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 نشريه مرتعداري

 0131سال اول، شماره چهارم، 
http://jrm.gau.ac.ir 

 

 منابع طبیعی برداران و کارشناساناز ديدگاه بهرهمراتع  تخريبدر ؤثر م عواملبررسی 

 (مراتع قشالقی شهرستان عنبرآباد)مطالعه موردی: 
 

 3و حمزه احمدی 2اله حیدریقدرت، 1گراغانی رضا سعیدیحمید*
 استادیار گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری2، دکتری مرتعداری، دانشگاه تهران دانشجوی1

 ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانآموخته کارشناسیدانش3

 22/12/1333؛ تاریخ پذیرش: 11/41/1333تاریخ دریافت: 
 

 چکيده

کشوور از اهيیوت زیوادی برخووردار اسوت   مراتعی از دالیل تخریب رو به رشد شناخت و آگاه

منابع طبیعی را و کارشناسان  بردارانبررسی عليی و دقیق آگاهی و دانش بهرهبا بنابراین ضرورت دارد 

ؤثر مو عوامولهدف از این تحقیق بررسی   داد نسبت به علل و عوامل تخریب منابع مورد کنكاش قرار

قشوققی  در منطقوهو کارشناسوان  بورداراناز دیدگاه بهورهمراتع و راهكارهای مقابله با آن  تخریبدر 

 انتخابمشاعی برداری بهره شیوة دارای راستا هشت محدوده عرفی این درباشد  می شهرستان عنبرآباد

 بوا یممسوتق مصواببه طریق از نامهپرسش 12و  131 ترتیببه تحقیق، فرضیات و اهداف بهو با توجه 

جهوت   اسوت شوده تكيیل منطقه و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی جنوب استان کرمان بردارانبهره

راهكارهوای بهبوود وضوعیت بورای و  گویوه مراتوع دوازده تخریوبؤثر در م عواملبررسی و ارزیابی 

  و کارشناسان انبردارلیكرت از دیدگاه بهره ایپنج گزینه انتخاب و با طیف گویههای عرفی هشت نساما

منابع طبیعی بر خوقف دیودگاه  کارشناساندهد   نتایج این پژوهش نشان میمورد سنجش قرار گرفت

از عوامول الولی تخریوب  دام بیش از بدو  سنتی یراچ هایسیستم گویهبرداران معتقدند که دو بهره

معتقدنود کوه رقابوت در برداران نیز بور خوقف ن ور کارشناسوان شوند  بهرهمراتع منطقه محسوب می

 ویتنی من آزمون از بالل نتایجهيچنین   برداری یكی از عوامل اللی و مهم تخریب مراتع استبهره

                                                
 hrsaeidi@ut.ac.irنویسنده مسئول:  *

mailto:hrsaeidi@ut.ac.ir1*-
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در چهار گویوه  وضعیت مراتع بهبود كارهایراه زمینه در بردارن و کارشناساندیدگاه بهره که داد نشان

رعایوت و  دامو بوردار د بهورهکواهش تعودا، تشوكیل تعواونی مرتعوداری، دولوت اقتصادی هایکيك

 باشد داری میاختقف معنیدارای  های چرایی متناسبسیستم
 

 عنبرآبادان، کارشناسان، بردار، بهرهمراتع تخریب کلیدي: هايواژه

 

 مقدمه

برداری نامطلوب از مراتع کشور و تخریب روزافزون آن یكوی از مسوایلی اسوت کوه هيوواره بهره

ذاران کشور بویژه مسئوالن بخش منابع طبیعی را نگران ساخته است )آرایوش و ریزان و سیاستگبرنامه

های اقتصوادی و اجتيواعی، تخریوب ا لوب مراتوع مورتب  بوا (  بر اساس اکثر ن ریه2414هيكاران، 

چورای مرور ، زودرس و سونگین دام، شوخم و برداری و چرای دام، مسوایلی هيچون رقابت در بهره

های چرایی بومی و نبود مالكیت تعریف شده بورای مزارع دیم، ضعف سیستم تبدیل اراضی مرتعی به

بورداران چرا که در چنین شرایطی هور یوك از بهوره (،2441اینگونه منابع است )انصاری و هيكاران، 

برداری از این گونه منابع و با استراده هر چوه بیشوتر از آن، سعی دارند تا با پیشدستی و رقابت در بهره

ر بهره اقتصادی را از منابع طبیعی در دسترس بدست آورند بدون آنكه نگران خسارات وارده بر بداکث

(  دستیابی به هدف جلوگیری از تخریوب مراتوع و 2414؛ بیدری، 2411 ،آن باشند )سعیدی گرا انی

ت برداری در مراتوع رعایوهای لحیح بهرهابیای و القح آن زمانی میسر است که در وهله اول شیوه

بورداری و ریزی مدونی برای ن وارت بور بهورهشده و مشكقت مالكیت مراتع مشخص گردد تا برنامه

برداران شكل گیرد )بیدری ها و ادارات مختلف با مشارکت بهرهالقح و ابیاء مراتع از سوی سازمان

 بورای طبیعوی عمناب با های مرتب سازمان هایتقش(  2411؛ کاویانپور و هيكاران، 2414و هيكاران، 

