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چكيده

دامداری سنتي متکي به مراتع بيشترين سهم را در بهرهبرداری از مراتع کشور دارد .با وجود آنکه بيش از نيمي از علوفه مورد نياز

دامها از منابعي غير از چرا در مراتع تأمين ميگردد ،بيشتر دامداران در ايران بر اين عقيده هستند که دامداری سنتي دارای توجيه اقتصادی
نميباشد .ازاينرو ،اين تحقيق را ميتوان گامي در جهت تحليل اقتصادی فعاليت دامداری دانست که فصلي از سال را متکي به علوفه
مراتع ييالقي حوزه آبخيز سجادرود بابل ميباشند .اطالعات مربوط به ارزيابي اقتصادی به روش پيمايشي و از طريق پرسشنامه تکميل
گرديد .جامعه آماری شامل  3سامان عرفي دارای طرح و  3سامان عرفي فاقد طرح مرتعداری بود .با استفاده از فرمول کوکران تعداد
نمونه الزم برای انجام اين پژوهش ( 25دامدار) انتخاب گرديد .در اين بررسي سود خالص بهرهبرداران از فعاليتهای دامداری و ساير
عوامل اجتماعي و اقتصادی مؤثر بر درآمد دامداران مطالعه شد .نتايج حکايت از آن داشت که نسبت منفعت به هزينه فعاليت دامداری
سنتي در منطقه  7/47و دارای توجيه بوده است ولي اختالف سودآوری بين مراتع دارای طرح و فاقد طرح و همچنين بين دامداران
مورد بررسي با تعداد دام کم ،متوسط و زياد معنيدار نشد .ميانگين سود خالص به ازای هر رأس دام برای هر دامدار در مراتع دارای
طرح و فاقد طرح بهترتيب  58411/93و  55732ريال در سال پايه  7382محاسبه شد که اين اختالف از نظر آماری معنيدار نشد .با
توجه به نتايج پيشنهاد شد ،بهترين راهکار برای تقويت توان اقتصادی دامداران ،تأمين علوفه يارانهای ،اعطای تسهيالت بانکي کمبهره،
تغيير نژاد دام و تشکيل شرکتهای تعاوني مرتعداری ميباشد.
واژههاي کليدي :تحليل اقتصادی ،دامداری سنتي ،توليدات دامي ،مراتع ييالقي.

مقدمه
دامداری مهمترين شيوه بهرهبرداری از مرتع در ايران
ميباشد .بخش مهمي از مراتع کشور در چارچوب نظام سنتي
بهرهبرداری است .سيستم سنتي بهرهبرداری از مراتع بيشترين
سهم را در بهرهبرداری از مراتع کشور برای توليدات دامي دارد
( .)Fayaz, 2012دامداری سنتي طبق تعريف به تعداد دامي

