
10.22092/ijrdr.2017.113359:(DOI)شناسه دیجیتال پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران-فصلنامه علمی

)1396(513-523، صفحه 3، شماره 24جلد 

برداران بر وضعیت مراتعتعداد دام بهرهثیر أتبررسی 
)شهرعشایر شاهسون شهرستان مشگین: مورديمطالعه (

4حسن زالیو3، حسین بارانی2، قدرت اله حیدري*1زادهعسگر حسین

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، ایران،داريآموخته کارشناسی ارشد مرتعنویسنده مسئول، دانش-*1
hosseinzadeh2012@yahoo.com: پست الکترونیک

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، ایران،گروه مرتع و آبخیزداري،دانشیار-2
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ایران،دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداري-3
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، ایران،گروه مرتع و آبخیزدارياستادیار، -4

19/11/94: تاریخ پذیرش5/2/94: تاریخ دریافت

چکیده
توسعه برايآن بر زندگی مردم فرصتی است براي مدیران تا یک راهبرد کالن را ثیر أتشناخت عوامل تخریب منابع طبیعی و 

هاي هدف این پژوهش بررسی وضعیت مراتع عشایر ایل شاهسون دامنه. کنندریزي پایدار اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی برنامه
اهدافبندي با توجه بهلو، نبی چمنی و آرخسامان عرفی دلی قاسم، الله4در این راستا . باشده سبالن و ارتباط آن با تعداد دام میکو

58اند که با استفاده از فرمول کوکران تعدادبوده) صاحبان پروانه چرا(برداران نفر از بهره70تحقیق انتخاب گردید و جامعه آمـاري آن 
در منطقه تکمیل با روش تصادفی ساده بردارانبهرهبامستقیممصاحبهطریقبوده که ازنامهپرسشابزار تحقیق.شدانتخاب ) نفر(نمونه 
با استفاده از . استشدهبا استفاده از عکس روش شش فاکتوري محاسبه متغیر وابسته در این تحقیق وضعیت مراتع بوده که .گردید

. وتحلیل قرار گرفته استمیزان همبستگی وضعیت مراتع از طریق آزمون پیرسون با فاکتور تعداد دام مورد تجزیهSPSSافزار نرم
که دهد نشان میآمده در این پژوهش نتایج بدست . هاي آزمون دانکن انجام شدگذاري با استفاده از مقایسه میانگینداممیزان همچنین 

هر چه تعداد دام و دستیابی براي ،دیگرعبارتبه. داري وجود داردبرداران منطقه رابطه منفی معنیبین وضعیت مراتع با تعداد دام بهره
هاي نظارتیتوان با پیاده کردن برنامهرسد میبه نظر میبنابراین . یابددرآمد سالیانه باالتر بیشتر باشد، میزان وضعیت مراتع کاهش می

الحی و احیایی ضمن تعادل دام و مرتع شرایط را در جهت بهبود وضعیت و تولید علوفه در هاي اصمدیریتی صحیح و اجراي پروژهو
بوده و با جلوگیري از تخریب ثر ؤمبرداران درآمد سالیانه بهرهمستقیم بر میزان این امر بطور مستقیم و غیر. دادهر سامان عرفی افزایش

.کندهاي عرفی را با اشتغال پایدار تضمین میحفظ پایداري اکولوژیکی و تعادل اجتماعی محدودهمراتع

.تعداد دام، وضعیت مرتع، مسائل اقتصادي، زندگی عشایر، ایل شاهسون:هاي کلیديواژه

مقدمه
مرتع یک اکوسیستم طبیعی است که دربرگیرنده منابع 

هاي گیاهی است عظیمی از ذخایر ژنتیکی و تنوعی از گونه
که همواره این گوناگونی زیستی، متضمن پایداري مرتع در 

& Hajazi(مقابل عوامل متغیر محیطی و زیستی است 

Abasi, مدیریت صحیح مراتع، برايگام نخست ).2007
شناخت و کسب اطالعات دقیق از عوامل تشکیل دهنده آن 

پوشش گیاهی ازجمله منابع اساسی مرتع بوده و کلیه . است



برداران بر وضعیت مراتعتأثیر تعداد دام بهرهبررسی 514

برداري ها در جهت حفظ و بهرهها و مدیریتریزيبرنامه
دستیابی به برخی از پارامترهاي کمی و . باشدبهینه از آن می

تعیین ظرفیت، براياران دکیفی پوشش گیاهی براي مرتع
وضعیت و گرایش و در نهایت اعمال مدیریت صحیح 

,Koohestani & Mesdaghi(باشد ضروري می 2008 .(
عنوان یکی هالع دقیق از وضعیت پوشش گیاهی باطبنابراین 
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Pyke)آید امر حفظ سالمت مرتع بشمار می et al., 2002).
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. خواهد بود
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هاي هاي عرفی، میزان موفقیت اجراي برنامهمحدوده
هاي اصالح و احیاء مراتع را با چالش مدیریتی و پروژه

برداري از اي که وضعیت فعلی بهرهبه گونه. استده کرمواجه 
تضاد بوده و افزایش تولید گوشت دام درهدفبامراتع 

برداري بهینه از مراتع، باید میزان استفاده از منظور بهرهبه
همچنین افزایش تعداد دام در مرتع و . مراتع را کاهش داد

عدم مدیریت صحیح و مناسب، سبب وارد آمدن آسیب به 
Najafi)شود مراتع و کاهش پایداري آن می et al., 2008).