 تجارب یابد  دست چندانی توفیق به است نتوانسته تاکنون منابع این ابیاء و مراتع تخریب بحران مهار

 مدیریت فرآیند در مردم توانایی از استراده مهارت که میزانی هر به هادولت که است آن بیانگر موجود

و هيكواران،  1شوند )لیوومی نزدیكتر پایدار توسعه اهداف به میزان هيان به باشند، دارا را طبیعی منابع

 از طبیعوی منابع که انددریافته تدریج به مردم موارد گونه این (  در2411، 2؛ جانسون و هيكاران2414

                                                
1- Liu 

2- Johnson  
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 در  یرمسوتقیم و مسوتقیم بلكوه نیسوت، متعلق هادولت به تنهانه سبز فضای و مراتع و هاجنگل جيله

 و الزم آگواهی و رضوایتيندی بوا محلوی جواموع و است شتهدا نقش آنان اجتياعی و شخصی زندگی

؛ سعیدی گرا انی و 2414)آذرنیوند و زارع چاهوکی،  کنندمی مشارکت هابرنامه در داوطلبانه لورتبه

توان به مشارکت مرتعداران امیدوار بوود ( زمانی می2442به اعتقاد کرمی و جقلی ) .(2411هيكاران، 

شوود و در جهوت بول معضول ریب مراتع مشكلی است که به آنها مربو  میکه آنها دریابند خطر تخ

 1شود  بوگال و هيكوارانتوانند عيقً کاری انجام داده و سود ناشی از آن عاید خودشان میمربوطه می

قانونينود  نودبرداری آن در شرق اتیوپی نشوان دادهای عرفی و ن ام بهره( در ارتبا  با محدوده2442)

برداری و مدیریت در اراضی مرتعی این مناطق باعث تخریب مراتوع، فقور بیشوتر و بهره نبودن بقوق

ن يی و رقابت برداری را باعث بیکيبود  ذا شده است  آنها مشخص نبودن نحوه مدیریت و بق بهره

 عوامول بوا بررسوی( 2412  سیداخققی و هيكواران )برداری مرر  از منابع طبیعی بیان داشتنددر بهره

مهيتورین عامول در  بیوان داشوتند کوه طبیعی استان اردبیل منابع تخریب در مؤثر اقتصادی - جتياعیا

دامودار،  تعوداد دام، افوزایش تعوداد دامداری شامل افزایش و تخریب مراتع استان عوامل مربو  به دام

 بوه (4412) 2باشد  تیيا و هيكوارانمی چرا در طوالنی و رقابت سنگین، چرای زودرس، چرای چرای

 جنووب در 3روسوتاهای نووبل  در طبیعوی منوابع از روند براظت بر جيعیت افزایش اثرات ارزیابی

 دلیول بوه منواطق ایون بومی اهالی جيعیت، سریع افزایش وجود با که دادند نشان و پرداختند کامرون

 افوزایش و داشوته عققوه مرکوزی آفریقوای جنگلوی اکوسیسوتم برظ به طبیعی منابع به باال وابستگی

در بررسی ( 2441)   نجری و هيكارانتأثیرگذار بوده است کيتر طبیعی منابع تخریب روند بر جيعیت

اند کوه وضعوویت عوامل مؤثر بر عدم تعادل دام و مرتع در مراتع کوه نيك شهرستان داراب بیان داشته

من وور بووده و بوهبرداری از مراتوع بوا هودف افووزایش تولیود گوشوت زنوده دام در تضواد فعلی بهره

برداری بهینه از مراتع باید میزان استراده از مراتع را کاهش داد  آنها اعتقاد دارند افزایش تعوداد دام بهره

در وابد دامداری و عدم مودیریت لوحیح و مناسوب باعوث آسویب زیوادی بوه مراتوع شوده اسوت  

روسوتاییان نسوبت بوه  روی شناخت و آگاهی عشوایر و( در تحقیق خود2443) خورشیدی و انصاری

بورداران تخریب منابع طبیعی در دهستان بازفت استان چهارمحال بختیاری عنوان کردند که کلیوه بهوره

                                                
1- Bogale  

2- Timah  

3- Nobles 
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مورد مطالعه آگاهی و دانش الزم را نسبت به تخریب منابع طبیعی و عوامول آن دارنود اموا مسوایلی از 

ایقتی در کوچ، رقابت در چرای دام  کنی برای سوخت، بهم خوردن ن امقبیل عدم مالكیت مراتع، بوته

بوه  کنیبوته به با اشاره (2442) شود که ناخواسته به تخریب منابع اقدام کنند  رضویو  یره باعث می

 بوتوه، مشوكقت به نیاز عامل سه سينان، استان گیاهی تخریب پوشش عوامل مهيترین از یكی عنوان

  رودگرمی کرده است ذکر مراتع تخریب عوامل از را جراقابل ا و نومد قانونی نبود سوختی، مواد تهیه

 طبیعی اسوتان تهوران منابع تخریب در مؤثر اقتصادی - اجتياعی عوامل با بررسی( 2411) و هيكاران

 بووده طبیعوی منابع اراضی تغییر کاربری بصورت تخریب در این منطقه شكل مهيترین بیان داشتند که