اطالق ميشود که از حد نصاب واحد دامداری اقتصادی کمتر
بوده و خانوادهها برای تأمين مايحتاج لبني و گوشتي خود از
آنها نگهداری ميکنند .اين دامها بيشتر از اراضي زراعي،
جنگل يا مرتع حريم روستا و يا به صورت دستي تعليف
ميشوند ( .)Zahraeifar, 2006دامداری سنتي در ايران به
شکلهای گوناگوني مانند دامداری دهقاني (چکنهای ،چوپاني)،
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خودگرداني ،پرواربندی ،چوبداری و شترداری شناخته
ميشود ( .)Mahdavi, 2001در روش چکنهای هر خانوار
تعدادی دام را در يک گله شرکت ميدهد و چرانيدن (چوپاني)
دام بر اساس نسبت دام بين صاحبان دام تقسيم ميشود .در
اين شيوه دامداری ،هر خانوار تعداد محدودی دام دارد (معموالً
کمتر از  72رأس دام) که خانوارهای دامدار دام خود را با هم
ترکيب و يک گله بزرگ درست ميکنند و گله را به صورت
نوبتي به چرا ميبرند و يا چوپاني بهکار ميگمارند و حقوق
وی را صاحبان دامها بر اساس سهم دام از گله ميپردازند .به
افرادی که اينچنين دامداری را برگزيده بودند ،چکنه گفته
ميشود.
در مناطق روستايي ايران ،نظام دامداری متکي بر مراتع
عمدتاً بر اساس دستگاههای سنتي مديريت ميشود .زيرا در
ايران بخش مهمي از مراتع در چارچوب نظام سنتي
بهرهبرداری ميگردد و بهصورت يک بنگاه اقتصادی ،بازده
سرمايهگذاری و بهرهوری اقتصادی منابع مورد توجه جدی
قرار نميگيرد .بنابراين شناخت دقيق جنبههای اين نظام در
مديريت و مالکيت مرتع ضروريست .پيامد چنين بهرهبرداری،
تغيير در کميت و کيفيت پوشش گياهي مراتع است ( Fayaz,
 .)2012ازاينرو از منظر بهرهبردار دستيابي به سود بيشتر و از
منظر کارگزاران و مديران مراتع کشور استفاده پايدار از مراتع
اهميت دارد و ضرورت ايجاب ميکند که تمام عوامل و اعداد
و ارقامي که تاکنون در تحقيقات کشور در مورد درآمد و هزينه
يک رأس دام مورد بررسي قرار گرفته مورد بازبيني قرار
گرفته تا علل سودآوری يا عدم سودآوری و سهم دام در
درآمد دامداری بهرهبرداران مشخص شود ( Hashemi,
 .)2010بيشتر دامداران بر اين عقيده هستند که دامداری سنتي
در ايران دارای توجيه اقتصادی نميباشد (.)Fayaz, 2012
يکي از مهمترين مسائلي که سبب کاهش فعاليت مرتعداری
سنتي و دامدارای در مراتع شده عدم تعادل درآمدها و
هزينههای نگهداری دامهای وابسته به مرتع بوده ،حتي بيشتر
دامداران در اين حرفه تمايل دارند که تمام دام خود را به
کشتار يا به فروش رسانده و در بانکها سپردهگذاری کرده و
از سود سرمايه خود بهره ببرند؛ اين عوامل باعث ميشود
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رغبت به دامداری روز به روز کاهش يابد ( Baghestani

