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بررسي شاخصهاي مؤثر بر مديريت مراتع در نظامهاي بهرهبرداري افرازي و مشاعي (با
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دانش آموخته کارشناسي ارشد مرتعداري ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبد کاووس
 2استاديار گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبد کاووس
3استاديار گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبد کاووس
4دانش آموخته کارشناسي ارشد مرتعداري ،اداره کل منابع طبيعي استان گلستان ،گرگان ،ايران.
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امروزه منابع طبيعي تجديدشونده ،در ابعاد مختلف زندگي بشر نقش بسزايي را ايفا ميکند .در
اغلب کشورهاي در حال توسعه در اثر رشد فزآيندهي جمعيت ،گسترش بيرويهي شهرها ،عدم آگاهي
مردم و فقدان برنامهريزي اصولي ،به واسطهي تخريب کمي و کيفي ،منابع طبيعي در خطر نابودي قرار
گرفته است (ابراهيمي و ابراهيمي .)1395 ،مراتع کشور ،با سطحي معادل  84ميليون هکتار و بيش از
 53درصد از مساحت ايران ،يکي از مهمترين و با ارزشترين منابع ملي کشور محسوب ميشود که
بهرهبرداري صحيح همراه با عمليات اصالح و احياء آنها ميتواند نقش اساسي در جهت حفظ آب و
خاک و تأمين نيازمنديهاي کشور در زمينهي فرآوردههاي پروتئيني داشته باشد (ارزاني و همکاران،
 .)1388بهمنظور مديريت صحيح بومسازگانهاي مرتعي بايد تمام عوامل تأثيرگذار بر آنها را شناخت و
با ديد جامع نگر در قالب نظريهي تحليل سيستمي برنامهريزي کرد (زارع چاهوکي .)1390 ،امروزه
تالش براي حفاظت ،اصالح ،احياء و بهرهبرداري مراتع در حوزههاي آبخيز با مشاركت بهرهبرداران در
چارچوب طرحهاي مرتعداري بهعنوان يك برنامهي مدون مديريتي ،گامي اساسي در راستاي توسعهي
پايدار ميباشد (حيدري و همکاران.)1389 ،
نحوهي مديريت سامانهاي عرفي مراتع يکي از مهمترين معضالت مراتع کشور ميباشد بههگونههاي
که در طول چند دههي اخير اين موضوع به يكي از مهمترين معضهالت مراتهع كشهور تبهديل گرديهده
است .با بررسي نظامهاي بهرهبرداري در مراتع ايهران ميتهوان گفهت مؤلفههههاي اکولهو يکي ،وضهعيت
پوشش گياهي و مشخصات فني مراتع از عوامل شکلگيري نظهامههاي مهديريت چهرا و بهرهبهرداري از
مراتع است (کريميان .)1390 ،بنابراين ،در مديريت و اجراي طرحهاي اصالح و احياء ،بهکارگيري اصول
مرتعداري بهويژه شيوههاي بهرهبرداري از مراتع (نحهوهي مهديريت سهامانهاي عرفهي مراتهع) اهميهت
بااليي دارد .بدون شناخت دقيق شيوههاي بهرهبرداري ،مديريت و اجراي پرو ههاي اصالح و احياء مراتع
امكانپذير نخواهد بود .بههنظر ميرسهد بهراي حفهظ پايهداري بومشناسهي مراتهع ،شهناخت شهيوههاي
بهرهبرداري و ميزان تأثير آنها در بهبود يا تخريب مراتع اولويت دارد .بخهش مهمهي از مراتهع كشهور در
چارچوب نظامهاي سنتي بهرهبرداري ميشود .عمدهترين نظام حاكم بر مديريت مراتع براساس پروانهي
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چرايي يكي از سه شيوهي شورايي ،مشاعي و افهرازي ميباشهد .مراتهع بها مالکيهت مشهاعي ،واحهدهاي
اجتماعي با اعضاي معين ،مرز مشخص ،بهرهبرداري مشترک ،تعامل بين اعضها بها اسهتفاده مشهترک از
مرتع تعريف ميشود ( .)Bromley, 1991واحد بهرهبرداري در مالکيت مشهاعي محهدودهي جداگانهه و
خاصي ندارد و گله بهصورت مشترک چرا داده ميشود ) .)Kissling-Naf et al., 2002مراتهع افهرازي
معموالً تکپروانهاي هستند ،شخص استفادهکننده حق فروش ندارد و تعداد بهرهبهردار از يهک تها چنهد
متغير ميباشد که ساير بهرهبرداران ،مکلهف بهه رعايهت حقهو افهراد هسهتند (فراههانيفرد و صهادقي،
 .)1385در مطالعههاي ،مهاگ و ههدينت ( (Maggs and Hoddinott, 1999بهه بررسهي درآمهد
خانوارهاي روستايي در كشورهاي توسعه نيافته پرداختند و مالكيت مشاعي را منبع درآمد خانوادهههاي
روستايي معرفي كردند و نشان دادند كه فرض مدل تك بهرهبردار به عنوان اداره كنندهي مرتهع سهبب
اثرهاي زيان بار ميشود .در مطالعههاي مشخصهات خانوادهههاي روسهتايي و وابسهتگي آن بهه مهديريت
مالکيت مشاعي جنگل نپال مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت مديريت مالکيت مشهاعي را بهه عنهوان
يکي از عملکردها براي کاهش فقر درنظر گرفتند ) .(Adhikari et al., 2004پهاپلي يهزدي و خهانيکي
