به مراتع از منابع غيرمرتعي در دههدام

 و توليد کاهش و سویک از دام تعداد افزایش علت به گذشته
 است شتهدیگر رو به فزوني گذا سویاز  مراتع ظرفيت

و  Zhangهمچنين با نتيجه مطالعات  .باشدمتناسب مي
بين شدت چرا و کاهش کردند ( که بيان 8112) همکاران

دارد. بنابر نتایج مطابقت  ،بيوماس گياهي ارتباط وجود دارد
آمده مشخص شد که تفاوتي بين نوع دام )گوسفند و  بدست
استفاده از طبقات ارتفاعي و کاربری اراضي و برای بز( 
هر دو به یک  فرم زمين وجود ندارد و های مختلف وشيب

ثير أبنابراین نوع دام ت .نمایندنسبت از آنها استفاده مي
یکساني بر پوشش گياهي دارد و الزم است که در بحث 
مدیریت مراتع بر تعداد دام در هکتار، فارغ از نوع دام که 

ثير تخریبي یکساني بر أزیرا ت ،توجه شود گوسفند یا بز باشد
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جنگلي و زیراشکوب آن دارند. همچنين در طول  اکوسيستم
 2 حدود و بعدازظهر دام طور متوسط در صبح هروز ب

اگر بتوان محل  ،نماید تا به مرتع وارد شودکيلومتر طي مي
کيلومتر حرکت اضافي دام که  4آغل را مدیریت نمود از 

شود جلوگيری باعث لگدکوبي خاک و تخریب مرتع مي
 شود. نموده و از هدررفتن انرژی جلوگيری مي
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         Abstract  
    Rangelands beneath the forests of Dalab in the northwest of Ilam are grazed from May to 

November. To investigate the grazing behavior and determine the dependence of livestock on 

forage resources, three goats and three Kurdish sheep were randomly selected from three herds 

in the area, and by installing a GPS device on them, information on the distance and movement 

time of livestock were recorded every month. Maps of geological formation, slope, altitude, 

land use, and landform were prepared, and monthly GPS information was combined with the 

maps. The evaluation of forage production was carried out in 27 plots of forest floor and 25 

samples of trees and shrubs. The results showed that the goat had an average daily mobility of 

7.7 km and a distance of 2.6 km for grazing; but these figures for sheep are 7.8 and 1.9 km, 

respectively. It was also found that goats were more present in the altitude of 1400 to 1500 m 

and sheep in the elevation of 1300 to 1400 m. Livestock were more prone to grazing on the 

forest floor, and they preferred slopes of less than 30%, hill form, and Pabdeh geological 

formation. Comparison of grazing, moving, and stopping times showed no difference between 

the types of grazing in terms of grazing behavior, but there were differences between the 

types of activity (movement, stopping, and grazing) in different months.  Examination of the 

grazing behavior of the livestock using video recording revealed that the livestock spent about 

33 to 36 minutes on grazing, three to five minutes on stopping, and 12 to 14 minutes on grazing 

without movement.  Finally, it was found that about 50% of the relative forage production was 

from forest floor grasses, 34% forest trees, and 10% sub-forest farms; therefore, livestock ration 

dependence on forest floor grasses is about 61 %, forest trees 25 %, and forest floor farms 7 %. 

 

Keywords: Grazing behavior, under the forest floor, slope, elevation, geological formation. 
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