 در موؤثر تشوكیقتی عامل مهيترینآنها هيچنین  اند یافته تغییر رزیکشاو و عيرانی هایکاربری به که

با توجه به  دانند می طبیعی منابع هایعرله کنترل برای و امكانات نیرو کيبود طبیعی را منابع تخریب

مطالعات لورت گرفته در داخل و خارج از کشور می توان بیان داشت که مهيتورین عوامول تخریوب 

دام،  تعوداد افوزایشبورداری، قانونينود نبوودن بقووق بهرهع شامل مواردی هيچون کيی و کیری مرات

رای سووخت و بهوم کنوی بوبوتوه، چرا در سنگین، رقابت زودرس، چرای دامدار، چرای تعداد افزایش

مراتع  در طبیعی منابع تخریب در مؤثر عوامل شناسایی تحقیق این هدفمی باشد   خوردن ن ام ایقتی

 از اطقعوات آوریجيوع بوا است کوه این در سعی و باشدمی تان عنبرآباد استان کرمانقشققی شهرس

 آمده بدست تخریب هایشاخص با اطقعات این ارتبا  ایجاد و طبیعی منابع کارشناسان و بردارانبهره

شوود و راهكارهوای  بررسی اقتصادی -اجتياعی ن ر از ویژهبه مراتع منطقه تخریب عوامل تحقیق، در

   مناسبی جهت بهبود وضعیت کنونی مراتع پیشنهاد شود

 

   هامواد و روش

های عرفی نوور،، سونته، کنجوك، مراتع قشققی شهرستان عنبرآباد شامل سامان: منطقه مورد مطالعه

هكتوار در  33413باشد که بوا مسوابتی بوالر بور نو، رودآب، درچشيه و بنگلو میها، مكی یك شیخ

ثانیه الی  28دقیقه  43درجه و  81واقع شده است  این مراتع بین طول جغرافیایی جنوب استان کرمان 

 21درجوه و  21ثانیه الی  13دقیقه  21درجه و  21ثانیه و عرض جغرافیایی  48دقیقه  43درجه و  81

ثانیه واقع و از شيال به شهرستان جیرفوت، از جنووب بوه شهرسوتان کهنووج، از شورق بوه  41دقیقه 

درلود،  2/12م و از  رب به شهرستان فاریاب منتهی شده اسوت  متوسو  شویب منطقوه شهرستان ب

متر از سطح دریا است و متوس  میزان بارنودگی مراتوع  124متر و بداقل ارتراع  314بداکثر ارتراع 
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درجوة  3/12باشد  بداکثر درجة برارت در گرمتورین مواه سوال )تیور( میلیيتر می 134مورد مطالعه 

گراد بوا اقلیيوی گورم و خشوك درجة سانتی -2و بداقل آن در سردترین ماه سال )بهين( سانتیگراد 

گله دام بهره برداران با توجه به شرای  محیطی منطقه شامل کل  ( 2413)مهندسین مشاور آرین،  است

و بز بوده و کيتر از قوچ و میش استراده می کنند  هيچنین طول مدت چرای دام در منواطق عشوایری 

 بهين ادامه خواهد داشت  18مرداد آ از شده و تا  18روز بوده که از  114منطقه  این

 

   روش مطالعه

 بیوث از کواربردی، تحقیقات نوع از باضر هدف، تحقیق مبنای بر تحقیقات بندیطبقه دیدگاه از

 وقوع، انزم بسب بر و  یر تجربی نوع تحقیقات از متغیرها، کنترل امكان عدم دلیل به کنترل متغیرها،

کارشناسان اداره کل منابع طبیعی جنوب جامعه آماری این تحقیق  است  رویدادیپ  نوع تحقیقات از

 باشند  این منطقه دارای هشوت سوامانمی قشققی شهرستان عنبرآبادبرداران مراتع و بهره استان کرمان

نيونوه  بجمکنند  مراتع استراده میبرداری مشواعی از این شیووه بهره به برداران آنعرفی بوده که بهره

 (1334) 2با جدول مورگوان و کرجسوی ( و تطبیق1333) 1فرمول کوکران کيك به بردارانبهره جامعه

 شوده محاسوبه نرور 12 اداره کل منابع طبیعی جنوب استان کرموان کارشناسان جامعه و برای نرر 131

 شد  نسبتی انجام با تخصیص تصادفی بندی شدهطبقه گیرینيونه روش از استراده گیری بانيونه است 

هوای عرفوی و کارشناسوان برداران سامانمستقیم با بهره ةگیری پژوهش پرسشنامه و مصاببابزار اندازه

ای بینی شده تحقیق سواالت پرسشونامه بوه گونوهمنابع طبیعی بوده است  برای دستیابی به اهداف پیش

برداران و کارشناسان قابل فهم باشد  اعتبار یا روایوی ای بهرهطرابی شده است که شراف و برابتی بر

یید قورار أسواالت از روش معتبرسازی محتوا و با مراجعه به کارشناسان، متخصصین و استادان مورد ت

کنی برای بوتهبرداران، زیاد بهرهتعداد  شامل: گویهدوازده  باضر پژوهش در ( 2441)رفیع پور، گرفت 

 یراهای چسیستمگروهی،  برداریشیوه بهره، برداریرقابت در بهره ،غیر کاربری مرتعت، مین سوختأت