( )1379به مطالعهي نظامههاي مرتهعداري پرداختنهد و بهه ايهن نتهايج دسهت يافتنهد کهه مولفهههاي
اکولو يکي ،وضعيت پوشش گياهي و مشخصات فنهي مراتهع در شهکلگيري نظامههاي مهديريت چهرا و
بهرهبرداري از مراتع بسيار مؤثر است.
مطالعات نشان ميدهد که طرحهاي مرتعداري فردي در بسياري از جنبههاي مديريت بهرهبرداري
از قبيل تصميمگيري ،اعتبار ،تخصيص منابع ،اجرا ،ايجاد انگيزه و ارتقاي کيفيت ،موفقتر و پايدارتر از
طرحهاي مشاعي و تعاوني است (ازکيا .)1378 ،عبداهللپور ( )1376بيان کرد مشاعي بودن مراتع،
شکلي از عدم تعيين و تکليف و عامل همه خرابيها و عدم سرمايهگذاري توسط بخش خصوصي در
حفظ ،احيا و توسعهي مراتع و علت اصلي سبقت در تخريب ميباشد .در مطالعهاي که حسيني نسب و
همکاران ( )1389به بررسي رابطهي بين نوع مالكيت مرتع و وضعيت بهرهبرداري (با تأكيد بر مراتع
ييالقي شهرستان اراك) پرداختند .نتايج نشان داد وضعيت مراتع كمبهرهبردار (افرازي) نسبت به مراتع
مشاعي بهتر بود .صرف نظر از معايبي كه مالكيت مشاعي ميتواند داشته باشد ،با توجه به كارايي و باال
بودن روحيهي مشاركت در بين بهرهبرداران آن ،ميتوان با اندكي محافظهكاري مالكيت موجود را
مناسبتر از بقيه موارد دانست و معايب آن را با مديريت صحيح بهبود بخشيد .همچنين شيوهي
بهرهبرداري شورايي نيز به علت وضعيت ضعيف بهرهبرداري در مراتع اين شهرستان توصيه نميشود.
با يان ( ،)1374بهترين حالت بهرهبرداري از مراتع حريم روستايي از ديدگاه دامداران روستايي در
استان فارس را بررسي کرد .ايشان بهترين حالت بهرهبرداري از مراتع را واگذاري قطعي بصورت تفکيکي
بيان ميکند و علت اين انتخاب را انگيزه قوي مالکيت در حفاظت و احياي مراتع ميداند.
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خليقي و همکاران ( )1385در پژوهشي به بررسي پايداري اجتماعي و اكولو يكي شيوههاي مختلف
بهرهبرداري از مراتع (مطالعه موردي :حوزه سد اميركبير) پرداختند .در اين پژوهش پايداري اجتماعي
در بهرهبرداري از مراتع بهوسيله پرسشنامه تحت شاخصهاي دخيل در امر مرتعداري (زمين ،سرمايه و
كار) مورد مطالعه قرار گرفت تا رابطهي بين وضعيت اقتصادي و اجتماعي بهرهبرداران در هر شيوه با
حفظ مراتع توسط آنها بهصورت توصيفي مورد سنجش قرار بگيرد .عدم تفاوت معنيدار مراتع طرحدار و
بدون طرح در هر يك از شيوهها و مشاهدهي تفاوت هم راستاي اكولو يكي و اجتماعي مراتع ،از نتايج
اين تحقيق بودهاست .شيوهي افرازي طرحدار با تأكيد بر قسمت افرازي بودن ،بهعنوان مطلوبترين
شيوه در جهت حفظ وضعيت و بهبود مراتع ،تعداد دام مازاد كمتر و سطح حداقل مرتع بيشتر براي هر
بهرهبردار معرفي گرديد و پايداري اجتماعي مطلوبتر اين شيوه ،مؤثر شناخته شد .نورعيني (،)1385
در بررسي مديريت چرايي در مراتع ييالقي دو هزار تنكابن بيان کرد که بهعلت وجود نسبتهاي فاميلي
و قومي در نزد دامداران و بهرهبرداران ،واگذاري مراتع در قالب طرح مرتعداري مشاع را نسبت به حالت
تفکيکي ترجيح ميدهند و بهرهبرداران تابع مراجع دولتي ،همچنان به نظارت دولت و کارشناسان
نسبت به مسائل دامداري معتقدند .کريميان و حيدري ( ،)1395در مطالعهاي به بررسي رابطهي
سرمايهي اجتماعي در هر يک از شيوههاي بهرهبرداري از مراتع قشالقي استان سمنان پرداختند .نتايج
اين بررسي نشان داد شيوههاي بهرهبرداري افرازي داراي بيشترين سرمايهي اجتماعي براي اجراي
طرحهاي مرتعداري است .کريميان ( ،)1391به بررسي برخي مسائل اجتماعي-اقتصادي در شيوههاي
مختلف بهرهبرداري از مراتع پرداخت .يافتههاي اين پژوهش نشان داد عامل احساس مالکيت در مراتع
افرازي به طور معنيداري باالتر از مشاعي و در مراتع مشاعي باالتر از شورايي است .سعيدي گراغاني و
همکاران ( )1393به مطالعهي مراتع ييالقي دماوند شهرستان آمل در ارتباط با تاثير رعايت
شاخصهاي مديريت چرايي بر وضعيت و توليد علوفه مراتع پرداختند و نتايج حاصل از اين پژوهش
نشان داد كه بين هشت شاخص مديريت چرايي سامانهاي عرفي با وضعيت و ميزان توليد علوفه مرتع
رابطه مثبت معنيداري در سطح  99درصد وجود دارد .همچنين نتايج تحليل همبستگي تك تك
شاخصهاي مديريت چرايي با وضعيت مرتع نشان داد كه بين سه نظام رعايت برنامه زمان ورود دام به
مرتع ،رعايت برنامه زمان خروج دام از مرتع و رعايت تعداد دام مجاز توسط بهرهبرداران با وضعيت
