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  4اله کوهستانی ، نعمت*3، شفق رستگار2اله حیدري ، قدرت1مجید قاسمی

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري ، گروه مرتعداري،استادیار3و 2ارشد،  کارشناسیآموخته  دانش1
 آبخیزداري استان مازندران طبیعی وارشد مرتعداري اداره کل منابع  کارشناس4 

  23/6/95 ؛ تاریخ پذیرش: 1/2/95تاریخ دریافت: 
  1چکیده 

            اجتمـاعی،   و          اقتصـادي       هـاي          در حوزه     خصوص   ه ب        گردد که                 مراتع قشالقی می                  متعددي باعث تخریب       عوامل 
             بنـابراین،        اسـت.         نشـده        مشـخص             منابع طبیعی      تخریب   در     آنها    نقش  و    سهم  و    اند      نشده      بررسی         طور دقیق    به

       انسانی       محرك        نیروهاي   به            ویژه مراتع،  به      طبیعی      منابع    بخش         گذاري در       سیاست  و     ریزي        برنامه    در           ضرورت دارد
        ثر بـر   ؤ         اجتماعی م-                   شناخت عوامل اقتصادي   ،    حاضر               شود. هدف تحقیق      توجه                    نیروهاي محرك فیزیکی      کنار   در

                  شش سـامان عرفـی            بردار از       بهره    92      شامل      تحقیق       آماري          د. جامعه   بو                           مراتع قشالقی شهرستان جویبار        تخریب
                                   ابزار مورد استفاده در این روش براي   .      بودند                                                             انارپا، پایین رود پشت، چفت سر، انارمرز، فوتم سفلی، مشک آباد

        منظـور    به                بردار تعیین شد.       بهره   4 7       کوکران                               حجم نمونه با استفاده از فرمول                               گردآوري اطالعات، پرسشنامه بود. 
        نتـایج     .            بدسـت آمـد     0 /  63                                                             پرسشنامه از آزمون ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن              برآورد پایایی 

                                           اجتماعی مؤثر بر کاهش سطح مراتع قشالقی، تنها   -           هاي اقتصادي             از بین شاخص                  پژوهش نشان داد که         حاصل از 
     بـا             این شـاخص      هاي       گویه    بین             است. همچنین     شده     دار               برداران معنی                                    شاخص اقتصادي تغییر شیوه معیشت بهره

درصـد از   86، هـا  گویـه   و             وجـود دارد    0 / 5 9              داري در سـطح                                 مراتع قشالقی رابطه مثبت و معنی            میزان تخریب 
            از دیـدگاه                             هـاي مـورد نظـر تحقیـق                                   نتایج مقایسه میانگین مؤلفـه کنند.  واریانس متغیر وابسته را تبیین می

از  به عالوه، نتـایج حاصـل       است.          دار بوده       معنی   0 /  01       در سطح    ها            بین مؤلفه                نشان داد، تفاوت                پاسخگویان محلی 
تغییر کاربري اراضی، رقابت در افزایش تعـداد   ،گروهی برداري متغیر تأثیر بهرهتحلیل رگرسیونی نشان داد که 
  بیشترین تأثیر را بر کاهش سطح مراتع قشالقی داشته است. دام و فقر مالی و کاهش درآمد، 

  

  .مراتع قشالقی اجتماعی، -اقتصاديعوامل  ،شهرستان جویبار تخریب اراضی، :کلیدي ي ها واژه

                                                
 sh.rastgar@sanru.ac.ir نویسنده مسئول:*
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   مقدمه
                                  زمینه سـاز مسـائل و مشـکالتی در         دیگر    سوي   از              محدودیت منابع  و   سو   یک   از      جمعیت    رشد        امروزه،

                                      سـرزمین بـه ویـژه در بخـش منـابع                       تغییرات کـاربري      است.                                   ارتباط با کاهش سطح اراضی طبیعی شده
   در   و        پـذیرد       مـی                      در بعد کـالن تـأثیر              تغییر اقلیم  و             اقتصاد جهانی      مانند       عواملی   از              ً       طبیعی و عمدتاً مراتع،

           تغییـرات        محلـی       هـاي               شهري و سیاست      توسعۀ     سرعت                تغییرات جمعیتی،      مانند       مسائلی             مقیاس کوچکتر
         میـزان     این       توسعه،    حال   در           در کشورهاي     حال،    این   با     است.            ایجاد نموده      اراضی       کاربري      الگوي         وسیعی در

       دلیـل        بـه        اسـت.        شـده                 سـرزمین منجـر           کـاربري    در        وسـیعی         تغییرات   به       نتیجه،   در       بوده و   تر     سریع    رشد
                                               ثیرات بلند مدت، تلفیـق بـا سیسـتم آبخیـز و      أ             هاي قشالقی و ت                                پیچیدگی و چند بعدي بودن اکوسیستم

                                 برداري از این مراتـع، نیازمنـد                                                                  سیستم اقتصادي و اجتماعی، مدیریت منابع طبیعی و کم بودن زمان بهره
                                                     هاي ذینفعان مختلف در فرآیند اتخـاذ تصـمیم درمـورد                                       هاي مدیریتی است که بتوان از بازخورد      فعالیت

  . )vino et al., 2008 (                          مرتع قشالقی، استفاده نمود
                قیـومی محمـدي                                                                           در ارتباط با کاهش و تخریب سطح مراتع تحقیقات زیادي صـورت گرفتـه اسـت.    