یري کارگبهو احیا و هاي اصالحمدیریت و اجراي پروژه
پذیر است که ارزش ي در صورتی امکاندارمرتعاصول 
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2008.(
برداري در تعیین حد بهره) 1391(شریفی و همکاران 

استپی استان اردبیل به این مجاز درمنه عطري در مراتع نیمه
نتیجه رسیدند که شدت چراي سنگین در طول سالیان 

کاهش ذخیره یژه در مواقع کمبود بارندگی باعثوبهمتمادي 
برداري مجاز و اصولی از مرتع شود و بهرهکربوهیدرات می

.شودیت آن میوضعباعث پایداري گیاهان مرغوب و ارتقا 
در پایش پوشش گیاهی و )1391(و همکاران ادنانی

استپی استان قم طی یک دوره هشت ساله به تولید مراتع نیمه
هاي ونهکه در طی سالهاي مختلف گاین نتیجه رسیدند 

.اي کاهش یافته و عمدتا از بین رفته استمرغوب علوفه
از حکایتبررسی ترکیب گیاهی، تولید و وضعیت این مراتع 

هاي مرتعی است که در شکننده بودن این گونه اکوسیستم
برداري صحیح از آنها شاهد تخریب صورت عدم بهره

ش روزافزون این مراتع خواهیم بود و اعالم کردند که کاه
از مدیریت ثر أمتافزایش میزان بارندگی با وجودمیزان تولید 

نامناسب بوده و ممکن است بدلیل چراي نامناسب دام، عدم 
.باشدتعداد دام رعایت زمان ورود و خروج دام به مرتع و 
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Borhani هاي در بررسی اثر طرح) 2014(و همکاران
اعالم داري بر پوشش گیاهی مراتع در شهرستان سمیرممرتع

هاي بینی شده در طرحهاي پیشکردند که مهمترین برنامه
داري کنترل تعداد و زمان ورود و خروج دام در مرتع و مرتع

باشد، که هایی از آن میدر بخشی یاحیااقدامات اصالحی و 
، تعادل دام و مرتع بیشترین اهمیت را در میاناز این 

.هاي مدیریت مراتع داردبرنامه
Holechek انتخاب صحیح تعداد ) 2004(و همکاران

دام در مرتع را یکی از مهمترین تصمیمات مدیریت چرا از 
وحش و بازده اقتصادي نظر پوشش گیاهی، دام، حیات

.دانندمی

هامواد و روش
منطقه مورد بررسی

این پژوهش در مراتع ییالقی ایل شاهسون واقع در کوه 
شهر در استان اردبیل سبالن در جنوب شهرستان مشگین

که در هکتار1875مساحت منطقه حدود . استانجام شده
دقیقه و 27درجه و 38محدوده طرح بین طول جغرافیایی 

دقیقه شرقی قرار دارد و 26درجه و 47عرض جغرافیایی
. متر است2400متر و حداکثر آن 1700حداقل ارتفاع آن 

مراتع . پردازندمیساکنان این منطقه به کشاورزي و دامداري
برداري دهندگان میش و بز بهرهکوه سبالن توسط پرورش

. شودمی
روش پژوهش

تحقیق از لحاظ میزان و کنترل، غیر آزمایشی و این 
ها، میدانی و در نهایت توصیفی، از نظر نحوه گردآوري داده

ها از نوع پیمایشی محسوب به لحاظ قابلیت تعمیم یافته
ایل شاهسونجامعه آماري این تحقیق عشایر . شودمی

تعیین براي.باشندمیشهر در استان اردبیل شهرستان مشگین
تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده که این این حجم نمونه 

.است1صورت رابطه فرمول به

1رابطه 
واریانس و انحراف pو qحجم نمونه، nکه در آن، 

tدقت احتمالی مطلوب و d2حجم جامعه، Nمعیار جامعه، 

در ) نفر70(با توجه به حجم جامعه . فاصله اعتماد است

جم نمونه در این تحقیق عنوان حنفر به58نهایت تعداد 
.انتخاب شد

بندي شدهطبقهگیرينمونهروشازاستفادهگیري بانمونه
گیري ابزار اندازه. شدنسبتی انجامبا تخصیصتصادفی

. پژوهش پرسشنامه بوده است
مساحت هر سامان براي تعیین وضعیت مرتع بر اساس 

برداران در هر بخش عرفی و میزان سهم مورد استفاده بهره
هاي و طرح) 1388مقدم، (بر اساس منابع . انجام شد

،انددهکرداري منطقه که از روش شش فاکتوري استفاده مرتع

گیري این تحقیق نیز روش شش فاکتوري را براي انداره
کتوري روش شش فا. استده کروضعیت مرتع انتخاب 

توسط سازمان جنگلبانی آمریکا ابداع شده و توسط گودوین 
کار برده شده است بندي وضعیت مراتع ایران بهبراي طبقه

گیري فاکتورهاي روش شش براي اندازه). 1388مقدم، (
هاي عرفی بر اساس میزان فاکتوري در هر یک از سامان