 )5273( Haghian .)Meibodi, 2003نيز در پايش يکساله
فعاليت دام ،به بررسي فعاليت دام و دامداری در نظام دامداری
سنتي متکي به عرصه مرتع در بلده نور استان مازندران ،به
اين نتيجه رسيد که در منطقه مورد مطالعه ،بيالن انرژی منفي
بوده ،بهطوری که در بهترين شرايط بازدهي دامداری سنتي
 32درصد تخمين زده شد.
در اين سيستم دامداری ،بـين  22تـا  92درصـد علوفه
مورد نياز دام ها از منابعي غير از چرا در مرتع تأمين ميگردد.
ازاينرو هر گونه برنامه ای که باعث بهبود وضعيت سـاير
بخش های کشاورزی گردد ،در بهبود وضعيت معيشتي
مرتعداران و کاهش اتکاء آنها به درآمد حاصل از دامداری
در مرتع هم مؤثر خواهد بود .همانطورکه Niżnikowski
( )5222طي مطالعهای در ورشو لهستان بر روی اقتصاد و
سود گله های بز و گوسفند ترکي بيان کرد که از مهمترين
عواملي که مي تواند در عدم افزايش سوددهي و رکود
اقتصادی دامداری گله های بز و گوسفند مؤثر باشد ،نامناسب
بودن توان ژنتيکي دام بومي ،کاهش ميزان زايش ،کمبود
علوفه و سطح چرای دام در مراتع ،عدم آگاهي از نتايج
اجرای طرح و کمبود يا فقدان آموزش دامدار و عدم وجود
شرايط فروش و بازاريابي ميباشد Tanrivermis .و
 )5221( Bulbulتحقيقي در ترکيه در مورد ميزان سوددهي
نژادها و انواع مختلف دام در صنعت دامداری وابسته به مرتع
انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند که تکثير و افزايش زاد و
ولد بز معمولي در دامداریهای سنتي نسبت به ديگر نژادها
و انواع دام از نظر ميزان سود دهي توجيه مالي خواهد داشت.
 Aggelopoulosو همکاران ( ) 5228در کشور يونان طي
تحقيقي در مورد اقتصاد دامداران به اين نتايج دست يافتند
که يکي از عوامل مؤثر بر کاهش هزينههای توليدی گوسفند،
تغذيه ميباشد که حدود يک سوم گله های گوسفند در کشور
يونان از پس چر مزارع استفاده کرده و اين باعث کاهش
هزينه دامدار خواهد شد )5272( Butt .در کنيا تحقيقي در
مورد فعاليتهای دامداری انجام داد .نتايج او نشان داد که با
افزايش تعداد رأس دام در هر گله بهجز هزينه علوفه زمستانه
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دام ،ديگر هزينهها مانند دستمزد چوپان و تعميرات آغل
افزايش محسوسي ندارد ،ازاينرو افزايش متناسب و معقول
تعداد رأس دام باعث افزايش سوددهي و نسبت درآمد به
هزينه ( )B/Cدر دامداری سنتي خواهد شد Green .و
همکاران ( )5274نيز در مطالعهای که در مورد پايداری
اقتصادی جوامع روستايي دامدار در مراتع داشتند ،استفاده از
مديريت ژنتيکي گله را بهعنوان ابزاری برای بهبود توليدات
دام و افزايش پايداری اقتصادی دامپروری در مراتع ،معرفي
نمودند .ازاينرو در اين تحقيق سعي ميشود تا با مقايسه
درآمد حاصل از دامداری سنتي خانوارهای روستايي
نيمهکوچرو در مراتع ييالقي دارای طرح و فاقد طرح ،ميزان
وابستگي آنها به مراتع مشخص و مورد مقايسه قرار گيرد.
در عين حال سعي ميگردد ضمن در نظر گرفتن مشکالت و
محدوديتها ی مراتع منطقه مورد مطالعه ،با ارائه
راهکارهايي به تقويت بنيه اقتصاد ی دامداران پرداخته شود.
بنابراين در اين تحقيق به پرسشهای زير پاسخ داده خواهد
شد .آيا شيوه دامداری سنتي دارای توجيه اقتصادی ميباشد؟
آيا طرحهای مرتعداری موجب افزايش درآمد دامداری
سنتي ميشود؟ و در نهايت اينکه راهکارهای افزايش درآمد
اقتصادی خانوارهای دامدار سنتي وابسته به مرتع چيست؟
همچنين اين تحقيق سعي در رد و يا اثبات فرضيات زير
دارد -7 :دامداری سنتي در مراتع منطقه مورد مطالعه دارای
توجيه اقتصادی ميباشد -5 .بيش از نيمي از درآمد دامداران
از مرتع تأمين ميشود -3 .تهيه طرحهای مرتعداری باعث
بهبود وضعيت معيشتي مرتعداران ميگردد.
روش تحقيق
معرفي منطقه مورد مطالعه