مراتع در سامانهاي عرفي مختلف رابطه معنيداري وجود ندارد.
يكي از راهكارهاي اجرايي در زمينهي تعادل دام و مرتع و كاهش تخريب مرتع ،معرفي بهترين
شيوهي بهرهبرداري از مراتع است .مطالعهي حاضر در نظر دارد نحوهي مديريت در شکلهاي مالکيتي
حفاظت بيشتر مراتع و دستيابي به توسعهي پايدار منابع را مشخص کند .هدف از اين تحقيق بررسي و
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استان گلستان در بخش شمالي کشور واقع شده کهه از شهمال بهه کشهور ترکمنسهتانا داراي 438
کيلومتر مرز خشکي (نزديکترين شهر حسنقلي) و  90کيلومتر مرز آبيا از جنوب به اسهتان سهمنان ،از
شر به استان خراسان شمالي و از غرب به استان مازندران و درياي خزر محدود ميشود .منطقه مهورد
مطالعه در اراضي شمالي شهرستان گنبدکاووس در استان گلستان و ارتفاع  40متري از سطح دريا قرار
گرفته است .مراتع منطقه بهصورت تپهماهور و جلگهاي و شيب عمومي بين صفر تا دو درصد ميباشهد.
خاک محل مورد مطالعه ،سيلتيلوم ،متوسط تا سنگين و از راسته آنتيسولها بوده کهه داراي زهکشهي
مناسب و قابليت نفوذ متوسطي ميباشد .شوري خاک متوسط تا زيهاد بها ههدايت الکتريکهي  20تها 30
ميليموس بر سانتيمتر بوده و داراي قليائيتي متوسط و در حدود  7.5تا  8است .خاک منطقه به دليهل
درصد سيلت باال ،استعداد بسيار زيادي در فرسايشپذيري دارد .بر اساس آمهار هواشناسهي بلنهد مهدت
ايستگاه هواشناسي اينچهبرون (نزديکترين ايستگاه به محل مطالعه) ،ميزان بارندگي متوسط ساالنه در
اين منطقه حدود  250ميليمتر است .قابل ذکر است بر طبق آمار ايستگاه تازه تأسي هواشناسي کهه
از سال  1385در مجاورت منطقه مورد مطالعه ايجاد شهده اسهت ميهزان بهارش در طهول مهدت کوتهاه
آمارگيري مابين  254ميليمتر تا  278ميليمتر در نوسان بوده است .تبخير و تعر پتانسيل منطقه بهه
روش تورنتوايت برابر  1014ميليمتر در سهال اسهت (مهندسهين مشهاور زمهين منهابعطبيعي اسهتان
گلستان.)1387 ،
بنابراين منطقه مطالعاتي داراي تابستاني گرم و خشک و زمستانهايي معتدل و سرد است .بر طبهق
تقسيمبندي دومارتن ،اين منطقه داراي اقليمي خشک است  .داراي بادهاي محلي همراه با گرد و غبهار
در فصول پائيز و زمستان بوده که معموال جهت شمال غربي -جنوب شرقي دارد که سبب بروز فرسايش
بادي در منطقه ميگردد (سندگل .)1382 ،جامعهي آماري تحقيق حاضهر مشهتمل بهر  88بههرهبهردار
چهار سامان عرفي قره دونگ ،رجب قره دونگ ،دونقوزلق و قيزشهيد دونقوزلق واقهع در مراتهع شهمالي
شهرستان گنبد کاووس و دو سامان عرفي قره دام چهارگل و تنسيقي قره دام در شهرستان مهراوه تپهه
استان گلستان ميباشد .در شکل  1موقعيت سامانهاي عرفي در منطقهي مورد مطالعه نشان داده شده
است.
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روش مههورد اسههتفاده در ايههن تحقيههق ،توصههيفي و تحليلههي اسههت .تحقيههق حاضههر از جنبهههي
هههدف کههاربردي اسههت ،زيههرا در پههي توسههعهي دانههش کههاربردي در زمينهههي مههديريت مرتههع در
نظامهههاي بهرهبههرداري افههرازي و مشههاعي اسههتو و از جنبهههي جمههعآوري دادهههها از نههوع پههژوهش-
هههاي پيمايشهي بههه شههمار مهيآيهد .بنههابراين ماننههد اغلههب پههژوهشهههاي پيمايشهي بههر روي نمونهههي
محههدودي از کههل جامعههه تمرکههز کههرده و بهها اسههتفاده از پرسشههنامه ،دادههههاي مههورد نيهاز گههردآوري
گرديده است.
جهههت تعيههين تعههداد پرسشههنامهي مههورد نيههاز (حجههم نمونههه) در تحقيههق حاضههر از فرمههول
کههوکران اسههتفاده شههد ( .)Cochran, 1977بهها توجههه بههه فرمههول کههوکران ،سههطح اطمينههان 95
درصههد و ضههريب خطههاي  ،0/05تعههداد  73بهرهبههردار بههه صههورت تصههادفي بههراي تکميهل پرسشههنامه
انتخاب گرديدنهد .در ايهن تحقيهق شهش شههاخص شهامل احسههاس مالکيهت بهههرهبهرداران ،ميههزان
آگههاهي بهههرهبههرداران ،مي ههزان تماي هل بههه اجههراي کارهههاي اصههالحي ،مي ههزان تماي هل بههه حفاظههت از
مراتهع ،ميههزان تمايهل بهه مشهارکت در مهديريت مراتهع و ميههزان رعايهت الزامهات فنهي در مهديريت
مراتههع (قههر  ،رعايههت زمههانبنههدي خههروج دام و  )...در  6سههامان عرفههي داراي دو شهههيوهي بههههره
بهرداري (مشاعي و افرازي) مهورد مطالعهه و ارزيهابي قهرار گرفت.