و تفاوت در تیپ گیاهی تعدادبردارانسهم مورد استفاده بهره
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Borhani هاي در بررسی اثر طرح) 2014(و همکاران
اعالم داري بر پوشش گیاهی مراتع در شهرستان سمیرممرتع

هاي بینی شده در طرحهاي پیشکردند که مهمترین برنامه
داري کنترل تعداد و زمان ورود و خروج دام در مرتع و مرتع

باشد، که هایی از آن میدر بخشی یاحیااقدامات اصالحی و 
، تعادل دام و مرتع بیشترین اهمیت را در میاناز این 

.هاي مدیریت مراتع داردبرنامه
Holechek انتخاب صحیح تعداد ) 2004(و همکاران

دام در مرتع را یکی از مهمترین تصمیمات مدیریت چرا از 
وحش و بازده اقتصادي نظر پوشش گیاهی، دام، حیات

.دانندمی

هامواد و روش
منطقه مورد بررسی

این پژوهش در مراتع ییالقی ایل شاهسون واقع در کوه 
شهر در استان اردبیل سبالن در جنوب شهرستان مشگین

که در هکتار1875مساحت منطقه حدود . استانجام شده
دقیقه و 27درجه و 38محدوده طرح بین طول جغرافیایی 

دقیقه شرقی قرار دارد و 26درجه و 47عرض جغرافیایی
. متر است2400متر و حداکثر آن 1700حداقل ارتفاع آن 

مراتع . پردازندمیساکنان این منطقه به کشاورزي و دامداري
برداري دهندگان میش و بز بهرهکوه سبالن توسط پرورش

. شودمی
روش پژوهش

تحقیق از لحاظ میزان و کنترل، غیر آزمایشی و این 
ها، میدانی و در نهایت توصیفی، از نظر نحوه گردآوري داده

ها از نوع پیمایشی محسوب به لحاظ قابلیت تعمیم یافته
ایل شاهسونجامعه آماري این تحقیق عشایر . شودمی

تعیین براي.باشندمیشهر در استان اردبیل شهرستان مشگین
تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده که این این حجم نمونه 

.است1صورت رابطه فرمول به

1رابطه 
واریانس و انحراف pو qحجم نمونه، nکه در آن، 

tدقت احتمالی مطلوب و d2حجم جامعه، Nمعیار جامعه، 

در ) نفر70(با توجه به حجم جامعه . فاصله اعتماد است

جم نمونه در این تحقیق عنوان حنفر به58نهایت تعداد 
.انتخاب شد

بندي شدهطبقهگیرينمونهروشازاستفادهگیري بانمونه
گیري ابزار اندازه. شدنسبتی انجامبا تخصیصتصادفی

. پژوهش پرسشنامه بوده است
مساحت هر سامان براي تعیین وضعیت مرتع بر اساس 

برداران در هر بخش عرفی و میزان سهم مورد استفاده بهره
هاي و طرح) 1388مقدم، (بر اساس منابع . انجام شد

،انددهکرداري منطقه که از روش شش فاکتوري استفاده مرتع

گیري این تحقیق نیز روش شش فاکتوري را براي انداره
کتوري روش شش فا. استده کروضعیت مرتع انتخاب 

توسط سازمان جنگلبانی آمریکا ابداع شده و توسط گودوین 
کار برده شده است بندي وضعیت مراتع ایران بهبراي طبقه

گیري فاکتورهاي روش شش براي اندازه). 1388مقدم، (
هاي عرفی بر اساس میزان فاکتوري در هر یک از سامان

و تفاوت در تیپ گیاهی تعدادبردارانسهم مورد استفاده بهره
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و متري بصورت تصادفی در هر بخش100ترانسکت دو 
10ها تعداد مستقر شد و در هریک از ترانسکتتیپ گیاهی

پالت یک مترمربعی به فواصل یکسان از یکدیگر مستقر و 
تعداد و نحوه . شدانجام نجا آبرداشت اطالعات الزم در 

هاي راساس نتایج پژوهشها بها و پالتاستقرار ترانسکت
مختلف براي مناطق ییالقی کشور با پوشش غالب علفزار 

برداري نمونهراهبردهايبرداري و شدت نمونه. مشخص شد
هاي از برداشت نمونهرا اي است که اطمینان کامل به گونه

براي ارزیابی . رساندمورد نیاز براي انجام این تحقیق می
شرح زیر فاکتوري بهوضعیت مرتع بر اساس روش شش 

.آماربرداري انجام شد
0امتیاز، فراوانی الشبرگ 20تا . درصد حفاظت خاك 

امتیاز، درصد تولید از 15تا 0امتیاز، قدرت گیاهی 10تا 
امتیاز و 20تا 0امتیاز، پوشش تاجی 15تا 0حد نهایی 

در این روش اگر . امتیاز20تا 0ترکیب پوشش گیاهی 
ي محاسبه شده شش عامل براي هر سامان هامجموع نمره

87تا 70باشد درجه وضعیت مرتع عالی، 100تا 88بین 
تا 30وضعیت مرتع متوسط، 69تا 50وضعیت مرتع خوب، 

وضعیت مرتع خیلی فقیر و 29تا 11وضعیت مرتع فقیر، 49

.باشدوضعیت مرتع غیر قابل استفاده می10تا 0بین 
هاي کمی و کیفی از دادهبراي پردازش و استخراج