                                                        مرتعی و کشاورزي به شهري مطالعاتی را در اصـفهان انجـام                                    ) در تحقیقی با عنوان تبدیل اراضی     1379 (
   و                       هـاي شـهري، صـنعتی                                         به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و جاذبـه                      تحقیق ایشان نشان داد       نتایج    .   داد

                                                           باعث افزایش مهـاجرت روسـتائیان و در نتیجـه کـاهش سـطح                           سال اخیر در این شهر،     75   طی        تاریخی 
               ) در تحقیقی به     1385                 ه زاده و کالنتري (     عبدال   .             ه شهر شده است                                  اراضی مرتعی و کشاورزي و تبدیل آن ب

                                                                                                 تحلیل عوامل موثر بر کاهش سطح مراتع و پراکندگی در دهلـران پرداختنـد و دریافتنـد کـه میـانگین      
                         کار، انـدازه خـانوار و      ي                                         برداري، زمین مورد اجاره خانوار، درصد نیرو                                  درآمد خانوار، میزان زمین قابل بهره

   )،     1388                      مهرابـی و همکـاران (         باشد.                                         ت از عوامل مهم در بحث کم شدن سطح مراتع می       هاي دول     سیاست
         تغییـر        عامـل      ترین                                                                         در تحقیقی در ارتباط با عوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر در کاهش سطح مراتع مهم

           پشـتوانۀ        نداشتن  و   کم            مردم (درآمد        اقتصادي      مشکالتمازندران         دراسرا  و        سیدمحله       روستاي   در       کاربري
  ز     نیـ          بیکـاري   و     زمین     قیمت       افزایش            بودن منطقه،        توریستی         کشاورزي،    هاي        فعالیت      نبودن        به صرفه       مالی)،

      بـه        آنهـا         تبـدیل        هـا و         جنگـل         تخریـب          اراضـی،        کاربري        تغییرات      تشدید    سبب   که    است     مهمی      عوامل    جزو
          اجتمـاعی  -                             )، نیز در بررسی عوامل اقتصادي    1390                   رودگرمی و همکاران (      است.    شده        کشاورزي    هاي      زمین

                                                          مهمترین عامـل تخریـب منـاطق دشـتی را تغییـر کـاربري                                              مؤثر در تخریب منابع طبیعی استان تهران، 
             روبینسـون و                                            ي عمرانـی و کشـاورزي تغییـر یافتنـد.        هـا                                            اراضی منابع طبیعی دانسته است که به کاربري

                                                   تأثیر اصالحات اراضی و قانون در تصرف زمین و مالکیـت            در زمینه   )Robinson et al., 2010         همکاران (
                                                                                                       خصوصی در مراتـع گورنـو در تاجیکسـتان تحقیقـاتی را انجـام دادنـد و دریافتنـد کـه در تاجیکسـتان          

                                   پذیر است و منجر به تکه تکـه شـدن                                                        سازي مراتع نه تنها در نظر قانون بلکه در عمل نیز امکان     خصوصی
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  ي                                 تـوان از مرزهـاي تعریـف شـده                                                                کاهش تحرك دام اسـت و بـراي جلـوگیري از ایـن امـر مـی              مراتع و 
                          توانند آن را کنترل کنند.                         گذاران با اعمال قوانین می                         ربط بهره جست و تنها سیاست      هاي ذي        سازمان
  ي                  پـذیر از توسـعه         تـأثیر                                   و همچنـین افـزایش جمعیـت کـه            کشـور             و اجتمـاعی                   توسعه اقتصـادي    با 
                        محافظت و مراقبـت ایـن                                                         ع طبیعی و کشاورزي و توسعه بخش منابع طبیعی نیز از طریق         هاي مناب     بخش
  و                  هـاي اقتصـادي                                                      یـک جامعـه مهمتـرین شـاخص ارائـه سـطح فعالیـت              منابع                  ، میسر است. میزان      منابع

                          ها دچـار بحـران جبـران                                                  . با کاهش سطح منابع و اراضی مرتعی این فعالیت               در آن جامعه است         اجتماعی
       ثیر دو  أ     ) تـ     1389                   نیـا و همکـاران (           شـریفی    ). Mc Granahan and Kirkman, 2013 (       شـوند              ناپذیري می

          بـرداران                                                                                        عملکرد مستقیم و غیر مستقیم انسان بر تخریب مرتع که نتیجه فقر اقتصادي و اجتماعی بهـره 
                                                                              باشـد را بررسـی کردنـد و دریافتنـد پـایین بـودن متوسـط درآمـد سـاالنه                                   روستایی شهرستان زابل می

                                                                                        ها، بازدهی پایین مرتع، عدم دسترسی به فرصت شغلی عامـل فقـر اقتصـادي روسـتایی و سـطح            خانوار
         کـاظم و                                                                                         پایین تحصیالت خانوار و باالبودن خانوار عامل کاهش سطح مراتـع و تخریـب آن بـوده اسـت.    

                ثر بـر تخریـب    ؤ         اجتماعی م-                                                    )، با استفاده از الگوي رگرسیون لوجستیک عوامل اقتصادي    2013         همکاران (
                                                                                                      اراضی زیرحوزه پوشین در پاکستان را بررسی نمودند. نتایج تحقیقـات ایشـان نشـان داد انـدازه خـانوار،      

                     بیشـترین تـأثیر را              بـرداران،        بهره                                              تحصیل کرده در هر خانوار و عدم وجود امنیت شغلی مذکر             تعداد افراد 
     .           داشته است               بر تخریب اراضی 

                                                        دولت و واگذاري نهادها و اراضی را عامل مؤثري در کـاهش و       هاي                             در برخی تحقیقات تأثیر سیاست
                           روي عوامل تغییـر کـاربري      )Al-bakri et al., 2001                  البکري و همکاران (      اند.                        تخریب سطح مراتع دانسته
                                                  اي در اردن تحقیقاتی را انجام دادنـد و دریافتنـد                             هاي هوایی و تصاویر ماهواره                       اراضی با استفاده از عکس

                                                                            چون رشد جمعیت، تغییرات اقتصادي کشاورزي، سیستم تصرف زمین، تغییر نظام اقتصادي           که عواملی 
                    نظیـر کشـت دیـم،        ها                                                                          و به میزان جزئی عوامل محیطی باعث شدند تا تغییر اراضی مرتع به سایر کاربري

                       روي تغییر شرایط زیسـت     )Sternberg, 2008         استنبرگ (                       هاي شهري افزایش یابد.   گاه               کشاورزي سکونت
                                                                                                طی، اقتصادي و سیاسی و معیشت چوپانان مغولستان مطالعـاتی را انجـام دادنـد و بـه ایـن نتیجـه          محی