ساسان فرامرزی و همکاران

ابههزار انههدازهگيههري پههژوهش ،پرسشههنامه بههود .دادهههها در پرسشههنامه بههه صههورت کمهههي بههها
مقيهاس رتبههاي (براسههاس طيهف پهنج گزينههاي ليکهرت از خيلههي کههم تهها خيلههي زيههاد) مهورد
سنجش و ارزيهابي قهرار گرفههتند .روايهي پرسشهنامههها بها نظهر کارشناسهان و صهاحبنظهران تأييهد
گرديد .جههت تعيهين پايهايي پرسشهنامه بها اسهتفاده از  15پرسشهنامه ،پهيشآزمهون انجهام شهد کهه
مقههدار آلفههاي کرونبههام محاسههبه شههده 0/87 ،بهههدسههت آمههده و پايهايي آن مههورد تأييهد قههرار گرفههت.
در گام ديگر په از تکميهل پرسشهنامههها و رفهع نهواقص احتمهالي ،اطالعهات مهورد نيهاز ،اسهتخراج
و جهههت رسههيدن بههه اهههداف تحقيههق ،در دو بخههش توصههيفي بهها اسههتفاده از شههاخصهههاي تمايههل
مرکههزي و پراکنههدگي و بخههش اسههتنباطي بهها اسههتفاده از آزمونهههاي آمههاري در محهيط نههرم افههزار
SPSSنسخه  22مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (کالنتري.)1389 ،

در تحقيههق حاضههر بههراي تعيههين مشخصههات و پارامترهههاي جمعيت هي بهههرهبههرداران از دادههههاي
پرسشنامهههاي تکميهل شهده توسهط آنهها اسهتفاده شهد .بررسهي وضهعيت سهني پاسهخگويان نشهان
داد اکثري هت جامعهههي آمههاري پههژوهش از توانههايي درک سههؤاالت برخههوردار بودهانههد .مي هانگين سههن
پاسههخگويان حههدود  50سههال بههوده اسههت .در رابطههه بهها وضههعيت تحص هيلي ،حههدود  57/5درصههد از
افههراد اي هن پههژوهش داراي سههطح تحص هيالت ابتههدايي 23/3 ،درصههد اول راهنمههايي تهها ديهپلم و 19/2
درصههد داراي ديههپلم بودهانههد .براسههاس نتههايج حاصههله  87/7درصههد از پاسههخگويان داراي شههغل
جانبي کشاورزي در کنار فعاليت دامداري بودهاند.
در اين بخش عوامل اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر مرتهع در شيوههاي مختلف بهرهبرداري از ديهدگاه
بهرهبهرداران بها شش شاخص به طور مستقل مورد ارزيابي قهرار گرفههت کههه نتهايج آن در ذيهل بيهان
ميشود:
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نتايج مقايسهي تأثير نوع بهرهبرداري بر احساس مالکيت بهرهبرداران در مرتع نشان داد که تمايل و
ح مالکيت بيشتري در بهرهبرداران افرازي نسبت به بهرهبرداران مشاعي وجود دارد ،بهه گونههاي کهه
ميانگين شاخص احساس مالکيت در شيوههاي بهرهبرداري افرازي و مشهاعي بهه ترتيهب  4/40و 2/19
بودهاست .يافتهها نشانگر وجود تفاوت معنيدار ميان شاخص احساس مالکيهت بههرهبهرداران در ههر دو
نظام بهرهبرداري افرازي و مشاعي و حد متوسط گويهها (عدد  )3بودهاست (جدول .)1

نشريه حفاظت زيست بوم گياهان /دوره نهم ،شماره نوزدهم ،پاييز و زمستان 1400

شاخص
احسههههاس
مالکيت

نظام بهرهبرداري

ميانگين وضع موجود

اختالف ميانگين

T

سطح معنيداري

افرازي

4/40

1/400

5/715

0/005

مشاعي

2/19

-0/809

-12/053

0/000

همچنين نتايج آزمون  tنمونههاي مستقل ،نشاندهندهي وجود اختالف معنيدار در شاخص ميهزان
احساس مالکيت بهرهبرداران بين دو الگوي بهرهبرداري در مناطق مورد مطالعه بودهاست (جدول .)2

شاخص

نظام بهرهبرداري

ميانگين

انحراف معيار

احساس
مالکيت

افرازي

4/40

0/548

مشاعي

2/19

0/553

آزمون t
آماره t

سطح معنيداري

8/620

0/000

تأثير ميزان آگاهي بهرهبرداران در مشارکت آنها در طهرحههاي اصهالحي و احيهايي اراضهي ،امهري
ضروري بوده و بخش مهمي از موفقيت پرو هها را سبب ميشود .مقايسهي تهأثير نهوع بههرهبهرداري بهر
ميهزان آگاهي بهرهبرداران نشان داد که ميزان آگاهي در بهرهبهرداران افهرازي نسهبت بهه بههرهبهرداران
مشاعي از وضعيت بهتري برخوردار بودهاست .اين ميزان در شيوههاي بهرهبرداري افرازي و مشهاعي بهه
ترتيب  3/40و  2/54بود .يافتهها نشانگر عدم وجود تفاوت معنيدار ميان شاخص ميزان آگهاهي بههره-
برداران در نظام بهرهبرداري افرازي و وجود تفاوت معنيدار اين شاخص در شيوهي بهرهبرداري مشهاعي
و حد متوسط گويهها (عدد  )3بودهاست (جدول .)3

ميزان
آگاهي

نظام بهرهبرداري
افرازي

3/40

0/400

1/633

0/178

مشاعي

2/54

-0/456

-5/211

0/000
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شاخص

ميانگين وضع موجود

اختالف ميانگين

t

سطح معنيداري

ساسان فرامرزی و همکاران

همچنين نتايج آزمون  tنمونههاي مستقل ،نشان دهندهي وجود اختالف معنيدار در شاخص ميزان
آگاهي بهرهبرداران بين دو الگوي بهرهبرداري در مناطق مورد مطالعه بودهاست (جدول .)4