توزیع نامناسب منابع آب دام، دام بیش از بد،  طوالنی مدتچرای زودرس، چرای  ،تعاجاره مرسنتی، 

 شامل: گویهو هشت مراتع  تخریبؤثر در م عوامل برای بررسی عدم ابساس مالكیتدر سطح مرتع و 

افوزایش ن وارت ، تشكیل تعواونی مرتعوداری، دولت اقتصادی هایکيك، های مرتعداریطرحی اجرا

                                                
1- Cochran 

2- Morgan & Krejcie 
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بوه عنووان منوابع  استراده از محصوالت فرعی مرتوع ،دامو بردار کاهش تعداد بهره ،های ذیرب دستگاه

هوای آموزشوی و ترویجوی بورای بررسوی کوقسهای چرایی متناسوب و رعایت سیستمجدید مالی، 

و اولویت هور انتخاب  برداران و کارشناسانبهره های عرفی از دیدگاهبهبود وضعیت سامان راهكارهای

)از خیولی کم تا لیكرت  ایگزینه پنجها با استراده از طیف  گویهاست  این  شده از آنها نیز تعیینیك 

 ضریبا استراده از ب(  2443، 1؛ ساباتینی2442گیری قرار گرفتند )ساروخانی، مورد اندازه خیولی زیاد(

( و α=33/4برابر بوا )مراتع  تخریبؤثر در م عوامل هایگویه برای پایایی ضریب مقدار کرونباخ آلرای

   مقودار ایوناسوته شد ( تعیینα=13/4)های عرفی راهكارهای بهبود وضعیت سامان های گویهبرای 

ی موورد ن ور در ایون تحقیوق ها گویهبودن  مسیرو هم انسجام ،ضریب نشوان دهنده میزان هيواهنگی

 آماده اولیه و بررسی دقت و لحت اطقعات بازبینی از شده پ  تكيیل هایپرسشنامه و هافرم است 

 آماری هایروش و با 18SPSS افزارهای کيی و کیری از نورمداده استخراج و پردازشبرای شد   تحلیل

 تولویری آموار در بخوشاسوتراده شود   ت،اسو آموده ادامه در که متغیرهایی سنجش سطح با متناسب

درلد و درلود تجيعوی  فراوانی، هيچون آمارهایی از های عرفی،شرای  عيومی سامان بیان من وربه

 هوای بهبوودراهو  مراتعتخریب  عوامل مؤثر درها و نتایج هر کدام از هيچنین داده  است شده استراده

بنودی شودند  هيچنوین در ای اولویتیانگین رتبهپ  از بررسی بر اساس م های عرفیوضعیت سامان

برداران و کارشناسان از طریق آزموون ناپوارامتری مون ویتنوی مقایسوه شوده اسوت نهایت دیدگاه بهره

 ( 2414)کقنتری، 

 

   نتايج

نتایج بالل از : برداران و کارشناسان()بهره پاسخگويان فردي هايويژگي توصیفي هاييافته :الف

درلود  33سوواد بووده اموا بودود بورداران بویدرلود بهوره 41/23دهد رداران نشان میبن رات بهره

برداران دارای تحصیقت در مقاطع ابتدایی، راهنيایی، متوسطه و یا مقاطع باالتر هستند که از ایون بهره

 برداران تحصیقت دیپلم و یا باالتر دارنود  هيچنوین نتوایج بالول از ن وراتدرلد بهره 21/12بین 

درلد پاسخگویان دارای تحصیقت در بد دیپلم بوده و بویش  13کارشناسان نیز نشان داد تنها بدود 

 (  1)جدول درلد دارای تحصیقت لیسان  و فوق لیسان  هستند  33از 

                                                
1- Sabatini 
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 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سواد -1جدول 

 بردارانبهره کارشناسان
 متغیر بندیطبقه

 فراوانی درلد تجيعیدرلد انیفراو درلد درلدتجيعی

 سوادبی 13 41/23 41/23 4 4 4

 سوادمیزان 

 زیر دیپلم 21 21/24 32/13 4 4 4

 دیپلم 24 13/11 11/33 3 22/12 22/12

 لیسان  3 13/2 144 21 11/83 1/33

 فوق لیسان  4 4 - 11 2/22 144

 جيع 131 144 - 12 144 -

 وهشپژ میدانی هاییافته :ذمأخ
 

 تعداد نوع معیشت، به توجه با عرفی سامان هر بردارانبهره تعداد مرتع ميیزی دستورکار اساس بر

 درلود از 11بودود  داد نشوان نتوایج شوود می تعیین برداربهره هر عرفی بقوق و دام چرای پروانه

  (2جدول است ) بوده نرر 31 از بیشتر بردارانبهره دارای تعداد عرفی هایسامان
 

 چرا پروانه و ممیزي براساس هاسامان بردارانبهره تعداد فراواني -2 جدول

 متغیر بندیطبقه درلد درلد تجيعی

33/2  

38/11  

11/31  

11/82  

144 

33/2  

12/12  

23/18  

22/22  

82/13  

1-1  

13-3  

22-11  

31-22  

31بیشتر از   

 بردارتعداد بهره

 جيع 144 -

 

