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      چكیده    

  زماني درمقاطع نيز چراكننده دام روي این از .دارد معيني چرایي ارزش چرا فصل ماههاي از یک هر در مرتعي هاي ازگونه هریک     
  .دهد مي بروز خاصي چرایي رفتار خود از همواریها نا و شيب درجات جمله از چرا عرصه مختلف هاي مکان در نيز و چرا فصل مختلف

  دام، و مرتع مدیریت و ریزي برنامه جهت چرا دوره طول در مرتع یک گياهان چرایي ارزش خصوصيات، و رفتارها این شناخت بدون
 بين سال 5 بمدت سمنان شمال استيپي نيمه مراتع در واقع جاشلوبار سایت در گياهان رجحاني ارزش تحقيق این در .باشد نمي مقدور

 بهره درصد طریق از چرا فصل ماههاي در ها گونه كل نيز و هرگونه رجحاني ارزش منظور بدین .گردید انجام1385 - 1389سالهاي
  از دام روزانه هاي فعاليت و چرایي رفتار ثبت و تعيين براي .گردید بررسي سنجي زمان طریق از چنين هم و ها گونه شده برداري
  در كه داد نشان نتایج .شد استفادهILWIS  افزار نرم از دام حركت مسير و توپوگرافي و شيب اطالعات تلفيق براي و GPS دستگاه

  درصد لحاظ از زیادي تفاوت بررسي سالهاي در و چرا فصل ماههاي در گوسفند براي ها گونه رجحاني ارزش بين سنجي زمان روش
  دارد، وجود تفاوت بررسي سالهاي و ماهها در ها گونه رجحاني ارزش نظر از روش دو بين ضمنا دارد وجود چرا براي شده صرف زمان

  شده طي مسافت ولي .نداشت وجود شده طي مسافت و استراحت زمان چرا، مدت مانند عواملي بين داري معني اختالف همجنين
   .بود متفاوت طرح اجراي سالهاي بين سرعت حداكثر و ميانگين  ، مختلف هاي درشيب

 مقدمه     
  و بوده فعال چرا دوره از خاصي زماني دوره در بنابراین .دارند متفاوتي فنولوژي و رویشي خصوصيات مرتعي هاي گونه از یک هر       

 گونه از مرتعداري صحيح طرحهاي اجراي وسيله به توان مي گياهان رجحاني ارزش بررسي و شناخت با .دارند معيني چرایي ارزش
  پدیده دام وسيله به گياه انتخاب .كرد تهيه ها دام براي را مناسب علوفه وسيله بدین و نمود حمایت بومي خوشخوراك هاي

  گياهي مختلف هاي گونه از مراتع .دارد بستگي غيره و هوایي و آب شرایط و گياه نوع ، دام نوع به مسلم طور به كه است پيچيده اي
  در را ریزان برنامه و مدیران مرتعداران، مي تواند مرتعي هاي گونه رجحاني ارزش تعيين .اند شده تشکيل رویشگاهي مختلف شرایط و

  .سازد فراهم را مراتع از مستمر و پایدار  برداري بهره و توسعه احياء، حفظ، براي را زمينه و راهنمایي مراتع كيفي ارزیابي جهت
  .دهند ترجيح گونه ها سایر بر را نباتات  از گونه اي تا مي كند تحریک چرا هنگام را دامها كه است نيزعاملي گياهان خوشخوراكي

  زماني مقاطع در نيز چرنده دام روي این از .هستند خاصي چرایي ارزش داراي چرا فصل هاي ماه از یک هر در مرتعي هاي گونه
 و رفتارها این شناخت بدون .دهد مي بروز خود از خاصي چرایي رفتار چرا عرصه مختلف هاي مکان در نيز و چرا فصل مختلف