شاخص
ميزان آگاهي

انحراف معيار

نظام بهرهبرداري

ميانگين

افرازي

3/40

0/548

مشاعي

2/54

0/721

آزمون t
آماره t

سطح معنيداري

2/592

0/012

يکي از مهمترين عوامل رشد و توسعهي اجتماعي و اقتصادي يک جامعه بهويژه در عرصههاي منابع
طبيعي (مراتع) نقش و حضور فعاالنه بهرهبرداران در پرو ههاي اصالحي و احيهايي مراتهع اسهت .بهدون
همکاري و مشارکت مردم توسعه مفهومي نخواهد داشت زيرا هر گامي که در راه رشد و توسعه برداشته
ميشود ،بايد با همراهي مردم انجام شود .بررسي نوع الگوي بهرهبرداري از مراتع بهر ميههزان تمايهل بهه
کارهاي اصالحي بهرهبرداران نشان دهندهي اين موضوع است که تمايل به انجهام کارههاي اصهالحي در
مراتع افرازي با ميانگين  4/40به مراتب بيشتر از مراتع مشاعي بها ميهانگين  3/12بودهاسهت .يافتهههها
نشانگر وجود تفاوت معنيدار ميان شاخص تمايل به انجام کارهاي اصالحي و ميانگين نظهري (عهدد )3
در شيوهي بهرهبرداري افرازي و عدم تفاوت معنيدار بين ميانگين نظهري و ميهانگين تمايهل بهه انجهام
کارهاي اصالحي در الگوي بهرهبرداري مشاعي بودهاست (جدول .)5

شاخص

نظام بهرهبرداري
افرازي

4/40

1/40

5/715

0/005

مشاعي

3/12

0/118

1/304

0/197

همچنين نتايج آزمون  tنمونههاي مستقل ،نشاندهندهي وجود اختالف معنيدار در شاخص تمايهل
به انجام کارهاي اصالحي بين دو الگوي بهرهبرداري در مناطق مورد مطالعه بود (جدول .)6
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تمايل به
انجام
کارهاي
اصالحي

ميانگين وضع موجود

اختالف ميانگين

t

سطح معنيداري

نشريه حفاظت زيست بوم گياهان /دوره نهم ،شماره نوزدهم ،پاييز و زمستان 1400

شاخص
تمايل به انجام
کارهاي
اصالحي

انحراف معيار

نظام بهرهبرداري

ميانگين

افرازي

4/40

0/548

مشاعي

3/12

0/744

آزمون t
سطح معنيداري

آماره t

0/000

3/770

بررسي ميزان تمايل به حفاظت از عرصههاي مرتعي و تحت بهرهبرداري بيانگر تمايل بيشتر بهرهبرداران
شيوهي افرازي نسبت به بهرهبرداران شيوه مشاعي بودهاست ،ميهزان تمايهل بهه حفاظهت در دو الگهوي
بهرهبرداري افرازي و مشاعي به ترتيب  4/20و  3/72بود .يافتهها نشانگر وجهود تفهاوت معنهيدار ميهان
شاخص تمايل به حفاظت از عرصههاي مرتعي در ههر دو نظهام بههرهبهرداري افهرازي و مشهاعي و حهد
متوسط گويهها (عدد  )3بودهاست (جدول .)7

شاخص
تمايل به
حفاظت

نظام بهرهبرداري

ميانگين وضع موجود

t

افرازي

4/20

1/20

6/0

0/004

مشاعي

3/72

0/721

8/380

0/000

همچنين نتايج آزمون  tنمونههاي مستقل ،نشان دهندهي عهدم وجهود اخهتالف معنهيدار در شهاخص
تمايل به حفاظت از عرصههاي مرتعي بين دو الگوي بههرهبهرداري در منهاطق مهورد مطالعهه بودهاسهت
(جدول .)8

تمايل به
حفاظت

افرازي

4/20

0/447

مشاعي

3/72

0/709
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1/484
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شاخص

نظام بهرهبرداري

ميانگين

انحراف معيار

آزمون t

ساسان فرامرزی و همکاران

م راتع يکي از مهمترين منابع طبيعي تجديدشونده هستند که نقش مؤثري در زندگي و معيشت
بهرهبرداران وابسته به اين عرصهها ايفا مي کنند .از آنجا که تغذيه و تعليف بخش اعظمي از دام کشور از
اين عرصهها ميباشد ،لذا بررسي ميزان وابستگي دام بهرهبرداران روستايي و عشايري از اهميت ويژهاي
برخوردار ميباشد .نتايج تحقيق حاضر نشاندهندهي آن است که ميزان وابستگي به مراتع در شيوههاي
مختلف بهرهبهرداري متفاوت است .بهطوريکه وابستگي بهرهبرداران در شيوهي افرازي کمتر از
بهرهبرداران به صورت مشاعي ميباشد .ميانگين دو شيوهي بهرهبرداري افرازي و مشاعي به ترتيب 3/60
و  4/34محاسبه شده است .يافتهها نشانگر عدم وجود تفاوت معنيدار ميان شاخص ميزان وابستگي به
مراتع و حد متوسط گويهها در نظام بهرهبرداري افرازي و وجود تفاوت معنيدار در نظام بهرهبرداري
مشاعي از حد متوسط گويهها (عدد  )3بودهاست (جدول .)9

شاخص

نظام بهرهبرداري

ميزان
وابستگي
به مراتع

ميانگين وضع موجود

اختالف ميانگين

t

سطح معنيداري

افرازي

3/60

0/600

1/000

0/374

مشاعي

4/34

1/338

12/156

0/000

همچنين نتايج آزمون  tنمونههاي مستقل ،نشان دهندهي عهدم وجهود اخهتالف معنهيدار در شهاخص
ميزان وابستگي به مراتع بين دو الگوي بهرهبرداري در مناطق مورد مطالعه بودهاست (جدول .)10