وضاعیت  بهباود کارهاايراه مراتع وتخريب  عوامل مؤثر دردي بنالويت استنباطي هاييافته :ب

 نگورش اولویوت فراوانوی توزیوع الوف( -3) جودول در: بارداراناز ديدگاه بهاره هاي عرفيسامان

 دهنودهجدول نشوان هاییافته  است شده داده نشان مراتعتخریب  عوامل مؤثر در به نسبت بردرانبهره

و عدم ابساس مالكیت  برداریرقابت در بهره، دام طوالنی مدتای چر گویهترتیب سه که به است این

توزیع نامناسب منابع آب در سوطح و  اجاره مرتع، سنتی یراهای چسیستم گویهدارای بیشترین و سه 

هيچنین نتایج بالل از  باشند های عرفی منطقه میسامانتخریب دارای کيترین تأثیرگذاری در  مرتع
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تشوكیل تعواونی  گویوهنشوان داد سوه  وضوعیت مراتوع بهبود كارهایراهنسبت به  برداراندیدگاه بهره

ترتیب بوا میوانگین های آموزشی و ترویجی بهبرگزاری کقسو  دولت اقتصادی هایکيك، مرتعداری

اسوتراده از های چرایوی متناسوب، دارای بیشترین رتبه و سه گویه رعایت سیستم 11/3و  38/3، 33/1

ترتیوب بوا بوه های ذیورب افزایش ن ارت دستگاهو  به عنوان منابع جدید مالی تعمحصوالت فرعی مر

 ب(  -3)جدول  باشنددرای کيترین رتبه می 31/2و  13/2، 32/1 میانگین
 

 کارهاايراه مراتع )الاف( وتخريب  عوامل مؤثر در در گويه هر اولويت و ايمیانگین رتبه نسبي، فراواني -3جدول 

 برداراناز ديدگاه بهره )ب( تعوضعیت مرا بهبود

 اولویت

 فراوانی نسبی

میانگین  پرسش موضوع  گویه

 ایرتبه

خیلی 
 زیاد

 زیاد
تا 

 بدودی
 کم

خیلی 
 کم

 بردارانزیاد بهرهتعداد  3/22 13 3/18 1/22 2/11 3 3

عوامل الف( 
تخریب  مؤثر در

 مراتع

 وختمین سأکنی برای تبوته 2/21 1/11 1 1/31 3/23 21/3 2

 تعار کاربری مریتغی 3/23 3/13 2/38 13 8/1 83/2 1

 برداریرقابت در بهره 3/8 1/2 1 1/22 1/83 11/1 2

 گروهی برداریشیوه بهره 1/11 2/14 8/23 3/22 3/22 21/3 1

 سنتی یراهای چسیستم 3/21 2/22 12/1 4 4 11/1 12

 اجاره مرتع 8/21 1/12 1/13 4 2/8 43/2 11

 چرای زودرس 1/32 3/13 3/22 1/11 1/2 83/2 3

 دام طوالنی مدتچرای  4 1 1/3 1/31 3/11 23/1 1

 دام بیش از بد 8/12 33/22 41/28 3/1 1/38 22/3 8

14 32/2 1/2 1/11 3/22 3/13 1/32 
توزیع نامناسب منوابع آب در سوطح 

 مرتع

 عدم ابساس مالكیت 3/2 3/11 3/1 3/31 3/12 31/3 3

 های مرتعداریطرح 13 1/11 3/34 3/23 13 12/3 1

 كارهایراهب( 
وضعیت  بهبود

 مراتع

 دولت اقتصادی هایکيك 4 3/8 1/21 3/34 2/38 38/3 2

 تشكیل تعاونی مرتعداری  1/3 8/1 8/1 3/23 2/23 33/1 1

 های ذیرب افزایش ن ارت دستگاه 3/1 2/14 3/22 1/28 3/3 31/2 2

 دام و بردار کاهش تعداد بهره 3/22 8/12 1/21 3/22 2/13 32/2 8

3 13/2 3/2 3/18 8/24 2/21 1/33 
به  استراده از محصوالت فرعی مرتع

 عنوان منابع جدید مالی

 های چرایی متناسبرعایت سیستم 3/11 3/13 2/11 2/13 4 32/1 1

 های آموزشی و ترویجیکقس 4 2/14 8/23 1/21 1/31 11/3 3
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از ديدگاه  هاي عرفيوضعیت سامان بهبود کارهايراه مراتع وتخريب  عوامل مؤثر دربندي ويتال

مراتع مشخص شد که سه عامل دام بیش از بد با تخریب  عوامل مؤثر دربندی با اولویت: کارشناسان

 28/3سونتی بوا میوانگین  یراهای چسیستمو  48/1دام با میانگین  طوالنی مدت، چرای 38/1 میانگین

رقابوت در ، 18/1با میوانگین  توزیع نامناسب منابع آب در سطح مرتعدارای بیشترین رتبه و سه عامل 

، 1باشند )جدول دارای کيترین رتبه می 13/2و چرای زودرس با میانگین  13/2با میانگین  برداریبهره

( و 43/1) دامو ردار بوکاهش تعداد بهوره(، 11/1) های مرتعداریطرحاجرای  گویهالف(  هيچنین سه 