هاي آماري متناسب کارگیري روشو با بهSPSSافزار نرم
با سطح سنجش متغیرهایی که در ادامه آمده است، استفاده 

هاي منظور بیان ویژگیدر بخش آمار توصیفی به. گردید
هاي عرفی، از فردي پاسخگویان و شرایط عمومی سامان

درصد تجمعی، میانگین و فراوانی، درصد،همانندآمارهایی 
در بخش استنباطی براي . انحراف معیار استفاده شده است

هاي تعداد دام با تحلیل گیري همبستگی بین شاخصاندازه
ي اسپیرمن و پیرسون استفاده شده اهوضعیت مراتع از آزمون

. ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شدو مقایسه میانگین
هاي هاي موجود و دامفاوت تعداد دامهمچنین براي مقایسه ت

.استیودنت استفاده شده استمجاز از آزمون تی

نتایج
هاي عمومی مراتع مورد مطالعه، نام اطالعات و ویژگی

تعداد دام تعداد دام موجود،بردار،مرتع، نوع مرتع، تعداد بهره
.آمده است1مجاز در جدول مجاز و تعداد دام غیر

هاي عرفی مورد مطالعههاي عمومی سامانویژگی-1جدول 

نام مرتع
نوع
مرتع

مساحت 
)هکتار(

تعداد دام مجازتعداد دام موجود)حجم نمونه(بردارتعداد بهره
تعداد دام 
غیرمجاز

943231820641507557ییالقیدلی قاسم
932181615201334186ییالقیالله لو
75014131048889159ییالقیبند علی

60015111366900466ییالقینبی چمنی
32257058599846301368مجموع

تعداد دام
نتایج حاصل از نظرات ،بردارانتعداد دام بهرهمورددر 

برداران با تعداد بهرهدرصد 19دهد که گویان نشان میپاسخ
درصد افراد با بیشترین 62. دام دارندراس85دامی کمتر از 

داشته و کمترین 115تا 85تعداد فراوانی، تعداد دامی بین 
برداران با تعداد بیشتر از درصد بهره9/6فراوانی در بین 

ن ابردارمیانگین دام بهره،در حالت کلی. داشتنددام 145
).2جدول (است 102منطقه 
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گویان بر اساس تعداد دامتوزیع فراوانی پاسخ-2جدول 
)درصد(فراوانی نسبی تجمعی )درصد(فراوانی نسبی بردارانبهرهتعدادتعداد دام

85111919کمتر از 
115–85361/6281
145–11671/121/93

14549/6100باالتر از 
-58100مجموع

18/25:  انحراف معیار102: میانگین دام

شغل اصلی
برداران منطقه نشان داد با توجه بهنتایج حاصل از بهره

برداران داراي شغل دامداري اینکه در منطقه مورد مطالعه بهره

داراي شغل برداران درصد بهره5/84د، نباشو کشاورزي می
برداران داراي شغل درصد بهره5/15اصلی دامداري و فقط 

).3جدول (کشاورزي و دامداري هستند 
گویان بر اساس شغل اصلیتوزیع فراوانی پاسخ-3جدول 

)درصد(فراوانی نسبی تجمعی)درصد(فراوانی نسبیبردارانتعداد بهرهشغل اصلی
495/845/84دامدار

95/15100کشاورزي و دامداري
-58100مجموع

وضعیت مرتع
گیري وضعیت مراتع در منطقه نتایج حاصل از اندازه

درصد منطقه مورد مطالعه از وضعیت 9/6دهد که نشان می
درصد مرتع داراي وضعیت خوب، 19عالی برخوردار است، 

درصد 5/15درصد مراتع داراي وضعیت متوسط، 6/58
مراتع هم در وضعیت فقیر قرار دارند و خوشبختانه مرتع 

).4جدول (خیلی فقیر و غیر قابل استفاده وجود ندارد 

گیري شده منطقه مورد مطالعههاي اندازهوضعیت مرتع در قسمتتوزیع فراوانی -4جدول 
مرتعوضعیت

)نمره(
هايها یا تیپنسق

گیري شدهاندازه
فراوانی نسبی

)درصد(
فراوانی نسبی تجمعی

)درصد(
49/69/6)88-100(عالی 

11199/25)70-87(خوب 
346/585/84)50-69(متوسط 
95/15100)30-49(فقیر 

5800مجموع
11/14: انحراف معیار89/54: میانگین

گیري هریک از فاکتورهاي درصد حفاظت با اندازه
خاك، فراوانی الشبرگ، قدرت گیاهی، درصد تولید از حد 

نهایی، پوشش تاجی و ترکیب پوشش گیاهی از روش شش 
فاکتوري در هر سامان عرفی، میانگین نمره، انحراف معیار و 
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:شرح زیر استبهخصوصیات کلی مراتع در هر عامل
درصد حفاظت خاك-الف

و انحراف معیار 44/13متوسط نمره میانگین این فاکتور 
بعد از بارندگی شدید شیارهاي . محاسبه شده است66/2آن 

سطحی قابل مشاهده است و تعدادي شیار که توسط 
.شودحیوانات ایجاد شده مشاهد می

فراوانی الشبرگ-ب
و انحراف معیار 89/5فاکتور متوسط نمره میانگین این 

بقایاي گیاهی در منطقه مشهود . محاسبه شده است79/1آن 
با توجه به نمره میانگین درصد فراوانی الشبرگ در .است