شاخص

نظام بهرهبرداري

ميزان وابستگي
به مراتع

ميانگين

انحراف معيار

افرازي

3/3429

1/342

مشاعي

3/1807

0/908

آزمون t
آماره t

سطح معنيداري

-1/699

0/094
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بهمنظور بررسي تأثير نوع بهرهبهرداري بهر ميهزان مشهارکت بههرهبهرداران از چههار گويههي ميهزان
مشارکت در اقدامات مديريتي ،اقدامات مشورتي ،اقدامات اجرايهي و اقهدامات حفاظهت و قهر اسهتفاده
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گرديد (جدول  .)11يافتههاي حاصل از تجميع گويههاي تبيين کننده شاخص مشارکت ،نشهانگر عهدم
وجود تفاوت معنيدار ميان اين شاخص در هر دو نظام بههرهبهرداري افهرازي و مشهاعي و حهد متوسهط
گويهها (عدد  )3بودهاست (جدول .)11

شاخص
مشارکت

نظام بهرهبرداري

سطح معنيداري

ميانگين وضع موجود

اختالف ميانگين

افرازي

3/3429

0/34286

t
0/975

0/385

مشاعي

3/1807

0/18067

1/971

0/053

همچنين نتايج آزمون  tنمونههاي مستقل ،نشان دهندهي عدم وجود اختالف معنهيدار در شهاخص
تمايل به مشارکت بين دو الگوي بهرهبرداري در مناطق مورد مطالعه بودهاست (جدول .)12

شاخص
مشارکت

نظام بهرهبرداري

ميانگين

انحراف معيار

افرازي

3/3429

0/46021

مشاعي

3/1807

0/48661

آزمون t
آماره t

سطح معنيداري

0/462

0/645
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از زمانهاي گذشته مهمترين و اصليترين منبع تغذيه دام و نيز پايهايترين عامل توليد در
دامداري سنتي ،مرتع بوده است .در طول چند دههي اخير بهدليل افزايش تعداد بهرهبرداران عمدتًا با
بنيهي اقتصادي ضعيف و تعداد زياد دام ،موضوع نحوهي مديريت سامانهاي عرفي مراتع به يکي از
مهمترين معضالت مراتع کشور تبديل گرديده است .تاکنون تحقيقهات متعددي در خصوص مالکيت
مراتهع در ايهران صورت گرفته است (خليقي و همکاران ;1385 ،حسيني نسب و همکاران )1389،و هر
تحقيق به دنبهال پاسهخگويي به مشهکالت و مسهائل خاصهي از مالکيهت در منهابع طبيعي است .با اين
وجود هنوز بسياري از سؤالهها و ابههامهها بدون پاسخ مانده است .در اين تحقيق برخي از شاخصهاي
مديريت مرتع در دو شيوهي بهرهبرداري افرازي و مشاعي مورد بررسي قرار گرفت.
همان طور كه مشاهده شد مراتع داراي مديريت به شيوهي افرازي ،وضعيت بهتري از لحاظ ميزان
آگاهي بهرهبرداران ،تمايل به اجراي کارهاي اصالحي و تمايل به حفاظت از مراتع را دارا بودند .هر چند

