ﮐﻮﻟﻮم
وﻗﺘ ﮔﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﻊ ﺟﻨﻠ، واﻗﻊ در  36ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ﻣ روﻧﺪ ،درﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼ ﮐﻪ ﮐﻮﻟﻮم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ﻣﺴﻦ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮﺑ ﯾﺎ ﮐﻮﻟﻮم ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ای اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد از ﻃﺮف ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺶ ﻫﺎ داده ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﮔﺎو ﻫﺎ وﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﻌ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾ از ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮔﺎﻟﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﯾﺎدآور ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در روﺳﺘﺎی ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ﻣﺎﻟ ﺑﺰرگ دام ﻓﻘﻂ ﯾ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺟ ﻣﺼﻄﻔ ﻧﺎم دارد ﮔﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻨﺎم ﺷﺐ  ،رﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻮﻟﻮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺰﻫﺎ  ،ﺷﺐ را در ﺑﯿﺮون از ﮐﻮﻟﻮم ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﯾﯿﻼق دارد ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮف ﺑﺒﺎرد ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر دام ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﯿﻼن )ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ( ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮداﻧﻨﺪ  .ﮔﺎه اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﺑﺮف ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺑﺎرﯾﺪن ﻣ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت  ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی وﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘ 40 ، اﻟ 50 ﻧﻔﺮ از
روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ،ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن دام ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤ ﮔﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻣ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ واز اﺳﺎرت دام ﻫﺎ در ﺑﺮف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮﻟﻮم دام ﻫﺎ
در ﺣﺪود 2اﻟ 4 ﻓﺮﺳﻨ ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد اﺳﺖ .ﻫﺮ آﻏﻞ  20اﻟ 30 ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و 8اﻟ 10 ﻣﺘﺮ ﻋﺮض دارد وﺷﺎﻣﻞ ﯾ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
20×8ﻣﺘﺮاﺳﺖ .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ  ،در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ودر ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻒ ﺑﺮه ﻫﺎ را  ،ﮐﻪ از ﻣﺎدرﺷﺎن ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،در اﻃﺎﻗ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 20×8ﻣﺘﺮ ﺟﺎی ﻣ دﻫﻨﺪ وﻓﻘﻂ ﭘﺮده ﺳﺎده ﯾ آﻧﻬﺎ را از ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﺟﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر  ،ﺑﺮه ﻫﺎ از ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه وﺑﯿﻤﺎر ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .زﯾﺮا  ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻒ ﮔﺮﻣﺘﺮ از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺳﺖ .در ﺟﻨﻞ  ،ﮐﻮﻟﻮم ﮔﺎوﻫﺎ 10ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و6ﻣﺘﺮ
ﻋﺮض دارد وﺣﯿﻮان دﯾﺮی در اﻧﺠﺎ ﺟﺎی داده ﻧﻤ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﺬارﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮐﻮﻟﻮم ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دام ﻫﺎ دارد .ﮐﻮﻟﻮم
ﺑﺰﻫﺎ 10 ،ﻣﺘﺮ در 15ﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد  ،وﻟ ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ داﻣﻬﺎﺳﺖ .