.درصد بود59منطقه 
قدرت گیاهی-ج

و انحراف معیار 82/8متوسط نمره میانگین این فاکتور 
ی نشان نمره خوب قدرت گیاه. محاسبه شده است59/2آن 
دهد که تجدید حیات گیاهان مرغوب در منطقه در حد می

هاي هاي مهاجم جایگزین گونهمتوسط بوده و کمی گونه
.اندمرغوب شده

درصد تولید از حد نهایی-د
و انحراف معیار 82/7متوسط نمره میانگین این فاکتور 

با توجه به متوسط نمره، تولید . محاسبه شده است56/2آن 
درصد تولید 52تولید فعلی تقریبا . مراتع متوسط استفعلی 

.در شرایط کلیماکس است
پوشش تاجی-ه

و انحراف معیار 36/12متوسط نمره میانگین این فاکتور 
مقدار پوشش گیاهی نشان . محاسبه شده است01/3آن 
62میانگین تاج پوشش گیاهی در سامان عرفی که دهد می

.درصد است
گیاهیترکیب پوشش -و

و انحراف معیار 27/11متوسط نمره میانگین این فاکتور 
نمره ترکیب گیاهی نشان . محاسبه شده است33/3آن 
هاي مرغوب و قسمت دهد به طور متوسط برخی از گونهمی

هاي کم ارزش ترکیب همراه گونههاي متوسط بهاعظم گونه
.دهدگیاهی سامان عرفی را تشکیل می

نمرات شش فاکتور در چهار سامان از مجموع میانگین 
محاسبه 89/2و انحراف معیار 60/59عرفی، امتیاز متوسط 

باشد در کل می60/59با توجه به اینکه متوسط امتیاز . شد
.باشدوضعیت مراتع متوسط می

هاي عرفییسه میانگین وضعیت مرتع در سامانمقا-1شکل 
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رابطه بین تعداد دام با وضعیت مراتع
دهد که بین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می

داري وجود دارد تعداد دام با وضعیت مرتع رابطه منفی معنی
)725/0-r= 01/0(وP≤ .( یعنی هر چه تعداد دام در

باالتر واحد سطح افزایش یابد میزان تخریب بطور مستقیم 
هاي همچنین براي مقایسه تفاوت تعداد دام. خواهد رفت
استیودنت استفاده شده هاي مجاز از آزمون تیموجود و دام

دهد که بین دو گروه مطالعه نتایج آزمون نشان می. است

). ≥000/0Pو =21/5t(داري وجود دارد تفاوت معنی
گذاري امبین شدت دکه دهد نتایج آنالیز واریانس نشان می
تعیین شده توسط کارشناسان (بر اساس دام موجود و مجاز 

هاي هاي عرفی تفاوتبر حسب سامان) در زمان ممیزي
مقایسه ). ≥000/0Pو =115/2F(داري وجود دارد معنی

گذاري در دامکه میزانهاي آزمون دانکن نشان داد میانگین
هاست قاسم بشدت بیشتر از سایر سامانسامان عرفی دلی

).2شکل (

هاي عرفی براساس دام موجود و مجازگذاري سامانمقایسه شدت دام-2شکل 

بحث 
هاي منطقه مورد مطالعه، سامان کلی در بین سامانطوربه

عرفی بندعلی بهترین وضعیت و سامان عرفی دلی قاسم 
گیري وضعیت نتایج اندازه. وضعیت را داراستترین ضعیف

هاي عرفی منطقه مورد مطالعه نشان داد که مراتع در سامان
درصد مراتع 19درصد مراتع داراي وضعیت عالی، 9/6

درصد مراتع داراي وضعیت 6/58داراي وضعیت خوب، 
از . درصد مراتع داراي وضعیت فقیر است5/15متوسط و 

شش فاکتور در چهار سامان عرفی، مجموع میانگین نمرات 
با توجه به این امتیاز، در . دست آمدبه59/60امتیاز متوسط 

ارتفاع زیاد منطقه، سرماي . کل وضعیت مراتع متوسط است
زودرس و دوره طوالنی آن و همچنین بارش نزوالت 

و هوایی و آبي با کوه سبالن، شرایطجوارهمآسمانی و
ده کرش گیاهی منطقه ایجاد محیط مناسبی را براي پوش

حفظ وضع موجود و برايرسد به نظر میبنابراین . است
اي و رعایت بهبود شرایط، با جایگزین شدن منابع علوفه

بینی یریت مناسبی را پیشمدتوانزمان ورود و خروج می
برداري بیش از با ادامه روند بهره،در غیر اینصورت.دکر

شاهد کاهش پوشش گیاهی و روزروزبهدر منطقه، توان
این بخش از نتایج با نظرات . تخریب خاك خواهیم بود
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رابطه بین تعداد دام با وضعیت مراتع
دهد که بین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می

داري وجود دارد تعداد دام با وضعیت مرتع رابطه منفی معنی
)725/0-r= 01/0(وP≤ .( یعنی هر چه تعداد دام در

باالتر واحد سطح افزایش یابد میزان تخریب بطور مستقیم 
هاي همچنین براي مقایسه تفاوت تعداد دام. خواهد رفت
استیودنت استفاده شده هاي مجاز از آزمون تیموجود و دام