ساسان فرامرزی و همکاران
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که در بعضي موارد با شيوهي مشاعي اختالف معني داري مشاهده نگرديد ،ولي ميتوان شيوهي افرازي
را به عنوان شيوهاي با كمترين تأثير در تخريب مراتع منطقه پيشنهاد نمود.
اين بخش از نتايج با مطالعهي خليقي و همکاران ( )1385همخواني دارد .طبق نتايج مطالعهي
حاضر ،تمايل به انجام عمليات اصالح و احياء در مراتع افرازي بيشتر از مراتع مشاعي است .بهطوري که
ساکنيني که طرح مرتعداري به شيوهي افرازي را اجرا کردهاند 100 ،درصد تمايل به انجام عمليات
اصالح و احياء در مراتع داشتهاند در حاليکه اين ميزان در مراتع مشاعي  25درصد بوده است .همچنين
نتايج حاصل نشان داد تمايل پاسخگويان به انجام هزينه براي کارهاي اصالحي در مراتع افرازي بيشتر
از مراتع مشاعي است .بهطوري که  60درصد از کساني که طرح مرتعداري آنها افرازي بوده به ميزان
زيادي تمايل دارند براي کارهاي اصالحي در مرتع هزينه کنند در حاليکه اين ميزان در مراتع مشاعي
کمتر از  6درصد بوده است .نوع مالکيت و شيوه بهرهبرداري ميتواند نقش عمدهاي در روند وضعيت
مرتع داشته باشد که نتايج بدست آمده اين يافته را تاييد ميکند .بطوريکه مشاهده ميشود وضعيت
مرتع در افراز بهتر از ديگر حالتهاست و اين نتايج با اظهارات با يان ( )1374همخواني دارد.
در اين مطالعه ،مقايسهاي از لحاظ بررسي ميزان تمايل به حفاظهت از عرصههههاي مرتعهي و تحهت
بهرهبرداري صورت گرفت که نتايج نشان دهندهي تمايل بيشتر بهرهبرداران شيوهي افهرازي نسهبت بهه
بهرهبرداران شيوهي مشاعي بودهاست .يافتهها نشانگر وجود تفاوت معنهيدار ميهان شهاخص تمايهل بهه
حفاظت از عرصههاي مرتعي در هر دو نظام بهرهبرداري افرازي و مشاعي ميباشد .نتايج مطالعهي حاضر
با نتايج انصاري ( )1373و حسيني نسب و همكاران ( )1389كه اظهار داشهتند از مهمتهرين مسهائل و
مشكالت بهرهبرداري مشاعي فقدان انگيزهي مالكيت ،كمبود سرمايه در واحدهاي بهرهبرداري مشهاعي و
اختالل در تقسيم كار و مهديريت اسهت ،همسهويي دارد .ايهن مطالعهه نشهانداد كهه ميهزان مشهاركت
بهرهبرداران در مالكيت افرازي بيش از مالکيت مشاعي است .نتايج اين تحقيق با نتايج اوسه -اراسهو و
والدريچ ( )Osés-Eraso and Viladrich, 2007مطابقت دارد .همچنين با اظهارات خليقي و قاسهمي
( )1383كه بيان کردند هرچه مالكيت فردي به سوي مالكيت تعهاوني يها گروههي پهيش بهرود ميهزان
مشاركت افراد كمتر ميشود نيز همخواني دارد .در پژوهشي کهه يوسهفيان و همکهاران ( )1393انجهام
دادند نتايج نشان داد که بهدليل گريز از شرايط رقابتي که در شيوههاي مشاعي و شهورايي وجهود دارد،
بهرهبرداران افرازي تمايل کمتري به مشارکت داشتهاند و اين يافته ها با نتايج تحقيهق حاضهر مطابقهت
ندارد.
نتايج ايهن تحقيهق بها گهزارش کريميهان ( )1390در مهورد ميهزان احسهاس مالکيهت در شهيوهي
بهرهبرداري مشاعي مطابقت دارد .بر اساس نتايج اين تحقيق به نظهر مهيرسههد کههه ميههزان احسهاس
مالکيت در شيوهي بهرهبهرداري مشاعي نسهبت بهه وضعيت افرازي کمتر بوده که ايهن موضهوع رقابهت
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دامداران بهرهبردار در استفاده از مراتع را به دنبال داشته است .توجهه نکهردن بهه ايهن موضهوع باعهه
مهيگهردد تها بههره بهرداران ،رقابت بيشتري براي افزايش تعداد دام داشهته و عالقهههاي بهه جداسهازي
مراتع خصوصًا در شيوهي بههرهبهرداري مشاعي نداشته باشند .در چنهين شهرايطي ،نظههارت مسهتمر و
برخورد مناسب دولت با متخلفين ميتوانهد بخشي از مشکالتي را که براي بهرهبرداران صهاحب حهق در
مراتع وجهود دارد ،تها حهدود زيهادي کهاهش دههد .در مطالعهاي که فخرآبادي و همکاران ( )1395بهه
مقايسهي وضعيت بهرهبرداري در مالکيتهاي مختلف پرداختند ،نتايج نشان داد كه مالکيت افهرازي تها
حدودي توانسته بهتر عمل کند و به همين دليل است كه اين نوع مالکيت مورد توجهه مهديريت منهابع
طبيعي است .آنها الزمهي گسترش مالکيت افرازي به منطقه را مديريت صحيح و نظارت دقيهق بخهش
دولتي بر اين شيوهي بهرهبرداري ،تحديد حهدود مراتهع و حهل مشهكالت خهاص اجتمهاعي -اقتصهادي
همچون حصاركشي ،تقسيم مناطق پر آب و علف به طور منصفانه و قرار گرفتن آبشخوار در هر سهامان
عرفي ميدانستند ،كه در اين صورت مديريت افرازي در منطقه عملکرد بهتري خواهد داشت .اين نتهايج
با دستاوردهاي مطالعهي حاضر همخواني دارد .با توجه به اين مطالعه ميتهوان نتيجهه گرفهت کهه نهوع
مديريت مرتع تأثير زيادي در بهبود و يا تضعيف مراتع دارد و اين اسهتدالل بها نتهايج هولچهک و هه
) (Hulchek and Hess, 1995که نوع مالکيت و شيوهي بهرهبرداري را در چگونگي گهرايش وضهعيت
مراتع مؤثر دانستهاند ،مطابقت دارد .در مطالعهاي که سهعيدي گراغهاني و همکهاران ( )1393در مراتهع
ييالقي دماوند شهرستان آمل ،روي بررسي تأثير مهديريت چهرا بهر وضهعيت و توليهد علوفهه مراتهع در
نظامهاي مختلف بهرهبرداري بررسي کردند ،نتهايج نشهان داد متوسهط مجمهوع امتيهاز هشهت شهاخص
مههديريت چرايههي بههه ترتيههب در شههيوههاي بهرهبههرداري ،مشههاعي ( ،)26.9افههرازي ( )26.23و شههورايي
( )23.47است .به عبارتي كمترين امتياز مربوط به شيوهي بهرهبرداري شورايي و بيشترين آن مربوط به
شيوه بهرهبرداري مشاعي است .اين نتايج دستاوردهاي مطالعهي حاضر را که شيوه بهرهبرداري افهرازي
را بهتر از مشاعي ميداند ،تاييد نميکند.
با توجه به اين که شاخصها و معيارهاي اثرگذار در بهرهبرداري مراتع ،بهطور نسبي در اين تحقيهق