اسوتراده از  گویوهای و سوه ( دارای بیشوترین میوانگین رتبوه32/3) های ذیرب افزایش ن ارت دستگاه

( و 22/2) مرتعوداری هوایتشكیل تعواونی(، 11/2به عنوان منابع جدید مالی ) محصوالت فرعی مرتع

وضوعیت مراتوع  بهبوود رهوایكاراهای ( دارای کيترین میانگین رتبه11/2) دولت اقتصادی هایکيك

 ب(  -1هستند )جدول 

 
 کارهاايراه مراتع )الاف( وتخريب  عوامل مؤثر در در گويه هر اولويت و اينسبي، میانگین رتبه فراواني -4جدول 

 .از ديدگاه کارشناسان )ب( وضعیت مراتع بهبود

 اولویت

 فراوانی نسبی

  گویه
 موضوع

 پرسش
میانگین 

 ایرتبه

خیلی 

 زیاد
 ادزی

تا 
 بدودی

 کم
خیلی 

 کم

1 31/3  1/11  3/22  1/38  3/24  8/3  بردارانزیاد بهرهتعداد  

عوامل الف( 

 مؤثر در

 مراتعتخریب 

8 22/3  8/22  28 2/22  13 1/12  مین سوختأکنی برای تبوته 

2 43/3  13 28 3/13  1/22  8/12  تعار کاربری مریتغی 

11 13/2  8/1  1/3  3/23  3/13  1/33  برداریبهره رقابت در 

1 13/2  2/13  2/21  8/24  8/23  1/11  گروهی برداریشیوه بهره 

3 28/3  2/31  13 3/23  8/12  سنتی یراهای چسیستم 1 

3 32/2  3/2  1/23  3/21  3/14  اجاره مرتع 1 

14 13/2  8/1  2/13  33 3/22  1/22  چرای زودرس 

2 48/1  3/11  1/22  28 4 8/1  دام طوالنی مدتچرای  

1 83/1  1/83  1/21  2/11  دام بیش از بد 4 4 

12 18/1  4 4 3/8  1/31  2/24  توزیع نامناسب منابع آب در سطح مرتع 

3 42/3  8/12  8/24  1/32  2/11  8/12  عدم ابساس مالكیت 
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3 22/2  4 2/13  8/23  1/22  3/34  بهبود تشكیل تعاونی مرتعداری  

وضعیت 

 مراتع

3 32/3  1/14 28 1/11 3/18 1/2  های ذیرب افزایش ن ارت دستگاه 

2 43/1  3/13  2/21  2/21  1/3  دام و بردار کاهش تعداد بهره 4 

1 11/2  4 2/13  8/24  1/32  8/23  
ه بو استراده از محصووالت فرعوی مرتوع

 عنوان منابع جدید مالی

1 23/3  3/23  3/13  1/21  13 1/11  های چرایی متناسبرعایت سیستم 

8 13/3  2/12 3/12 2/12 2/8 2/22  های آموزشی و ترویجیکقس 

 

 بهبود کارهايراه مراتع وتخريب  عوامل مؤثر دربرداران و کارشناسان درباره مقايسه ديدگاه بهره

مطالعوه  موورد دوگوروه کوه داد نشوان مون ویتنوی آزمون از بالل نتایج: يهاي عرفوضعیت سامان

 داریمعنی اختقف ن ر گویه سه درمراتع تخریب  عوامل مؤثر در زمینه در برداران و کارشناسان(بهره)

های عرفی معتقدند که دو برداران سامانمنابع طبیعی بر خقف دیدگاه بهره کارشناسان دارند  یكدیگر با

از عوامول الولی تخریوب مراتوع منطقوه محسووب  دام بیش از بودو  سنتی یراچ هایسیستم هگوی

برداری یكوی از عوامول برداران نیز بر خقف ن ر کارشناسان معتقدند که رقابت در بهرهشوند  بهرهمی

 داد نشان ویتنی من آزمون از بالل نتایجهيچنین  ، الف( 8)جدول اللی و مهم تخریب مراتع است 

 هایکيكدر چهار گویه  وضعیت مراتع بهبود كارهایراه زمینه در بردارن و کارشناساندیدگاه بهره که

های چرایوی رعایت سیستمو  دامو بردار کاهش تعداد بهره، تشكیل تعاونی مرتعداری، دولت اقتصادی

ان اعتقاد دارنود کوه برداران کارشناسباشد  بر خقف دیدگاه بهرهداری میاختقف معنیدارای  متناسب

هوای رعایوت سیسوتمو  دامو بوردار کاهش تعداد بهورههای عرفی راهكار بهبود وضعیت کنونی سامان

باشود که توس  متخصصین و کارشناسان مجرب منابع طبیعی تعیوین شوده اسوت موی چرایی متناسب

هبوود شورای  و وضوعیت برداران ن ر متراوتی داشته و اعتقاد دارند مهيترین راهكارهوای باگرچه بهره

 ، ب( 8)جدول است  دولت اقتصادی هایکيكو  تشكیل تعاونی مرتعداریکنونی مراتع منطقه 

 