حوزه آبخيز سجادرود در قسمت جنوب بخش بندپي
شرقي شهرستان بابل واقع شده و بين عرضهای جغرافيايي
 39°21′تا  39°75′و طولهای جغرافيايي 27°22′
تا 25°27′قرار دارد .محدوده مورد مطالعه بر روی نقشه
توپوگرافي با مقياس  7:22222شيت فيلبند واقع شده است.
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منطقه مورد مطالعه از شمال به بخش مرکزی شهرستان بابل،
از جنوب به شهرستان سوادکوه ،از غرب به شهرستان آمل و
از شرق به شهرستان قائمشهر محدود ميشود .مساحت حوزه
آبخيز سجادرود 77822 ،هکتار است .اين حوزه آبخيز
شامل  42سامان عرفي با متوسط مساحتي در حدود 599
هکتار ميباشد .از کل سامانهای مذکور 54 ،سامان دارای
طرح مرتعداری و  57سامان فاقد طرح ميباشد .کل سطح
منطقه با پوشش غالب گرامينه و بوتهایهای بالشتکي
مي باشد و از نظر آب و هوا دارای اقليم نيمهخشک سرد با
متوسط بارش ساليانه  322ميليمتر ميباشد .اغلب
روستائيان به دامداری مشغول بوده و از راه دامداری و
کشاورزی نيازهای خود را برطرف ميکنند (مطالعات جامع
حوزه آبخيز سجادرود .)7318 ،از نظر تأمين علوفه ،دامها
 2ماه امکان تغذيه کامل از مرتع را دارند ولي طبق پروانه
چرا و طرح مرتعداری بين  82-722روز مجاز به استفاده
از مراتع ميباشند و در بقيه ايام سال ،از پسچر مزارع تغذيه
ميکنند و يا با علوفه دستي در آغل تعليف ميشوند .بيشترين
فراواني نژاد دام در مراتع مورد بررسي اعم از مراتع دارا و
فاقد طرح مربوط به نژا د گوسفند زل بود .همچنين کمترين
فراواني در مراتع دارای طرح و فاقد طرح بهترتيب مربوط
به گاو محلي و گاو دورگ در منطقه ميباشد .ساختار
بهره برداری از مراتع اين منطقه به صورت روستايي نيمه
کوچ رو و فاقد هر گونه ساختار عشايری و کوچنشيني است.
روش انجام تحقيق

اين تحقيق بر اساس روشهای کيفي (پرسشنامهای) و
کمي (ميداني) است .جامعه آماری اين تحقيق را دامداران
نيمهکوچرو مراتع حوزه آبخيز سجادرود تشکيل داده بود.
جامعه آماری شامل  775نفر از بهرهبرداران بودند .تمامي
بهرهبرداران شش سامان عرفي انتخاب شده به شيوه مشاعي
از اين مراتع بهرهبرداری ميکنند .سامانهای عرفي دارای
طرح مرتعداری اعم از "کنگلستان ،نيراسم و کيخني" و
سامانهای عرفي فاقد طرح "پاريجون ،تررجه و لتي" بودند.
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شكل  -1معرفي منطقه مورد مطالعه در کشور ،استان و شهرستان

جامعه نمونهبرداری بهصورت تصادفي و با استفاده از
رابطه  )7881( Cochranتعيين گرديد .اين فرمول به صورت
رابطه ( )7است.
رابطه (:)7

)𝑞×𝑝() N(𝑡 2
)𝑞×𝑝() 𝑁𝑑2 +(𝑡 2

=n

که در آن n ،حجم نمونه p ،و  qواريانس و انحراف
2
معيار جامعه N ،حجم جامعه ،در اين تحقيق ( dدقت
احتمالي مطلوب) برابر  2/22در نظر گرفته شده t ،فاصله
اعتماد ،مقادير  pو  qهريک  2/2در نظر گرفته شد .با
استفاده از فرمول کوکران و تطبيق با جدول مورگان 25
بهرهبردار به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه تکميل
گرديد .پرسشنامه شامل اطالعات اقتصادی و اجتماعي
استفاده کنندگان از توليدات دامي مراتع و همچنين
محصوالت کشاورزی و باغي روستاها بود .گويه های
اقتصادی شامل هزينه و درآمد حاصل از بهره برداری از
محصوالت دامي و گويه های اجتماعي و مديريتي شامل
ويژگي هايي مثل سن بهرهبردار ،ميزان تجربه بهره بردار و
همچنين ديدگاه دامداران در ارتباط با توجيهپذيری فعاليت

