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  مسافت طی شده، شتر، گوسفند، رفتار چرایی، مراتع گمیشان :هاي کلیدي واژه

 92-314-98   شناسهطرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

  حمید سیروسی، محمدرضا شهرکی، غالمعلی حشمتی ):گان(نویسنده

  )مراتع دشت گرگان: مطالعه موردي(د، گاو و شتر هاي طی شده جهت چرا در گوسفن بررسی مسافت :عنوان

  92-314- 98 :شماره

 11/8/1394   :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  اهمیت موضوع
بنابراین . هاي مختلف در مراتع استان گلستان وجود ندارد اطالعاتی در مورد میزان مسافت طی شده توسط دام

تولید اطالعات بنیادي از . اب دام مناسب و به صرفه در این مراتع نمیتواند صورت گیرددر بسیاري از موارد انتخ
  . ریزي مدیریت این مراتع کند تواند کمک شایانی به برنامه ها می قبیل میزان مسافت طی شده در دام

  )شرح مساله(مقدمه 
هاي مختلف در مراتع قشالقی استان گلستان  هاي طی شده توسط دام بررسی مسافتاین مطالعه با هدف 

اطالع از  .هاي مختلف نقش مهمی در انتخاب نوع دام دارد مسافت طی شده جهت چرا در دام. صورت گرفته است
 بنابراین، کارشناسان و مدیران .هاي مرتعی است نوع مناسب دام یکی از مهمترین دغدغه ها در بسیاري از عرصه

هاي مختلف در مراتع با شرایط متنوع، چراي دام را با تغییرات ویژه  زان مسافت طی شده دامتوانند با داشتن می می
 . هاي اصولی، هدفمند نمایند و استراتژي

  ها ترین یافته مهم
کند و فقط یـک بـار از آب اسـتفاده        کیلومتر مسافت طی می    10منطقه مورد مطالعه در طول روز       شتر در مراتع     ◄
  .کند می

کند ولی بـراي اسـتفاده     کیلومتر مسافت در طول روز طی می      14طور متوسط    گوسفند در منطقه مورد مطالعه به     ◄
  .کند گردد و دوباره چرا می مجدد از آب به محل آبشخور باز می

  .ي شتر نسبت به گوسفند از یکنواختی بیشتري برخوردار استمسیر چرا ◄

  .تري را براي چرا طی کرده است تر و افقی  گوسفند مسیر پرنوسان◄

 . هموار است نوسانات ارتفاعی مسیر حرکتی شتر و گوسفند بسیار کم و تقریباً◄
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
  

  
  .  در منطقه مسیر حرکتی گوسفند- 1 شکل

  
  

  
  . مسیر حرکتی شتر در منطقه -2شکل 

 