                                                    سازي دام، کاهش حمایت دولت، معیشت فـوري جهـت رفـع                   سال گذشته خصوصی    15             رسیدند که طی 
       باعـث            در نهایت                                                                 داري سبب شده منابع طبیعی اطراف منطقه را تحت تاثیر خود قرار دهد و            نیازهاي گله

                        اجتماعی موثر در تخریـب  -                  بروي عوامل اقتصادي   )Harris, 2010      هریس (                     ش سطح مرتع شده است.   کاه
              هـاي غلـط و                    هاي ضعیف، سیاسـت                                                            مراتع فالت تبت در چین کار کرده و به این نتیجه رسیده که نظارت

                                                                                     هاي اجتماعی و زیست محیطی نادرست از عوامل این نوع از تخریب است و این شواهد با مقـدار       سیستم
 Aryal                     آریـال و همکـاران (                                                                       واقعی آن بسیار متفاوت است و بسیاري از عوامل ناشناخته باقی مانده است. 

et al.,2014(       هدیـد                                                                              در تحقیقی تحت عنوان اثر کوچ عشایر و پایداري سیستم چـرا بـر منـاطق تحـت ت       
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                                                                                      اجتماعی در مراتع نپال استرالیا عنوان کردند که کوچ کردن عشایر از نقاطی به نقاط دیگـري  -       اقتصادي
                                                                                                     که تحت تهدیدات اقتصادي و اجتماعی قرار دارنـد منجـر بـه کـاهش و یـا از دسـت دادن مراتـع نپـال         

             اجتمـاعی در    -                                                                             شود و این به خاطر عواملی چون تغییر سیاست، کاربري اراضـی، تغییـرات اقتصـادي       می
        شـان و                                                 دهد از جمله عواملی که در کـوچ عشـایر و حرکـت                         باشد و نتایج نشان می                   مراتع محدود نپال می

      هـاي                                      ي سـنتی و از سـوي دیگـر سیاسـت                                                         عدم تحرك دام به دلیل کاهش مرتع، موثرند از یکسو شـیوه 
       باشد.          و هوا می                                                                       دولت، تحول اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی، بازارها، شرایط مراتع و تغییر آب 

     طـی     )Roder et al., 2007                  رودر و همکـاران (                                                     در ارتباط با شیوه مالکیت و تآثیر آن بر تخریب مراتع
                       اي در یونـان داشـتند                                                                                تحقیقاتی که روي مالکیت و تصرف زمین مرتعی بـا اسـتفاده از تصـاویر مـاهواره    

                                                                               هاي فراوانی به تصرف اهالی منطقه در آمده و سطح مرتع قطعـه بنـدي شـده و ایـن                       دریافتند که زمین
                          نیز به نتایج مشـابه بـا     .  )    1391                  ؛ شهرکی و بارانی،     1391          (کریمیان،                                  روند چراي دام را محدود کرده است

 عوامـل  ترین ، مهمدر داخل و خارج از کشور انجام شدهمرور منابع با توجه به                       این تحقیق دست یافتند. 

تأثیرگذار بر کاهش سطح و تخریب مراتـع، تبـدیل کـاربري اراضـی در حـوزه منـابع طبیعـی، افـزایش         
بـازار   افزایش قیمـت  هاي کشاورزي، فعالیت نبودن مالی، به صرفه پشتوانۀ نداشتن و کم جمعیت، درآمد

 بیکـاري بودن منطقه مورد مطالعـه و   توریستی سال اخیر ذکر شده است. همچنین چند در زمین ملک

 هـاي  زمـین  به آنها تبدیل مرتعی و اراضی کاربري تغییرات تشدید سبب که مهمی است عوامل جزو نیز

                                ً                        هاي زیاد در مراتع قشالقی و مخصوصا  کاهش سـطح ایـن نـوع    با توجه به تخریب .شده است کشاورزي
نبـال بررسـی   مراتع که در تحقیقات کمتر به آن پرداخته شده است، تحقیـق حاضـر در نظـر دارد بـه د    

  عوامل مؤثر اقتصادي و اجتماعی مؤثر در کاهش سطح و تخریب مراتع قشالقی باشد. 
  

  ها مواد و روش
که داراي شش  انجام شده استمراتع قشالقی شهرستان جویبار  این پژوهش در: منطقه مورد مطالعه

مراتع قشالقی جویبار در استان مازندران و موقعیت  )1( شکلباشد.  ن عرفی و مرتع ممیزي شده میساما
مختصات ، مربعکیلومتر 5/285 . منطقه مورد مطالعه با مساحتی بالغ بردهد نشان میرا هاي عرفی  سامان

 00 47 36 تا 00 33 ·36  طول شرقی از نصف النهار مبدا و 58 59 52  تا 00 47  52  جغرافیایی آن
 از شرق به شهرستان قائمشهر از جنوب به دریاي مازندران از شمال به عرض شمالی است. حدود آن

متر از سطح  - 12ارتفاع متوسط منطقه  .رسد می شهرستان بابلسر ف غرب بهاز طر و شهرستان ساري
موقعیت شش سامان عرفی ). 1382متر است (اکبرزاده،  میلی 700دریاست. متوسط بارندگی ساالنه منطقه، 

  ) نشان داده شده است. 1در شکل (د نشهر ستان جویبار که داراي ممیزي مرتع می باشقشالقی از مراتع 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ec
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 14

https://pec.gonbad.ac.ir/article-1-187-en.html


 مجید قاسمی  و همکاران

53  

  

  
  هاي عرفی و مراتع قشالقی جویبار در استان مازندران موقعیت سامان - 1 شکل

  
  تحقیق روش

        مصاحبۀ  و         مستقیم       مشاهدة     شامل       تحقیق      ِ ابزارِ  .          استفاده شد        پیمایشی      تحقیق    روش                در این پژوهش از 
                               ، براي شناسایی عوامل تأثیرگذار                      آوري اطالعات مورد نیاز              به منظور جمع          بوده است.            و پرسشنامه        حضوري