مورد توجه قرار گرفتهاند ،لذا نتايج حاصل از اين پژوهش ،ميتواند در ارائهي تحليل جامع از مشهکالت
موجود در مرتع مؤثر واقع شود .شيوهي بهرهبرداري مشاعي و افرازي بها بررسهي شهاخصهاي مختلهف،
تفاوتهاي عمدهاي را نشان دادند که در بح مديريت مراتع قشالقي شهمال و شهر اسهتان گلسهتان،
اين شيوهي بهرهبرداري افرازي بوده که عملکرد بهتري را نسبت به شيوهي مشاعي داشته است.
به نظر ميرسد ارتقاء مديريت به شكل افرازي بهترين راهحل براي گريز از مشهكالتي کهه ريشهه در
بح مالکيت در منابع طبيعي دارند بوده و شايد بتوان با اين روش و ايجاد انگيزه ،مشاركت مهردم را در
اجرا و موفقيت طرحهاي منابع طبيعي افزايش داد و از دانش بومي مردم به خوبي در اين زمينهه بههره
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ابراهيمي ،ز ،.ابراهيمي ،ح .1395 .فنون جلب مشارکت مردم در منابع طبيعي ،سومين همايش
يافتههاي نوين در محيط زيست و اکوسيستمهاي کشاورزي ،تهران.
ارزاني ،ح ،.ا دري ،غ ،.زارع چاهوکي ،م.ع .1388 .بررسي كارايي روش صفحه مشبك براي برآورد توليد
و ميزان بهرهبرداري از مرتع .مجله علميپژوهشي مرتع.622-611 :)4( 3 ،
ازکيا ،م .1378 .ابعاد اجتماعي مؤثر بر حفظ يکپارچگي اراضي مرتعي با تأکيد بر استانهاي فارس و
کهکيلويه و بوير احمد .مجله جنگل و مرتع.45-39 :26 ،
انصاري ،ن .1373 .بررسي داليل عوامل مؤثر در عدم مشاركت عشاير در طرحهاي اصالحي مراتع،
مجموعه مقاالت اولين سمينار ملي مرتع و مرتعداري در ايران ،انتشارات سازمان جنگلها و مراتع
کشور ،ايران.25 -41 ،
با يان ،غ.ر .1374 .بهترين حالت بهرهبرداري از مراتع حريم روستايي از ديدگاه دامداران روستايي،
مجله پژوهش و سازندگي.52-72 :27 ،
پاپلي يزدي ،م.ح ،.لباف خانيکي ،م .1379 .نظام هاي بهره برداري از مراتع ،تحقيقات جغرافيايي،
.40-7 :)2(15
حسيني نسب ،م.س ،.باراني ،ح ،.ديانتي تيلکي. ،ع .1389 .بررسي رابطه بين نوع مالكيت مرتع و
وضعيت بهرهبرداري (با تأكيد بر مراتع ييالقي شهرستان اراك) .فصلنامه علمي و پژوهشي تحقيقات
مرتع و بيابان ايران.179-166 :(1)17 ،
حيدري ،. ،عقيلي ،س.م ،.باراني ،ح ،.قرباني ،ج ،.محبوبي ،م .1389 .تحليل همبستگي بين وضعيت
مرتع و ميزان مشارکت بهرهبرداران در اجراي طرحهاي مرتعداري (مطالعه ي موردي :مراتع بلده
استان مازندران) .مجله مرتع.149-138 :(1) 4 ،
خليقي ،م.م ،.خليقي ،ن.ا ،.فرحپور ،م .1385 .بررسي پايداري اجتماعي و اكولو يكي شيوههاي مختلف
بهرهبرداري از مراتع (مطالعه موردي :حوزه سد اميركبير) .فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مرتع و
بيابان ايران.93-82:)2(13 ،
خليقي ،ن ،.قاسمي ،ت.م.ح .1383 .بررسي تأثير مسائل اقتصادي-اجتماعي بر ميزان مشاركت
دامداران در طرحهاي مرتعداري (شمال استان گلستان) ،علوم كشاورزي و منابع طبيعي:)1( 11 ،
.181 -190
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زارع چاهوکي ،م.ع .1390 .تحليل عوامل محيطي مؤثر بر پايداري اکوسيستمهاي مرتعي کشور.
همايش مديريت پايدار مراتع کشور ،تهران.
سعيدي گراغاني ،ح.ر ،.علوي ،س.ز ،.باراني ،ح ،.حيدري .1393 . ،بررسي تأثير مديريت چرا بر
وضعيت و توليد علوفه مراتع در نظامهاي مختلف بهرهبرداري (مطالعه موردي :مراتع ييالقي دماوند
شهرستان آمل) .مجلهي تحقيقات مرتع و بيابان ايران.435-446 :)3(21 ،
سندگل ،ع .1382 .بررسي سازگاري (استقرار و زندمان) تعدادي از گياهان مرتعي در چپرقويمه گنبد.
فصلنامه پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران.409-424:)4(11 ،
فراهاني فرد ،س ،.صادقي ،ح .1385 .ساختار مالکيت و تأثير آن بر بهرهبرداري از منابع طبيعي (بررسي
تطبيقي) ،فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي.154-131 :(4) 6 ،
فخرآبادي پور ،س ،.جعفريان ،ز ،.حيدري ،. ،قليچ نيا ،ح .1395 .بررسي اثر شيوههاي مختلف
بهرهبرداري بر ويژگيهاي خاک بخشي از حوزهي آبخيز هراز .نشريه ترويج و توسعه آبخيزداري4 ،
(.5-1 :)13
عبداهللپور ،م .1376 .چرا و چگونه بايد زمينههاي مناسب سرمايهگذاري توسط بخش خصوصي را در
مرتع فراهم نمود .مجموعه مقاالت اولين سمينار مرتع و مرتعداري در ايران ،سازمان جنگلها و
مراتع كشور ،دانشگاه صنعتي اصفهان.
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کريميان ،ع .1390 .تأثير شيوههاي مختلف بهرهبرداري بر وضعيت مراتع زمستانه (مطالعه موردي:
استان سمنان) .پژوهشهاي روستايي.110-95 :)4( 2 ،
کريميان ،ع.ا .1391 .بررسي برخي مسائل اجتماعي -اقتصادي در شيوههاي مختلف بهرهبرداري از
مراتع .نشريه خشک بوم.63-54 :)2 (2 ،
کريميان ،ع.ا ،.حيدري .1395 . ،رابطه سرمايه اجتماعي در هر يک از شيوههاي بهرهبرداري از مراتع و
مشارکت در اجراي طرحهاي مرتعداري (مطالعه موردي :مراتع قشالقي استان سمنان) .نشريه
خشک بوم.55-45 :)1( 6 ،
کالنتري ،م .1389 .پردازش و تحليل دادهها در تحقيقات اجتماعي و اقتصادي .انتشارات فرهنگ صبا،
 388صفحه.
مهندسي مشاور زمين منابع طبيعي گلستان .1387 .مطالعات تفضيلي -اجرايي حوضه آبخيز نروني.
اداره کل منابع طبيعي استان گلستان.
نورعيني ،ح .1385 .بررسي برخي عوامل مديريت چرا در مراتع ييالقي دو هزار تنکابن ،پايان نامه
کارشناسي ارشد مهندسي مرتعداري ،دانشگاه گرگان ،ص .70
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.82-69 :)3(17 ، فصلنامه علمي پژوهشي روستا و توسعه.مراتع شهرستان سوادکوه
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