1 11/1  1/81  1/31  1/3  1 3/8 ب(  های مرتعداریطرح 

11/2 2 كارهایراه  4 13 1/21  3/14  2/13  دولت اقتصادی هایکيك 
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 بهبود کارهايراه مراتع )الف( وتخريب  عوامل مؤثر دربرداران و کارشناسان در زمینه مقايسه ديدگاه بهره -5جدول 

 )ب( وضعیت مراتع

U مقدار P مقدار 
ایمیانگین رتبه  

 پرسش موضوع ویهگ
 بردارانبهره کارشناسان

38/13ns 82/4  31/3  بردارانزیاد بهرهتعداد  3 

 عوامل مؤثر درالف( 

 مراتعتخریب 

243/2ns 31/4  22/3  21/3  مین سوختأکنی برای تبوته 

13/13ns 13/4  43/3  83/2  تعار کاربری مریتغی 

21/3** 441/4  13/2  11/1  یبرداررقابت در بهره 

32/18ns 83/4  13/2  21/3  گروهی برداریشیوه بهره 

23/33** 441/4  28/3  11/1  سنتی یراهای چسیستم 

31/32ns 21/4  32/2  34/2  اجاره مرتع 

211/2ns 32/4  13/2  83/2  چرای زودرس 

112/1ns 23/4  48/1  23/1  دام طوالنی مدتچرای  

81/21* 48/4  38/1  23/3  دام بیش از بد 

22/2ns 11/4  18/1  32/2  توزیع نامناسب منابع آب در سطح مرتع 

83/1ns 12/4  42/3  31/3  عدم ابساس مالكیت 

83/28ns 43/4  11/1  12/3  های مرتعداریطرح 

 بهبود كارهایراهب( 

 وضعیت مراتع

11/12* 48/4  11/2  38/3  دولت اقتصادی هایکيك 

21/18** 441/4  22/2  33/1  اری تشكیل تعاونی مرتعد 

83/33ns 43/4  32/3  31/2  های ذیرب افزایش ن ارت دستگاه 

81/13* 48/4  43/1  32/2  دام و بردار کاهش تعداد بهره 

331/2ns 31/4  11/2  13/2  
بوه عنووان  استراده از محصوالت فرعوی مرتوع

 منابع جدید مالی

31/83** 441/4  23/3  32/1  های چرایی متناسبرعایت سیستم 

12/3ns 12/4  13/3  11/3  های آموزشی و ترویجیکقس 

ns 48/4داری در سطح * : معنی               41/4داری در سطح داری               ** : معنی: عدم معنی 

 

 گيريو نتيجه بحث

 این از است، شده تبدیل منابع طبیعی کشور از اجتناب ناپذیر جز یك به تخریب روزافزون مراتع

شوده و راهكارهوای  شناسایی فرآیند این روی بر مؤثر و تأثیرگذار عوامل که است ضروری و الزم رو

 بخش درعيلی برای بهبود وضعیت کنونی و هيچنین پیشگیری از تخریب بیشتر مراتع اندیشیده شود  
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رهای راهكا مراتع و تخریب در مؤثر عوامل ها،پرسشنامه از شده استخراج اطقعات از با استراده نتایج

 برداران و کارشناسان بیان شوده اسوت های عرفی از دیدگاه بهرهسامان بهبود شرای  و وضعیت کنونی

و  بورداریرقابوت در بهوره، دام طوالنی مدتچرای های  گویهدهد که این پژوهش نشان می هاییافته

ز دیودگاه هوای عرفوی منطقوه اسوامانتخریوب تأثیرگوذار در عدم ابساس مالكیت مهيترین عوامول 

رسد نوع ساختار اجتياعی، محدویت سطح مراتوع قشوققی و شورای  ن ر میبه باشند برداران میبهره

های عرفی منطقه برداری و چرای بیش از بد علوفه ساماننامناسب پوشش گیاهی زمینه رقابت در بهره

گروهی و مشخص نبوودن برداری را فراهم نيوده است  ذکر این نكته نیز ضروری است که بدلیل بهره

بدود سامان عرفی هر خانوار ابساس وابستگی و مالكیت در بین دامداران منطقه ضعیف بوده اسوت  

(، 2411) سعیدی گرا انی و هيكواران(، 2414)آذرنیوند و زارع چاهوکی نتایج این بخش با مطالعات 

( کوه بیوان 2442كاران )و هي 1( و بوگال2443) خورشیدی و انصاری (،2411) رودگرمی و هيكاران

 برداری گروهی نسبت به وضعیت انررادی کيوتر بووده ومیزان ابساس مالكیت در شیوه بهرهدارند می

 بوردارانبهوره رقابت شاهدنیز بیشتر است و در چنین شرایطی  برداریرقابت در بهرهن يی و بی میزان

 باشویممویبورداری گروهوی شیوه بهورهخصولاً در  دام طوالنی مدتو چرای دام تعداد برای افزایش 

 مطابقت دارد  

 گویوهنشان داد سوه  وضعیت مراتع بهبود كارهایراهبرداران نسبت به نتایج بالل از دیدگاه بهره

ماننود  دولت اقتصادی هایکيك های آموزشی و ترویجی وبرگزاری کقس، تشكیل تعاونی مرتعداری

مهيترین عوامول توأثیر های عرفی دامداران خور در محدودههای بانكی کم بهره، ابداث آ ل و آبشوام