     بـه        شـد.                ات الزم انجام     اقدام                                                              بر روند کاهش سطح اراضی مرتعی قشالقی و کسب نتیجه مطلوب و دقیق،
                                             تر عوامل مؤثر، در چند مرحله به روستاهاي مورد                              پرسشنامه و شناسایی هر چه دقیق                 منظور طراحی بهتر 

                 مصـاحبه حضـوري                               هاي اجرایی مربوطه و خبرگان                                                  نظر مراجعه و با ساکنان روستاها، کارشناسان دستگاه
   در                                                                برداران مجاز و غیر مجاز موجود در مراتـع شهرسـتان جویبـار را                             در این تحقیق تعداد بهره     شد.       انجام

             شـش سـامان                  باشد که شـامل           مرتع می    13      شامل                                                 جامعه نمونه لحاظ کردیم و تعداد مراتع مورد بررسی
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           مراتع حومه   و                                                                                  عرفی (پایین رود پشت، انارپا، چفت سر شورکا، انارمرز، مشک آباد، فوتم سفلی) ذکر شده 
                      پو صحرا، الك دشت، سراج                                                                 ي عرفی نیز استفاده شده است که از جمله آن مراتع الریم، انبار سر، ل  ها       سامان

                      برداران مراتع قشـالقی           از بهره     نفر    92    از                  ي تحقیق این بررسی            باشد. جامعه                            محله، سرو کال، فوتم علیا می
       کوکران   ي                   استفاده از رابطه    با  و              صورت تصادفی    به        برداري           روش نمونه      است.           تشکیل شده                شهرستان جویبار

                  ) بدست آمده است. 1   ي (             آن از رابطه   ر    مقدا   ).     1962  1       (کوکران       گردید       تعیین
                                     )                                        1رابطه (

   222

22

*1
**



ZNd

ZNn



  

               : ضـریب خطـا   d             : واریـانس،  	σ                  : ضریب اطمینـان،  Z            ي مورد نظر،        : جامعهN             : حجم نمونه،n  )  1 (          در رابطه
                         درصـد نسـبت بـه حجـم        5                                   درصـد و احتمـال خطـا را حـداقل         90          را حداکثر                    باشد. ضریب اطمینان   می

                                                                                     ي تحقیق در نظرگرفته و در محاسبات حجم نمونه واریانس براساس سطح اراضی مـورد اسـتفاده        جامعه
                             توسط خانوارها تعیین گردید. 

                  متغیـر وابسـته     و   )         اجتمـاعی                  هاي اقتصـادي و        ویژگی (                    دسته متغیرهاي مستقل     دو   ،          تحقیق حاضر   در 
                                 عـات پرسشـنامه بـود کـه بـا              آوري اطال                                                 مراتع مورد بررسی قـرار گرفتنـد. ابـزار جمـع                  کاهش و تخریب

                                                                                                     گیري از مبـانی و چـارچوب نظـري تهیـه گردیـد و پـس از اطمینـان از روایـی و پایـایی آن بـراي                 بهره
                                                                                    ها مورد استفاده قرار گرفت. براي حصـول اطمینـان از روایـی پرسشـنامه از متخصصـان                 آوري داده     جمع

                                                                                                  متشکل از کارشناسان اداره منابع طبیعی استفاده شده است. جهت آزمون پایـایی ابـزار تحقیـق، تعـداد     
                                                    پرسشنامه تکمیل و آلفاي کرونباخ آنها محاسبه گردید.     74

                              کنندگان از محصوالت اصلی و فرعی                اجتماعی استفاده                                      سؤاالت پرسشنامه شامل اطالعات اقتصادي و
                                            باشد. اطالعات اقتصادي شامل قیمـت، هزینـه و                                               مراتع و همچنین محصوالت کشاورزي و باغی حوزه می

     سـن           ماننـد               هـاي فـردي         ویژگی                                          برداري از محصوالت مختلف و اطالعات اجتماعی و             حاصل از بهره       درآمد
                   بـردار بـر حسـب                                         بردار بر حسب سال، میزان تحصیالت بهـره     بهره                               بردار بر حسب سال، میزان تجربه    بهره

                                                                                  باشد. سؤاالت پرسشنامۀ این تحقیق در پنج بخش مطابق با عنوان و فرضیه و سئواالت تحقیـق        سال می
                         بردار در مراتـع قشـالقی                    شیوه معیشت بهره         مربوط به                                        و اهداف پژوهش طراحی شده است که بخش اول 

                                                                قیمت زمین و افزایش جمعیت و تـأثیر آن بـر کـاهش سـطح مراتـع           ط به     مربو    االت  ؤ              است. بخش دوم س
                                                                                   قشالقی تنظیم شد، بخش سوم سؤاالت مربوط به فرهنگ توریسم بر کاهش سطح مراتع قشالقی حـوزه  

  و                                             ثیر کشاورزي بر کـاهش سـطح مراتـع قشـالقی      أ     الب ت ق               . بخش چهارم در         بوده است               شهرستان جویبار 
                                                                 تأثیر واگذاري اراضی مراتع قشالقی بـر کـاهش سـطح مراتـع حـوزه                مربوط به                   آخرین بخش پرسشنامه 

           متغیرهـاي                                                  برداران مراتع بصورت مصاحبه حضوري تکمیـل شـد.                                     شهرستان جویبار طراحی شد و از بهره
        تخریـب                                                                                        تحقیق (متغیر وابسته و متغیر مستقل) مورد بررسی قرار گرفتند. متغیر وابسته در این تحقیق، 

                                                
1. Cochran 
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                                                                   قی است. در بخش متغیرهاي مستقل، براي هر کدام از متغیرها چند گویه در                     و کاهش سطح مراتع قشال
                               در انتهـا بـر اسـاس اهـداف                                                                         نظر گرفته شد و پایایی آنها با مشخص شدن آلفاي کرونباخ سـنجیده شـد.   