دهد که بین دو گروه مطالعه نتایج آزمون نشان می. است

). ≥000/0Pو =21/5t(داري وجود دارد تفاوت معنی
گذاري امبین شدت دکه دهد نتایج آنالیز واریانس نشان می
تعیین شده توسط کارشناسان (بر اساس دام موجود و مجاز 

هاي هاي عرفی تفاوتبر حسب سامان) در زمان ممیزي
مقایسه ). ≥000/0Pو =115/2F(داري وجود دارد معنی

گذاري در دامکه میزانهاي آزمون دانکن نشان داد میانگین
هاست قاسم بشدت بیشتر از سایر سامانسامان عرفی دلی

).2شکل (

هاي عرفی براساس دام موجود و مجازگذاري سامانمقایسه شدت دام-2شکل 

بحث 
هاي منطقه مورد مطالعه، سامان کلی در بین سامانطوربه

عرفی بندعلی بهترین وضعیت و سامان عرفی دلی قاسم 
گیري وضعیت نتایج اندازه. وضعیت را داراستترین ضعیف

هاي عرفی منطقه مورد مطالعه نشان داد که مراتع در سامان
درصد مراتع 19درصد مراتع داراي وضعیت عالی، 9/6

درصد مراتع داراي وضعیت 6/58داراي وضعیت خوب، 
از . درصد مراتع داراي وضعیت فقیر است5/15متوسط و 

شش فاکتور در چهار سامان عرفی، مجموع میانگین نمرات 
با توجه به این امتیاز، در . دست آمدبه59/60امتیاز متوسط 

ارتفاع زیاد منطقه، سرماي . کل وضعیت مراتع متوسط است
زودرس و دوره طوالنی آن و همچنین بارش نزوالت 

و هوایی و آبي با کوه سبالن، شرایطجوارهمآسمانی و
ده کرش گیاهی منطقه ایجاد محیط مناسبی را براي پوش

حفظ وضع موجود و برايرسد به نظر میبنابراین . است
اي و رعایت بهبود شرایط، با جایگزین شدن منابع علوفه

بینی یریت مناسبی را پیشمدتوانزمان ورود و خروج می
برداري بیش از با ادامه روند بهره،در غیر اینصورت.دکر

شاهد کاهش پوشش گیاهی و روزروزبهدر منطقه، توان
این بخش از نتایج با نظرات . تخریب خاك خواهیم بود

نبی چمنی اللھ لو دلی قاسم
سامان هاي عرفی

مقایسه شدت دام گذاري سامان هاي عرفی بر اساس تعداد دام موجود و 
مجاز

دام مجاز
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رابطه بین تعداد دام با وضعیت مراتع
دهد که بین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می

داري وجود دارد تعداد دام با وضعیت مرتع رابطه منفی معنی
)725/0-r= 01/0(وP≤ .( یعنی هر چه تعداد دام در

باالتر واحد سطح افزایش یابد میزان تخریب بطور مستقیم 
هاي همچنین براي مقایسه تفاوت تعداد دام. خواهد رفت
استیودنت استفاده شده هاي مجاز از آزمون تیموجود و دام

دهد که بین دو گروه مطالعه نتایج آزمون نشان می. است

). ≥000/0Pو =21/5t(داري وجود دارد تفاوت معنی
گذاري امبین شدت دکه دهد نتایج آنالیز واریانس نشان می
تعیین شده توسط کارشناسان (بر اساس دام موجود و مجاز 

هاي هاي عرفی تفاوتبر حسب سامان) در زمان ممیزي
مقایسه ). ≥000/0Pو =115/2F(داري وجود دارد معنی

گذاري در دامکه میزانهاي آزمون دانکن نشان داد میانگین
هاست قاسم بشدت بیشتر از سایر سامانسامان عرفی دلی

).2شکل (

هاي عرفی براساس دام موجود و مجازگذاري سامانمقایسه شدت دام-2شکل 

بحث 
هاي منطقه مورد مطالعه، سامان کلی در بین سامانطوربه

عرفی بندعلی بهترین وضعیت و سامان عرفی دلی قاسم 
گیري وضعیت نتایج اندازه. وضعیت را داراستترین ضعیف

هاي عرفی منطقه مورد مطالعه نشان داد که مراتع در سامان
درصد مراتع 19درصد مراتع داراي وضعیت عالی، 9/6

درصد مراتع داراي وضعیت 6/58داراي وضعیت خوب، 
از . درصد مراتع داراي وضعیت فقیر است5/15متوسط و 

شش فاکتور در چهار سامان عرفی، مجموع میانگین نمرات 
با توجه به این امتیاز، در . دست آمدبه59/60امتیاز متوسط 

ارتفاع زیاد منطقه، سرماي . کل وضعیت مراتع متوسط است
زودرس و دوره طوالنی آن و همچنین بارش نزوالت 

و هوایی و آبي با کوه سبالن، شرایطجوارهمآسمانی و
ده کرش گیاهی منطقه ایجاد محیط مناسبی را براي پوش

حفظ وضع موجود و برايرسد به نظر میبنابراین . است
اي و رعایت بهبود شرایط، با جایگزین شدن منابع علوفه