برداران منطقه بخووبی رسد بهرهباشند  به ن ر میمی شرای  مدیریتی و اکولوژیكی مراتع بهبودگذار در 

های مرتعداری و دامداری در منطقه آگاه بووده از مزایای اقتصادی، اجتياعی و فرهنگی تشكیل تعاونی

داننود )کاویوانپور و هوای عرفوی خوود مویمستقیم موجب بهبود وضعیت سوامان و آن را به طور  یر

هوای عرفوی سامان برداران دررسد با بهبود شرای  اقتصادی بهرهبه ن ر می(  هيچنین 2411هيكاران، 

افزایش خواهد یافت و آنها را تر یوب  القبی و ابیاییهای انگیزه مشارکتی آنها نیز در اجرای طرح

شوود از دانوش بوومی های آموزشی و ترویجی خواهد نيود این شرای  باعث مویدر کقس به شرکت

کرموی و  این بخوش از نتوایج بوا مطالعوات مردم در مدیریت و برظ منابع طبیعی بخوبی بهره گرفت 

                                                
1- Bogale 
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( که این سوه عامول را از عوواملی الولی 2414( و بیدری )2411(، سعیدی گرا انی )2442جقلی )

 دانند مطابقت دارد  کولوژیكی، اجتياعی و اقتصادی مراتع میبهبود شرای  ا

سنتی و بوومی  یراهای چسیستمدام و  طوالنی مدتدام بیش از بد، چرای از دیدگاه کارشناسان 

 دالیل ترینتوان عيدهمی که باشندمراتع در منطقه مورد مطالعه میتخریب  برمؤثر های  گویهمهيترین 

در و  دولتی ن ارت دستگاه وجود علوفه مر وب و کافی در مراتع قشققی، کيبودعدم  ترتیببه آن را 

دام در ارتبا  با توأثیر های القبی و ابیایی دانست  هيچنین برداران از برنامهبهره آگاهی عدم نهایت

ش از برداران با توافق یكدیگر بیرسد بهرهبه ن ر میمراتع  به عنوان یكی از عوامل تخریب بیش از بد

انصواری و هيكواران  نيایند  این بخوش از نتوایج بوا مطالعواتظرفیت چرا در مراتع دام نهگداری می

 ( مطابقت دارد 2441) نجری و هيكاران( و 2412سید اخققی و هيكاران )، (2441)

افوزایش ن وارت و  دامو بوردار کاهش تعوداد بهوره، های مرتعداریطرحاجرای  گویههيچنین سه 

)اداره منابع طبیعی( از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی دارای بیشترین تأثیرگذاری بر  ی ذیرب هادستگاه

 بروظ و استعداد مراتع این مناطق جهت پتانسیلبا توجه به باشند  وضعیت مراتع می بهبود كارهایراه

ت بوا خریود گروهوی اسولورت در آنها به برداریهای عرفی که بهرهدر محدودهپایداری اکولوژیكی 

با تغییور  بردار اقدام نيوده و یاکاهش تعداد دام و بهرهبرداران خرده پا باید نسبت به بهرهبقوق عرفی 

ها فشار را بر مراتع کيتر کرد  این بخوش از از سایر استعدادمن وره برداران در استراده چندنگرش بهره

 (2414) 3لیو و هيكوارانو  (2411) 2يكارانجانسون و ه ،(2441) 1تیيا و هيكاراننتایج با مطالعات 

برداران باعث بهبود وضوعیت چرایی توس  بهرهریزی و اعيال مدیریت لحیح برنامهدارند که بیان می

 شود مطابقت دارد  و میزان تولید علوفه می

 عوامولدربواره  منابع طبیعی برداران و کارشناساندیدگاه بهرهدر راستای پژوهش باضر از بررسی 

 شود: ها ارایه میها و تحلیلپیشنهادات زیر بر اساس یافته مراتع،تخریب  مؤثر در

گذاری در القح و ابیای مراتع توس  دولت کيك در تأمین اعتبارات و تسهیقت الزم جهت سرمایه

رسد می ها به ن رها و درآمد دامداریبرداران مورد توجه قرار گیرد  زیرا هزینهبا مشارکت مستقیم بهره

 های القبی و ابیایی را ندارد گذاری و انجام پروژهکشش الزم برای سرمایه

                                                
1- Timah  

2- Johnson  

3- Liu  
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شوود تولویه میجلوگیری از تخریب روزافزون مراتوع های مدیریت چرا و پروژهجهت اجرای بهتر  

های اجریی بیشتر از آنچه کوه تواکنون برداران و دستگاهتيهیداتی جهت تقویت اعتياد متقابل بین بهره

 وجود داشته است فراهم شود 

هوای مرتعوداری در هور منطقوه کوه تشكیل تعاونی های عرفیدر محدودهکاهش مشكقت جهت 

رسد اقدامواتی ن ویر به ن ر می شود تولیه می کنندمرتعداران از چند سامان عرفی مشتر، استراده می

برداران شورای  گیری بخشی از بهرهپرورش گیاهان دارویوی، لنعوتی و زینتی در کنار دامداری با بكار

  را برای کاهش تخریب مراتع و افزایش میزان درآمد آنان فراهم نياید 
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