                ها پرداخته شد.                                      تحقیق به بیان روش تجزیه و تحلیل داده
  

    ها                    تجزیه و تحلیل داده
ها با استفاده از طیف داده .ها استفاده شدتحلیل داده براي توصیفی آماري روش از بیشتر تحقیق در این

هاي پارامتري و ناپارامتري مناسب  هاي موجود از آزمونشد و با توجه به مقیاساي بندي رتبهلیکرت طبقه
برداران براي مشارکت در مدیریت پایدار از دامنه انتخاب  براي تحلیل عوامل مؤثر بر دیدگاه بهرهاستفاده شد. 

اي استفاده گردید. با توجه به ماهیت  صورت رتبه به )موافق    ًامال نظر، موافق و ک مخالف، مخالف، بی ً ال  کام(شده 
پس از . تحلیل و توصیف آنها از آمار توصیفی و آمار تحلیلی استفاده گردید ها و ها پردازش داده داده

هاي آماري  بندي و کدبندي شده و در نهایت براي استفاده از داده هاي مورد نیاز، طبقه آوري داده جمع
اي فریدمن،  ، آزمون رتبهمستقل t هاي آماري نظیر مونزها از آ به منظور تحلیل کمی دادهاستفاده شدند. 

  شد.  ستفادها 20نسخه    SPSSافزار نرم ازرگرسیون چندمتغیره،  و  کاي دو
  

  نتایج
                                                                   در این فصل ابتدا وضعیت موجود توصیف شده، سپس به تحلیل روابـط بـین     :   ها                   تحلیل توصیفی داده

                                   هـا از قبیـل میـانگین، انحـراف                     هاي آمـاري داده              به توصیف شاخص          در ابتدا                         متغیرها پرداخته شده است. 
                      اسـتنباطی، نتـایج و                هـاي آمـار                        بـا اسـتفاده از روش         سـپس                                        معیار، بیشینه و کمینه پرداخته شده است. 

                             اقتصـادي اجتمـاعی (تغییـر            شـاخص         چهـار        مقایسه    و                                        هاي استنباطی و تحلیل روابط بین متغیرها       یافته
   ،                                              افـزایش جمعیـت و گسـترش فرهنـگ اکوتوریسـم       ،                       افـزایش قیمـت زمـین      ،       برداران                 شیوه معیشت بهره

     بـه           انتهـا                      تشریح شده اسـت و در      ها)                                   واگذاري اراضی به نهادها و سازمان   و             هاي کشاورزي            گسترش زمین
          آمارهـاي                                                                  در کاهش سطح مراتـع قشـالقی شهرسـتان جویبـار پرداختـه شـد.          ها                بندي کلی آزمون     جمع

   در                                        هاي اجتمـاعی و اقتصـادي بـه تفکیـک                     شد. اطالعات بخش       انجام                             توصیفی براي منطقه مورد تحقیق 
                                  سؤاالت زائد و یا نیاز بـه سـؤاالت                 پرسشنامه، حذف       اولیه                به منظور آزمون                       هاي مربوطه آمده است.     بخش
                                       بـردار مـورد بررسـی قـرار گرفـت و              بهـره     30      شامل           ماري کوچک آ                          ابتدا پرسشنامه در یک جمعه    ،     بیشتر

                                             بـردار از طریـق مصـاحبه حضـوري و تکمیـل              بهـره     74         اطالعـات                                    با اسـتفاده از فرمـول کـوکران       سپس 
                                  ترین روش یعنـی آلفـاي کرونبـاخ         مناسب                                 آوري گردید. براي تعیین پایایی از                     پرسشنامه اختصاصی جمع

                    بدست آمده است.   0 /  63   ،        مقدار آن           استفاده شد 

هاي  برداران برخی از ویژگی منظور آشنایی با چگونگی فعالیت بهره به: هاي فردي بهره برداران ویژگی
بندي و چگونگی  ها طبقه برداران بر اساس این ویژگی بررسی شد. سپس بهره )1(آنها به شرح جدول 

  فعالیت آنها تحلیل شد. 
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  مشخصات توصیفی جامعه تحقیق - 1جدول 
  درصد  فراوانی  سطوح متغیر  برداران ي فردي بهرهها ویژگی

  سن
30-15  8  8/10  
45-31  18  3/24  
60-46  45  8/60  
16 >  3  4  

  تحصیالت
  8/33  25  بیسواد و کم سواد

  9/41  31  راهنمایی و دبیرستان
  3/24  18  باالتر دیپلم و

  5/13  10  زن  جنسیت
  5/86  64  مرد

  شغل اصلی

  27  20  کشاورزي
  9/18  14  باغداري
  4/32  24  دامداري

  2/12  9  زنبورداري
  46/9  7  سایر مشاغل

  سابقه شغل دامداري
30-15  30  5/17  
45-31  25  8/33  
60-46  55  3/74  
61 >  7  4/9  

  
  ها تحلیل استنباطی داده

               همـانطور کـه     :                     کاهش سطح مراتع قشالقی                اجتماعی مؤثر بر   -       اقتصادي       عوامل              تجزیه و تحلیل 
                                     تأثیر عوامل اقتصـادي اجتمـاعی بـر                                           دهد، تحلیل میانگین عددي حاصل از محاسبه            ) نشان می 2      جدول (

بـودن  اي مبـین بـاال    تک نمونه t      آزمون                                                           کاهش سطح مراتع قشالقی از دیدگاه بهره برداران با استفاده از 
هاي مورد نظر تحقیق از حد میانگین است؛ بطوریکه میزان تفاوت  مقادیر میانگین بدست آمده در مؤلفه

بر اساس  پنجتا  یکها که بین  معناداري میانگین در همه موارد که با احتساب دامنه طیفی میانگین مؤلفه
ها باالتر از میزان مطلوبیت عددي مورد  طیف لیکرت در نوسان است. مقدار بدست آمده براي تمامی مؤلفه

        ثر بـر   ؤ                       اقتصـادي اجتمـاعی مـ      ي  ها                             نتایج میانگین هر یک از شاخص) ارزیابی شده است. 3آزمون یعنی (
                 هاي تأثیرگذار بر               از بین مؤلفه   که          نشان داد   t                رداران با آزمون  ب                                     کاهش سطح مراتع قشالقی از دیدگاه بهره