بینی یریت مناسبی را پیشمدتوانزمان ورود و خروج می
برداري بیش از با ادامه روند بهره،در غیر اینصورت.دکر

شاهد کاهش پوشش گیاهی و روزروزبهدر منطقه، توان
این بخش از نتایج با نظرات . تخریب خاك خواهیم بود

مقایسه شدت دام گذاري سامان هاي عرفی بر اساس تعداد دام موجود و 
مجاز
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Lise)2000( ،Najafi و همکاران)و) 2008Galvin

که معتقدند افزایش تعداد دام در مرتع و عدم )2011(
مدیریت صحیح و مناسب، سبب وارد آمدن آسیب به مراتع 

.شود، همخوانی داردمی
برداران در چهار سامان عرفی ل بهرهتعداد دام موجود ک

که تعداد دام استاین در حالی . ستادام رأس5998
داري و هاي مرتعمجازي که توسط کارشناسان در طرح

هاي عرفی مشخص شده است لیست ممیزي براي این سامان
برداران تعداد دام بهرهموردنتایج در . دام استرأس4630

یشترین تعداد فراوانی، تعداد ببا درصد افراد62نشان داد که 
در حالت کلی میانگین دام . اندداشته115تا 85دامی بین 

در منطقه مورد مطالعه در . است102منطقه بردارانبهره
برداران اند بهرههاي عرفی که وضعیت پایینی داشتهسامان

رسد تعداد دام و به نظر میبنابراین . تعداد دام بیشتري دارند
ها و در سامان. تنگاتنگی باهم دارندوضعیت مراتع رابطه

هاي عرفی که تعداد دام کمتر یا نزدیک به حد مجاز نسق
دیگر هرچه تعداد عبارتیبه. مراتع وضعیت بهتري دارندبوده

برداري هم افزایش برداران افزایش یابد شدت بهرهدام بهره
یداري زندگی خواهد یافت و از آنجایی که عشایر براي پا

اجتماعی و اقتصادي خود نیاز به افزایش تعداد دام دارند به 
این بخش . دهندیرمستقیم میزان تخریب را افزایش میغطور 

و Bahara)2002( ،Khalighiهاي از نتایج با یافته
و )2008(MesdaghiوKhalifezadeو) 2006(همکاران 

Najafi چراي دام اندکردهکه بیان ) 2008(و همکاران
شود، یرمجاز در مراتع باعث تخریب و زوال مراتع میغ

.همسویی دارد
برداران با بین تعداد دام بهرهکه همچنین نتایج نشان داد 

درصد وجود 1داري در سطح وضعیت مرتع رابطه معنی
دیگر انتخاب تعداد دام در وضعیت مراتع عبارت؛ بهدارد

ظرفیتازبیشویرمجازغدام. منطقه اهمیت زیادي دارد
معموالً. باشدمرتعضعف مدیریتیلبه دلتواندمیمرتع

ورود تعداد دام بیش از حد، عامل کاهش ظرفیت چرایی و 
برداري گروهیدر مراتع ییالقی بهرهضمناً. تولید مرتع است

تمایلباهم رقابتضمنبردارانتا بهرهگرددمیباعث

امروزه .باشندداشتهموجوددامتعدادافزایشبرايبیشتري
قیمت نسبیافزایشوهایارانههدفمنديطرحاجرايبا

هايچالشتواندمسئله میاین،علوفهودامیتولیدات
این. کندتحمیلمراتع و نحوه مدیریت آنبررابیشتري

Ghaemi)2002( ،Hosseininasabنتایجنتایج باازبخش

و ) 2010(RafieeوAmirnejad،)2009(و همکاران 
دام و اند تعادلعنوان کردهکه)1391(شریفی و همکاران 

برداري مجاز و اصولی باعث بهبود مراتع مرتع و بهره
.شود، همسوستمی

با وجودطور کلی نتایج بیانگر این واقعیت است که به
وضعیت مناسب آب و هوایی و سیماي پوشش گیاهی در 

بردار و تعدد دام، عامل اصلی کاهش بهرهمنطقه، تراکم 
این . درجات وضعیت مرتع استتغییرات پوشش گیاهی و

، )2005(و همکاران Khalighiهايبخش از نتایج با یافته
Prager)2010 (پور و بدري)که معتقدند در مراتعی )1391

با وضعیت و گرایش فقیر، چراي افراطی دام اثر منفی بر 
اي خواهد داشت تا حدودي همسویی ونهترکیب و تنوع گ

.دارد
انتخاب تعداد دام در وضعیت مراتع منطقه اهمیت زیادي 

یلبه دلتواندمیمرتعظرفیتازبیشویرمجازغدام. دارد
البته ضعف نظارت، کنترل و .باشدمرتعضعف مدیریت

پیگیري کارشناسان باعث شده است تا بر اساس محدودیت 
بردن شرایط کمی و کیفی مراتع منطقه هر دوره رویش و باال

بردار تالش کند تا با افزایش تعداد دام به منافع بیشتري بهره
ورود تعداد دام بیش از حد، عامل کاهش معموالً.دست یابد

در مراتع ییالقی ضمناً. ظرفیت چرایی و تولید مرتع است
ضمنبردارانتا بهرهگرددمیباعثبرداري گروهیبهره

موجوددامتعدادافزایشبرايبیشتريتمایلباهم رقابت
وهایارانههدفمنديطرحاجرايامروزه با.باشندداشته