  وجود عليرغم .باشد نمي مقدور دام و مرتع مدیریت و ریزي برنامه چرا، دوره طول در مرتع یک گياهان چرایي ارزش خصوصيات
  .است نشده انجام كمي ارزیابي و نگرفته صورت كشور در مشخصي علمي كار رابطه این در هنوز چرا، مدیریت مورد در كلي اطالعات
 مد تجزیه روش شکمبه، علوفه تقکيک روش گذاري، فيستول ، تریا كافه ، سنجي زمان روش شامل رجحاني ارزش تعيين روشهاي

  انجام مختلف مناطق در مرتعي هاي گونه روي بر است الزم و بوده ها گونه از شده برداري بهره درصد و لقمه تعداد شمارش فوع،
 ظرفيت تعيين ضمن و بوده برخوردار اي ویژه اهميت از تحقيق این از آمده بدست نتایج و ها روش این ميان مقایسه همچنين .شود
  مراتع كيفي ارزیابي جهت در را ریزان برنامه و مدیران مرتعداران، مي تواند عملي و علمي نظر از دام دسترس قابل علوفه و چرا

 .سازد فراهم را مراتع از مستمر و پایدار  برداري بهره و توسعه احياء، حفظ، براي را زمينه و راهنمایي
 

 ها روش و مواد        
  مطالعه مورد منطقه معرفي      
  است، گردیده واقع شهميرزاد شهر غرب شمال كيلومتري 28 و سمنان شهرستان شمال كيلومتري 50 در مطالعه مورد سایت      

 منطقه در محدوده این .است گردیده واقع شرقي طول 53ْ 57´ و شمالي عرض 35ْ 45´ در و متر 2404 دریا سطح از محل ارتفاع
  از و سائو مرتع به غرب از و قلعه محمد شاه كوه به شمال از كه (دام و مرتع مدیریت طرح محل) دشت سفيد و جاشلوبار نام به اي

  در آنجایيکه از هواشناسي، اطالعات به دسترسي جهت .مي گردد محدود چشمه سنگ مراتع به شرق از و آسمانو كوه به جنوب
 بر منطقه هواي و آب .گردید استفاده منطقه ایستگاههاي نزدیکترین از ها داده برآورد براي نداشت، وجود هواشناسي ایستگاه محل

  درجه12 ساالنه دماي متوسط ميليمتر، 302 ساالنه بارش متوسط .است معتدل تابستان با سرد، استيپي نيمه پابو، روش اساس
  مواد با ارتفاع كم هاي تپه ماهوركه تپه فيزیوگرافي تيپ داراي منطقه .مي باشد 29/5 حداكثر و  ـ3/9 حداقل معدل گراد، سانتي
  .مي باشد متوسط تا كم آن فرسایش و زیاد تا متوسط نفوذپذیري متوسط، آن رواناب .مي گردد شامل را مارني آهک و مارني مادري
   .است زار بوته – علف منطقه، گياهي فيزیونومي نظر از .باشد مي لوم سندي تا لوم بافت داراي خاك

 

 تحقیق روش
  دراواسط .مي گردد تعيين فيلمبرداري دوربين بوسيله ها گونه چراي براي شده صرف زمان طریق از رجحاني ارزش طرح دراین 

  سه ماده ميش) دامي چراي از دقيقه20 مرتع، به دام ورود از بعد ساعت دو تا یک بين (شهریور لغایت خرداد) چرایي ماههاي
 هرگونه چراي زمان كامپيوتر، به فيلم انتقال از پس و انجام فيلمبرداري گردیده متمایز رنگ بوسيله كه (سنگسري نژاد ساله

  آنها رجحاني ارزش و تنظيم نزولي ترتيب به ماه هر در چرا براي شده صرف زمان برحسب ها گونه سپس .مي گردد مشخص
 و مي شود استفاده است متفاوت سني و جنسي هاي كالس داراي كه مشخصي هاي گله از بررسي این در .مي آید بدست

  در SAS افزار نرم كمک به سال هر در آمده بدست هاي داده نهایت در .مي شود انجام دامدار خود روش با ها گله مدیریت
  چند آزمون از استفاده با و گرفت قرار تحليل و تجزیه مورد سال در مركب تجزیه با تصادفي كامل بلوك آزمایشي طرح محيط
 (تاشهریور خرداد) چرایي ماههاي دراواسط چرایي، رفتار تفسير براي .قرارگرفتند مقایسه مورد ها ميانگين دانکن اي دامنه