  .                 دار بـوده اسـت             درصد معنی   9 5          با احتمال         برداران             معیشت بهره            تغییر شیوه                      کاهش سطح مراتع قشالقی، 
                نشان داده است.   را                                 تأثیر هر فاکتور اقتصادي اجتماعی        میزان  و   t            نتایج آزمون     )، 2 (     جدول 

  

  .tبر اساس آزمون آماره  اجتماعی بر کاهش سطح مراتع قشالقی - بررسی تأثیر عوامل اقتصادي - 2 جدول
  هاي  اقتصادي اجتماعی موثر بر  شاخص  ردیف

درجه  tآماره آزمون   میانگین  کاهش سطح مراتع قشالقی
 آزادي

سطح 
 معناداري

  006/0  33  0645/2  94/4  برداران تغییر شیوه معیشت بهره  1
  356/0  33  039/8  21/3  افزایش قیمت زمین  2
 217/0  33  39/7  69/3  افزایش جمعیت و گسترش فرهنگ اکوتوریسم  3
 451/0  33  014/13  74/3  ها واگذاري اراضی به نهادها و سازمان  4
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  .هاي تغییر شیوه معیشت از دیدگاه بهره برداران اي گویه معناداري تفاوت میانگین رتبه -3 جدول
 رتبه میانگین عددي  ها گویه

 1  91/3 برداري گروهی تأثیر بهره
  2  52/1  تغییر کاربري اراضی

  3 82/1 تعداد دامرقابت در افزایش 
  4  2/2  فقر مالی و کاهش درآمد

  5 26/4 تأثیر داشتن مشاغل دولتی
  6  61/3  تأثیر قیمت دام بر دامداري

  7  55/1  میزان همکاري بین دامداران
  8 26/4 عدم سرمایه گذاري و انگیزه اقتصادي بهره برداران

  9 94/3 تأثیر قیمت علوفه بر دامداري
  88/96  کاي دو

  8  آزادي درجه
  000/0  سطح معناداري

  

  :                                       هاي آن بر میزان کاهش سطح مراتع قشـالقی                                         رابطه بین عوامل اقتصادي اجتماعی و شاخص
                                                       برداران بیشترین تأثیر را در کاهش سطح مراتع قشالقی داشته                                        با توجه به آنکه تغییر شیوه معیشت بهره

      اي با                                 هاي مورد نظر تحقیق بطور مقایسه       مؤلفه                                                 است، سعی گردید براي تحلیل معناداري تفاوت میانگین 
                   دهد، نتیجه تحلیـل             ) نشان می 3         که جدول (                                  اي فریدمن استفاده گردد. همانطوري                       یکدیگر، از آزمون رتبه

   0 /  01                ها در سطح آلفاي                                                 ً              ها از دیدگاه پاسخگویان محلی، بیانگر تفاوت کامالً معنادار مؤلفه               تفاوت میانگین
                   تـرین رتبـه بـه                              برداري گروهـی و پـایین                                         این بین باالترین رتبه به تأثیر به بهره       گر، در  ی               است. به عبارت د

                                           تأثیر قیمت علوفه بر دامداري اختصاص یافت. 
براي بررسی : تحلیل رگرسیونی چند متغیره گویه تغییرشیوه معیشت بر کاهش سطح مرتع

استفاده شده است که نتایج  رگرسیون چندمتغیرهاز  تغییر شیوه معیشت شاخصهاي  گویهثیر أدرصد ت
دهد که متغیرهاي مستقل وارد جدول آنالیز و تحلیل واریانس نشان می ) آمده است.4در جدول (آن 

دهد که  بینی کنند. به عبارت دیگر این آزمون نشان میاند تغییرات متغیر وابسته را پیششده توانسته
   باشند. متغیره مناسب میهاي پرسشنامه محقق، براي انجام رگرسیون چند  داده

  
  .خالصه نتایج رگرسیون چند متغیره -4 جدول

 خطاي استاندارد  ضریب تعیین تعدیل شده R R2 مدل

  578/0  67/0  75/0  86/0  همزمان
  

                 مقـادیر ضـرایب            بـردار                            تغییر شیوه معیشـت بهـره                                         جهت بررسی اهمیت نسبی متغیرهاي مستقل در 
   ) 6        (جـدول              رگرسـیونی                                                                          رگرسیونی و ضرایب بتا (ضرایب استاندارد شده) را مطالعه نمود. مقادیر ضرایب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ec
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 14

https://pec.gonbad.ac.ir/article-1-187-en.html


  95 شماره هشتم، بهار و تابستان ،دوره چهارم/ انگیاه حفاظت زیست بومنشریه 

58  

                                        درصـد معنـی دار هسـتند و بـه همـین          95                              عامل مورد بررسی در سطح بیش از       چهار       دهد که          نشان می
                        براي شـناخت ایـن کـه           باشند.        دار نمی                    و پنج عامل دیگر معنی      شوند                              دلیل وارد معادله خط رگرسیون می

                              دارند باید از طریق مقادیر بتا            شیوه معیشت                                                   کدام یک از این متغیرهاي مستقل نقش بیشتري در تعیین 
                                                                                               تشخیص داد. این مقادیر استاندارد شده بوده و امکان مقایسه و تعیین سهم نسبی هر یک از متغیرهـا را  

           ثیر شـیوه   أ   تـ                       رهاي شیوه معیشت شامل        نقش متغی             توان گفت که    می   6   ول              با توجه به جد      سازد.           فراهم می
     بـر                                                                              تغییر کاربري اراضی، رقابت در افزایش تعداد دام و فقر مـالی و کـاهش درآمـد      ،             برداري گروهی      بهره

                         میـزان تـأثیر بیشـتر          شـود،                                                     ثر و معنی دار است و هرچه مقدار وزن بتا بیشتر مـی  ؤ               کاهش سطح مرتع م
  )  0 /  55                                                              ) آمده است تأثیر بهره برداري گروهی با ضریب اسـتاندارد شـده (   6                    همانطور که در جدول (     است. 