مسئله اینعلوفهودامیقیمت تولیداتنسبیافزایش
مراتع و نحوه مدیریت آنبررابیشتريهايچالشتواندمی

حاضر چون نیروي جسمی در حال. نمایدتحمیل
کاهش روزروزبهیل افزایش سن و سابقه به دلران بردابهره
توان با تقویت منزلت اجتماعی مشاغل شبانی در یمیابد می
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بین عشایر منطقه و تشویق جوانان به ادامه مشاغل مرتبط با 
افزایش بردارانبهرهرا از سابقه و تجربه هاآنمندي مراتع، بهره

مهمی است که مدیریت مناسب و نامناسب مرتع عامل .داد
بسزایی در ترکیب گیاهی و تغییرات پوشش ثیر أتتواند می

رو اجراي از این.هاي متمادي داشته باشددر طی سال
هاي مدیریتی همراه با هاي اصالحی و احیایی، برنامهپروژه

برداري اقداماتی مانند نظارت بر کنترل تعداد دام و نحوه بهره
ي بخشی از مشکالت تواند پاسخگوتا حدود زیادي می

: شودمنطقه باشد، بنابراین پیشنهاد می
هاي بهبود وضعیت مراتع باید دانش بومی و روشبراي

.سنتی مورد توجه کارشناسان قرار گیرد
ین خدمات درمانی، بهداشتی، تأماقدامات الزم براي 

.شودبراي عشایر انجام ... رفاهی و 
برايین اعتبارات و تسهیالت الزمتأمکمک در 

گذاري در اصالح و احیاي مراتع توسط دولت با سرمایه
زیرا ؛ برداران مورد توجه قرار گیردمشارکت مستقیم بهره

رسد کشش الزم براي یمبه نظرها و درآمد دامدارها هزینه
هاي اصالحی و احیایی را گذاري و انجام پروژهسرمایه

.ندارد
ادامه شغل بردارانی که تمایل کمتري به براي بهره

هاي مرتبط با مرتع، اشتغال دامداري دارند در بخش
زنبورداري، کاشت گیاهان دارویی، تولید لبنیات (جایگزینی 

.برداري اشتراکی کمتر شودنمایند تا فشار بهرهایجاد ...) و 
هاي آموزشی مطابق با برداران دورهسازي بهرهبراي آگاه

ا نسبت به اهمیت مراتع یازشان اجرا گردد تا بتوان آگاهی رن
و منابع طبیعی افزایش داد تا باعث کاهش فشار بر مراتع 

. گردد
با اعمال شاهسونیرعشاهاي لزوم تعیین محل چراي دام

منظور جلوگیري از بهآنهابندي و واگذاري مراتع به تقسیم
ي سایر طوایف و روستاییان و مشارکت هادامتداخل چراي 
حفاظت خاك، اصالح و توسعه مراتع و هاي آنان در برنامه

.هاي توسعه پایدار اکولوژیکی مراتعطرح
شرب براي دام ین آب در مناطقی که آبتأمبا توسعه و 

اي از مراتع مورد استفاده دام سطوح تازهعمالًوجود ندارد 

ین تأم. یابدافزایش میو ظرفیت چرایی مراتع قرارگرفته
ها و الح آب چشمهشرب دام از طریق مرمت و اصآب

.انبار جزو عملیات مهم هستنداحداث سطوح عایق و آب
براساس شودبراي ارتقا وضعیت مراتع توصیه می

ریزي یازهاي آنها، برنامهنبرداران وها و نظرات بهرهتوانمندي
.داري مورد توجه قرار گیردهاي مرتعو اجراي طرح

سپاسگزاري
و زحمتکش ایل شاهسون از کلیه عشایر فهیمپایاندر 

اند و نهایت همکاري واالت ما بودهئگوي سکه صادقانه پاسخ
.کنیممیاري زسپاسگاند را داشته
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Abstract
Understanding the degradation factors of natural resources and its impact on people's
life provides an opportunity for managers to plan an overall strategy for sustainable
economic, social and environmental development. The purpose of this study was to
investigate the relationship between range condition and number of livestock of
Shahsavan tribe in the Sabalan Mountain range. In this regard, four range allotments
including Daly Qasem, Laleh Lu, Nabi Chamani and Arkh Bandi was selected and the
statistical population was 70 beneficiaries having license grazing, of which 58 samples
(people) were selected by Cochran's formula. The research tool was a questionnaire
completed through direct interviews with the beneficiaries in the study region. Range
condition, calculated by the six-factor method, was the dependent variable in this study.
The correlation between range condition and number of livestock was analyzed using
Pearson's test in SPSS software. The livestock rate was compared by the Duncan test.
The results obtained in this study indicated that there was a significant negative
correlation between the range condition and number of livestock in the region. In other
words, as the number of livestock increases to achieve higher annual income, range
condition decreases. It seems that monitoring programs and proper management as well
as implementation of rehabilitation and improvement projects could improve the
balance between livestock and rangeland and increase the forage production. It directly
and indirectly affects the annual income of beneficiaries and guarantees the ecological
balance and social stability of range allotments through prevention of rangeland
degradation and sustainable employment.

Keywords: Number of livestock, range conditions, economic issues, nomadic life,
Shahsavan tribe.