 مواردي رایانه به اطالعات ازانتقال پس .مي شود استفاده  شده بسته دام پشت به اي فانسقه كمربند بوسيله كه  GPSازدستگاه
  ، ميانگين) دام حركت سرعت درمرتع، دام مسيرحركت درروز، شده طي مسافت طول آغل، به دام ورود و خروج زمان ازقبيل
   .مي آید بدست حركت و استراحت براي شده صرف زمان و (حداكثر و حداقل

 نتايج
  جداول در آن نتایج كه گرفت قرار تجزیه مورد آماري هاي روش با 1389 تا 1386 هاي سال طي در سنجي زمان روش هاي داده
 اثر و سال ماه، اثرات ولي است شده دار معني درصد یک سطح در گونه اصلي اثر واریانس تجزیه جدول براساس .است آماده زیر

   .است نشده دار معني سال در گونه متقابل
 

 سنجي زمان ازطریق جاشلوبار مرتع مهم هاي گونه برداري درصدبهره واریانس تجزیه جدول                         

 
 
 

 
 

 بحث
  اختصاص خود به را چرا زمان درصد 82 كه هایي گونه زمانسنجي روش در بررسي مورد سالهاي طول در بطوركلي 

  ،Festuca rubra، Astragalus effusus  ، Bromus tomentellus، Stipa hohenckeriana  :شامل اند داده
Agropyron elongatiformis  ، Stachys inflata،Cousinia neckarmanica  و Psathrostachys 

fragilis. جمعا 4 تا 1 رجحاني رتبه با هاي گونه گوسفند، مورد در بررسي مورد سالهاي كل نتایج به توجه با  
  پهن و ساله چند گندميان بنابراین .دادند اختصاص خود به را چرا براي شده صرف زمان درصد 68 /7 به نزدیک
  .باشند مي گوسفند براي باالیي رجحاني ارزش داراي كه هستند هایي گونه مهمترین از فوق شده ذكر دائمي برگان

  بوته تا است خوار فورب -گراس بيشتر گوسفند كه كرد بيان توان مي بررسي این در آمده بدست نتایج براساس
 و Ngwa) شده انجام گوسفند چرایي رفتار مورد در كه بسياري تحقيقات از آمده بدست نتایج با نتيجه این و خوار

  ماههاي در چرا براي شده صرف زمان مدت لحاظ از مختلف هاي گونه بين همچنين .دارد تطابق (2000همکاران
 تطابق داد نشان شده استخراج هاي داده .دارد وجود زیادي تفاوت بررسي سالهاي در همچنين و چرا فصل مختلف
  چوپان مدیریت و چرا فصل ، علوفه توليد منابع اراضي، هاي قابليت تيپ دام، نوع با چرایي هاي مولفه بين خاص

 هاي هزینه سازي بهينه در ميتوان ها داده این به استناد با همچنين .دارد وجود رفته بکار چرایي درسيستم
  نظرات با كردكه اقدام چراگاهها و اراضي واحدهاي در علوفه توليد هاي قابليت به توجه با مراتع در دام نگهداري

Schlecht ظرفيت تعيين در موجود فرایندهاي ارزیابي و شناسایي جهت در نيز و بوده همسو (2005) همکاران و 
  استفاده جهت به دامي تنوع وحفظ نگهداري .است مفيد مراتع برداشت قابل علوفه تعيين جهت در و چرایي

  از گيري بهره با كه داد نشان بررسي این همچنين .بود تاكيد مورد بررسي این در گله تركيب در بز و ازگوسفند
  و دام حركت استراحت، چرا، فرایند وتحليل تجزیه چرایي، هاي مولفه كردن كمي به توان مي  GPS/GIS تکنيک
   .پرداخت (2000 همکاران و  Nakamura) گياهي پوشش و دام متقابل ارتباط