                              هاي تغییـر کـاربري اراضـی،                                                                     داراي بیشترین میزان تأثیر در کاهش سطح مراتع قشالقی می باشد. گویه
  )  0 /   128 (     ) و 0 /  17    )، ( 0 /  34                                                                       فقر مالی و کاهش درآمد و تغییر کاربري اراضی به ترتیب با ضـرایب بتـاي (  

                                                                                             کمترین تأثیر را بر کاهش سطح مراتع قشالقی در منطقه مورد مطالعه از دیدگاه پاسخگویان محلـی بـه   
                                                                        سایر متغیرها چنانچه در جدول زیر نشـان داده شـده اسـت بـر روي کـاهش                           خود اختصاص داده است. 

     .                          ثیر ندارند و معنی دار نیست أ          سطح مرتع ت
  

                                                         براي تعیین اهمیت نسبی و میزان تأثیر آنها بر کـاهش سـطح          مستقل                        ضرایب رگرسیونی متغیرهاي   - 6     جدول 
   .           مراتع قشالقی

 رگرسیون  ضریب  متغیرهاي مستقل
)B(  

ضرایب رگرسیونی 
  )Betaاستاندارد (

خطاي 
  سطح معناداري  tآزمون   استاندارد

  -  -  -  -  -65/14   ثابتضریب 
  000/0  323/5*  08/0  17/0  504/0  فقر مالی و کاهش درآمد

  018/0  055/2*  109/0  - 128/0  -064/0  رقابت در افزایش تعداد دام
  04/0  - 61/2*  125/0  34/0  -19/0  تغییر کاربري اراضی  

  889/0  - 141/0  214/0  - 025/0  - 030/0   قیمت علوفه بر دامداري رثیأت
  611/0  515/0  166/0  073/0  085/0   ثیر قیمت دام بر دامداريأت

گذاري و انگیزه  عدم سرمایه
  779/0  - 284/0  117/0  - 035/0  - 033/0  برداران  اقتصادي بهره

  000/0  404/4*  264/0  550/0  161/1   برداري گروهی ثیر بهرهأت
  678/0  - 419/0  115/0  - 044/0  - 048/0   میزان همکاري بین دامداران

 624/0  497/0  215/0  082/0  107/0   ثیر داشتن مشاغل دولتیأت
  درصد 95دار در سطح  معنی*
  

  گیري  نتیجهبحث و 
این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اقتصادي اجتماعی مؤثر بر کاهش سطح و تخریب مراتع 

- ي اقتصاديها تحلیل رگرسیونی به تعیین شاخصقشالقی انجام شده است. در این راستا با استفاده از 
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از بین اجتماعی مؤثر در کاهش سطح مراتع قشالقی پرداخته شد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که 
برداران، افزایش قیمت زمین، افزایش جمعیت  تغییر شیوه معیشت بهره اعم از ي بررسی شدهها شاخص

اخص تغییر شیوه معیشت تنها ش ها و گسترش فرهنگ اکوتوریسم و واگذاري اراضی به نهادها و سازمان
با توجه به اینکه در مصاحبه با دامداران نیز بهره برداران در کاهش سطح مراتع قشالقی مؤثر بوده است. 

برداري و  برداران و تجربه بهره باشد و میانگین سن بهره بیشتر دامداري میبرداران منطقه  شغل بهره
ثیر أبرداران ت بهره ،استبوده د متوسط تا خوب سطح تحصیالت و میزان شناخت و رضایت از مرتع در ح
هاي این پژوهش، تعداد  طبق یافته دانستند. یعامل شیوه معیشت را بر کاهش سطح مرتع بسیار باال م

سطح مراتع قشالقی  کاهشمراتع قشالقی بسیار باال است و علت این امر نسبت به سطح برداران  بهره
ثیر شیوه أعوامل متعددي که سبب کاهش این سطح شده است ت باشد. یکی از در شهرستان جویبار می

برداران مراتع قشالقی است چنان که نوع شغل و رضایت آنان از شغلشان گویاي این  معیشت بهره
 ،شغل دامداريدر به عنوان مثال  ؛برداران رضایت دارند مطلب بود که درصد متوسط تا کمی از بهره

در زمین و یا دادن اجاره بهاء به کسانی که  )یونجه و جو(و کاشت علوفه قیمت علوفه در بازار زیاد است 
مالک زمین هستند و دیگران از آن بهره می برند براي گذارندن فصل سرد سال در این مراتع نه تنها به 

چرا که باید در فصل زمستان در به ضرر آنها نیز تمام می شود؛ صرفه نیست بلکه از لحاظ اقتصادي 
  شود.  که روز به روز از سطح آن کاسته میمند شوند  سرما از مراتع قشالقی بهرهدوره ي 

برداري گروهی،  ي بهره تأثیر شیوه اعم ازشیوه معیشت تغییر  هاي گویهنقش نتایج تحقیق نشان داد 
ثر تغییر کاربري اراضی، رقابت در افزایش تعداد دام و فقر مالی و کاهش درآمد بر کاهش سطح مرتع مؤ

بر داري نداشتند.  از وزن بتاي بیشتري برخوردار بودند و سایر عوامل نقش معنیو و معنی دار بوده 
گیـري و  برداري اشـتراکی، تصـمیم هاي بهره رسد در نظام اس نتـایج ایـن تحقیـق، بـه نظر میاس

بردار سعی  ها، هر بهره در این نظام .بردار مشکل است اسـتفاده درست از مراتع به خاطر تعداد زیاد بهره
 رسـد کـه میـزان بر استفاده هر چه بیشتر از منابع را دارد. بر اساس نتایج این تحقیق به نظر می

بـرداري گروهـی نسـبت بـه وضعیت انفرادي کمتر بوده و بنابراین  احساس مالکیت در شیوه بهره
تـا  گردیدهبرداري را باعث شده است. توجـه نکردن به این موضوع باعـث  نظمی و رقابت در بهره بی

                         ً    اي به جداسازي مراتع خصوصا  در  رقابت بیشتري براي افزایش تعداد دام داشـته و عالقـه بـرداران، بهـره
؛ شهرکی 1391(کریمیان، با توجه به نتایج تحقیقات مشابه  .بـرداري گروهـی نداشته باشند شیوه بهـره