دامداری بود .به کمک آزمون آلفای کرونباخ اعتبار و روايي
نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسميرنوف
بررسي شد ( .)Kalantari, 2012به منظور تحليل اقتصادی
فعاليت دامداری سنتي ،از روش درآمد به هزينه ()B/C
استفاده شد ( .) Koopahi, 2006به اين ترتيب که سود و
هزينه ساليانه تمامي فعاليت های دامداران اعم از درآمد
حاصل از فروش دام ،محصوالت دامي و غيردامي در طول
يک دوره چرايي نسبت به هزينه های انجام شده در همان
دوره سنجيده شد .برای ارائه آمار استنباطي (تحليلي) پس
از ويرايش کنترل و گروهبندی داده ها در نرمافزار اکسل،
دادهها وارد نرمافزار  SPSSشدند .سپس نرمال بودن دادهها
با آزمون اسميرنوف سنجيده شد .برای سنجش نظر
پاسخگويان در ارتباط با ارزيابي اقتصادی در مورد مقادير
کيفي (رتبهای و اسمي) از مقياس ليکرت و آزمون
کای اسکوير استفاده شد .ميانگين و انحراف معيار دادهها
محاسبه گرديد .برای مقادير کمي و مقايسه معنيدار بودن
رابطه آنها با متغير مستقل از آزمون  tمستقل استفاده شده
است .برای مقايسه اختالف آماری تعداد دام دامداران در
مراتع دارا و فاقد طرح از تحليل واريانس و آزمون F
استفاده شد.
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مراتع مورد بررسي اعم از مراتع دارای طرح و فاقد طرح
 97/58سال و تجربه بهرهبرداران  45/21سال بود.
جوانترين بهرهبردار دارای  52سال و  1سال سابقه فعاليت
دامداری بود.

نتايج
يافتههاي توصيفي

بر اساس جدول  7نتايج حاصل از نظرات پاسخگويان
در مناطق تحقيق نشان داد که متوسط سن بهرهبرداران در

جدول  -1ميانگين تجربه و سن بهرهبردار
سن بهرهبردار (سال)

سابقه فعاليت دامداري (سال)

معيار
ميانگين

97/58

44/21

حداقل

52

1

حداکثر

22

12

منبع :يافتههای پژوهش

بر اساس اطالعات بهدست آمده از پرسشنامهها که در
جدول  5خالصه شده است ،بيشترين ترکيب گله در مرتع
دارای طرح گوسفند با  38/41درصد و مرتع فاقد طرح با
ترکيب گوسفند ،بز و گاو  22درصد بود .کمترين فراوني در

مرتع دارای طرح و فاقد طرح با درصد فراوني  5/93مربوط
به گاو و در مرتع فاقد طرح با  8/28درصد مربوط به گوسفند
و بز بود .نتايج نشان داد در مرتع دارای طرح و فاقد طرح
بهترتيب با فرواني  7و  1نفر فقط دارای گاو بود.

جدول  -2تعداد دام و دامدار در سامانهاي عرفي مورد مطالعه
وضعيت مرتع

نام مرتع

جمعيت روستا

مساحت (هكتار)

نيراسم

49

324/39

تعداد دامدار
37

دارای طرح
مرتعداری

فاقد طرح
مرتعداری

منبع :يافتههای پژوهش

کي خني

9

527/7

2

کنگستان

3

721/2

5

پاريجون و ککي چال

72

752

73

تررجه

58

522

53

لتي

72

729

2

ترکيب گله

79

گوسفند

8

گوسفند و گاو

2

گاو

4

گوسفند

7

گوسفند و گاو

5

گوسفند

3

گوسفند و گاو

72

گوسفند

72

گوسفند و گاو

75

گوسفند

7

گاو

1

گوسفند

7

گاو

بررسي راهکارهای تقويت ...
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هيچيک از متغيرهای مستقل تأثير معنيداری بر ميزان
سوددهي دامداری نداشتند .در بخش هزينه جاری متغيرهای
خريد کاه گندم ،خريد بذر نباتات علوفهای در سطح يک
درصد تأثير معنيداری بر سوددهي دامداری داشتند .در بخش
درآمد ،فروش ميش ،قوچ ،گاو ،بز و محصوالت دامي در سطح
يک درصد دارای تأثير معنيدار شدند.