 پیشنهادات
  تغيير تركيب گله با توجه به  وجود گونه ها ي بوته اي و بالشتکي درمرتع  -1

 Astragalus effossus، Onobrychis نظير خوشحوراكي هاي گونه توسط مرتع واحياء اصالح -2

nummularia وglaucacantus Astragalus است شده توجه آنها به كمتر كه. 
 .تکرار زمان هاي فيلمبرداري در صبح و بعدازظهر -3
  را دام انواع توسط مصرف درصد گله، تركيب توجه با برداري، بهره درصد روش در بتوان تا گردد اتخاذ ترتيبي -4

 .كرد مشخص
  مي پيشنهاد دارد مرتعي پوشش اي گونه تركيب در تغيير در زیادي تاثير اقليمي تغييرات اینکه به توجه با -5

   .رسيد تري منطقي نتيجه به بتوان تا شود گذاشته اجراء به منطقه یک در متوالي سال چند در تحقيق این شود
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منابع 
 مجموع مربعات تغييرات

درجه    
 آزادي

ميانگين 
 F مربعات

سطح معني  
 داري

 ns 0/37 31/546250 3 94/638750 ماه

 ns 0/21 18/269722 3 54/809167 سال

 ٭٭ 3/58 307/312955 11 3380/442500 گونه

سال٭گونه  1886/745833 33 57/174116 0/67 ns 

     167/178 105 17553/7 خطا

     120 253654 كل

 F ميانگين مربعات درجه  آزادي مجموع مربعات منابع تغييرات
سطح معني  

 داري

 ٭٭ 34/ 11 114/ 7582028 3 344/2746084 سال

5/ 9201824 16 94/ 7229178 پایه  76 /1  ٭ 

236/ 4711705 3 709/ 4135115 ماه  29 /70  ٭٭ 

ماه٭سال  7115773 /306  9 0790641 /34  13 /10  ٭٭ 

پایه٭ماه  3009403 /218 48 5479363 /4  35 /1  ns 

29/ 0593573 11 319/ 6529301 گونه  64 /8  ٭٭ 

گونه٭ماه  4728856 /334 33 1355420 /10  01 /3  ٭٭ 

گونه٭سال  5156107 /277 33 4095640 /8  50 /2  ٭٭ 

گونه٭ماه٭سال  5679433 /610 99 1673530 /6  83 /1  ٭٭ 

3/ 364357 703 2356/ 142753 خطا  

5587/ 002997 كل   958 

 آن نتایج كه گرفت قرار تجزیه مورد آماري هاي روش با 1389 تا 1386 هاي سال طي در گونه انتخاب شاخص روش هاي داده
  كليه و است شده دار معني درصد یک سطح در اصلي اثرات كليه واریانس تجزیه جدول براساس .است آماده زیر جداول در

   .است شده دار معني درصد یک سطح در نيز متقابل اثرات
 جدول تجزیه واریانس درصدبهره برداري گونه هاي مهم مرتع جاشلوبار ازطریق شاخص رجحان 

  درسطح دام حركت درميزان شيب مختلف اثرطبقات دام رفتارچرایي هاي ميانگين ومقایسه واریانس آناليزتجزیه به باتوجه
  باالي هاي درشيب آن درصدوكمترین15كمتراز هاي درشيب دام حركت ميزان بيشترین و است داربوده درصدمعني یک
  و است بوده دار معني درصد یک درسطح دام حركت سرعت ميانگين در چرایي وماههاي اثرسال .است درصدبوده 60

  در چرایي وماههاي اثرسال .است بوده خرداد درماه آن شهریوروكمترین درماه دام حركت سرعت ميانگين ميزان باالترین
  درروز شده طي مسافت ميزان وباالترین است بوده دار معني درصد پنج درسطح دام توسط درروز شده طي مسافت طول

  چرا براي شده صرف زمان در چرایي وماههاي اثرسال .است بوده خرداد درماه آن كمترین و شهریور درماه دام توسط
   .است داربوده معني درصد پنج درسطح دام توسط