برداري از حالت فردي بـه سـمت گروهـی  رسد هر چه نوع مـدیریت در بهره نظر می به) 1391و بارانی، 
هاي عرفی درجه وضعیت  بــرداري نامتناســب بــا ظرفیــت مراتــع در سامان رود بـه دلیــل بهــره 

   . تـر شـود مرتع ضعیف
اجتماعی مؤثر در کاهش سطح مراتع بوده یکی دیگر از عوامل اقتصادي فقر مالی و کاهش درآمد 

. همانطور که نتایج تحقیق حاضر دار شده است این عامل در سطح پنج درصد معنی ؛ طبق نتایجاست
هاي ناخالص از  دریافتدامداري بوده است و درآمد دامداران از برداران  شغل اصلی بهره نشان داد،
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سفند و بز داشتی به عنوان منبع درآمد ذکر شده است. هاي دامداري همراه با افزایش تعداد گو فعالیت
هاي شغلی،  ، بـازدهی پایین مرتع و عدم دسترسی به فرصتدامدارانپایین بودن متوسط درآمد سرانه 

دامداران در افزایش تعداد دام خود رقابت  از اینرو، دامداران بوده است.فقر اقتصادي اصلی عامل 
   . ریب سطح مراتع قشالقی گردیده استخدر نهایت منجر به کاهش و ت وبیشتري داشته 

است بوده مشاهده شد که تنوع فرصت شغلی در منطقه کم ) 1جدول (همچنین طبق نتایج تحقیق 
درصد در رده سنی  3/74درصد) دامدار بودند. از بین دامداران نیز  4/32بخش اعظم جامعه آماري ( و

قرار داشت که  30تا  15درصد از کل دامداران در رده سنی  5/17د و تنها سال قرار داشتن 60تا  46
بود. با توجه به مصاحبه حضوري که از دامداران نسبت به شغل دامداري جوانان کم  نشان دهنده تمایل

و  دامداري اصول صحیح فعالیتنداشتن آگاهی جوانان از توان  میآن از دالیل صورت گرفته است، 
گاهی آعدم سطح تحصیالت، آینده شغلی نامطمئن، زحمت زیاد این حرفه، ، رقابت در افزایش تعداد دام

و وجود  گردشگراننگرش و فرهنگ جوانان با توجه به ورود تغییر  هاي جایگزین دامداري، از معیشت
توجه به درآمد کم حرفه با  منطقهجوان برداران  بهره از اینرو، .را نام بردمشاغل جدید مثل گردشگري 

زیرا با توجه به کاهش سطح مرتع قشالقی صرفه  داشتند؛شغل کشاورزي تمایل به بیشتر  دامداري
؛ 1390نیا و حاجیلویی، بخش از تحقیق با مطالعات (شریفی نتایج این. شته استاقتصادي بیشتري دا

  ) مطابقت دارد. 2013؛ کاظم و همکاران، 1391رودگرمی و همکاران، 
رشد جمعیت سبب افزایش قیمت زمین در مراتع قشالقی شهرستان شده است و با با توجه به آنکه 

توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان جویبار که نوار ساحلی در این شهرستان و مراکز تاریخی و 
ثرترین آید، تغییر کاربري اراضی یکی از مؤ استان مازندران به حساب می تفریحی یکی از نقاط توریستی

عوامل در کاهش سطح مراتع قشالقی شهرستان جویبار است چرا که با تغییر بافت روستایی به شهري 
سطح رفاه باال رفته و جمعیت توریسم زیاد شده، همچنین با ورود توریسم تغییر ناگهانی فرهنگ در 

دن اراضی مرتعی سبب کم ش سازي شهرك و شود و فرآیند واگذاري اراضی به ویالسازي مردم ایجاد می
؛ 1387 ،انصـاري و همکـاران(نتایج تحقیق حاضر با مطالعات از اینرو  قشالقی جویبار شده است.

؛ شهرکی و 1390رودگرمی و همکاران، ؛ 1384خسرو شاهی و قوامی،  ؛1388 ،انصاري و سید اخالقی
  همخوانی داشته است.  )1391، بارانی

بندي نمود که تغییر شیوه معیشت بهره برداران با  اینگونه جمعتوان  ب ارائه شده میباتوجه به مطال
برداري گروهی، تغییر کاربري اراضی و افزایش تعداد دام و فقر  توجه به عوامل مؤثر در آن شیوه بهره

درصد در کاهش سطح مراتع قشالقی جویبار تأثیر گذار بوده است.  86حدود در برداران  مالی بهره
اگرچه عوامل اقتصادي اجتماعی بررسی شده بر اساس فرضیات و اهداف تحقیق تا حدود زیادي 

با توجه به شرایط اقتصادي اجتماعی توانسته است در کاهش سطح مراتع مؤثر باشد، اما بنظر می رسد 
ي مربوطه روند کاهش سطح مراتع قشالقی ها موجود و حاکم در منطقه و ضعف اجرایی دستگاه

 اعم ازبرداران مراتع قشالقی  رشد جمعیت بهره ن ادامه داشته باشد. لذا با توجه به آنکه امروزههمچنا
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برداران غیر  برداران مستقیم از مرتع و بهره یا به عبارتی بهره برداران فرعی و برداران اصلی و بهره بهره
دیریت و چه بخش دست اندرکاران مرتع چه بخش م مراتع قشالقی، سبب شده تا کلیه مسقیم از

نگرش جامعه نسبت به  د؛بردار و اجرا همگی از درصد رضایت کمی نسبت به مرتع، داشته باشن بهره
هاي اجرایی درصدد باشند  از این رو مدیران دستگاهاز وضعیت مطلوبی برخوردار نباشد. مراتع قشالقی 

هاي این  یافتهاز اینرو،  .باشندعلت نارضایتی از مراتع قشالقی و کم شدن سطح اراضی آن بدنبال که 
   .تواند کمک به سزایی به بخش مسئولین مرتع باشد پژوهش می
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