يافتههاي استنباطي
شاخصهاي کمي مؤثر در ميزان سوددهي دامداري سنتي

بررسي گويههای کمي بهعنوان متغيرهای مستقل
تأثيرگذار بر افزايش درآمد دامداری سنتي و ميزان معنيدار
بودن آنها با بکارگيری آزمون آناليز واريانس يکطرفه در
جدول  3ارائه شده است .در بخش سرمايههای موجودی

جدول  -3شاخصهاي کمي مؤثر در ميزان درآمد دامدارن دارا و فاقد طرح مرتعداري در سال پايه 1332
گويه

موجودی

هزينهها

دردها

ميانگين

انحراف معيار

F

Sig

سابقه دامداری (سال)

44/21

72/29

2/432

2/898

مدت استفاده از مرتع طبق پروانه (روز)

12/53

51/93

2/218

2/283

تعداد دام-گوسفند (رأس)

83/15

13/22

7/84

2/722

تعداد دام-بز (رأس)

2/53

4/487

7/527

2/318

تعداد دام -گاو (رأس)

3/28

72/51

5/322

2/281

ارزش موجودی دامها (ميليون تومان)

24/23

33/92

2/332

2/22

ارزش ماشينآالت (ميليون تومان)

2/23

1/98

7/244

2/522

هزينه خريد کاه جو (ميليون تومان)

7/52

7/95

2/2

2/845

هزينه خريد کاه گندم (ميليون تومان)

7/41

7/22

4/885

2/27

هزينه خريد ذرت سيلويي (ميليون تومان)

2/42

3/22

5/243

2/218

هزينه خريد جو (ميليون تومان)

3/55

4/5

7/192

2/788

هزينه خريد سبوس (ميليون تومان)

9/49

2/22

5/211

2/219

هزينه خريد بذر نباتات علوفهای (ميليون

5/59

3/149

2/773

2/228

تومان)های دامپزشکي (ميليون تومان)
هزينه

7/9

5/83

77/297

2/22

هزينه چوپان و کارگری (ميليون تومان)

4/21

1/23

1/459

2/223

درآمد حاصل از فروش برهها (ميليون

7/43

7/38

5/518

2/729

تومان) حاصل از فروش ميش (ميليون
درآمد

3/22

1/28

9/298

2/222

تومان) حاصل از فروش قوچ (ميليون
درآمد

4/77

1/122

75/927

2/22

تومان) حاصل از فروش گاو (ميليون تومان)
درآمد

4/29

1/15

57/251

2/22

درآمد حاصل از فروش گوساله (ميليون

4/92

2/22

7/322

2/391

تومان) حاصل از فروش بز (ميليون تومان)
درآمد

2/78

2/4

18122

28225

درآمد حاصل از فروش پنير و کشک

5/88

2/28

42/422

2/22

تومان)از فروش شير و ماست
(ميليونحاصل
درآمد

9/82

2/139

9/254

2/223

منبع :يافتههای پژوهش
(ميليون تومان)
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شاخصهاي کيفي مؤثر در ميزان سوددهي دامداري سنتي از
ديدگاه دامداران

بررسي متغيرهای مستقل کيفي (اسمي و رتبهای) مورد
سنجش با بکارگيری آزمون کایاسکوير در جدول ( )4ارائه شده
است .از ديدگاه پاسخگويان ،تأثير اجرای طرحهای مرتعداری
بهعنوان متغير مستقل با گويههای کيفي ميزان تحصيالت ،دارا
بودن شغل دامداری بهعنوان شغل اصلي ،عضويت در تعاوني،
نوع دام ،ميزان رضايت از منابع مرتعي ،مشارکت در اجرای طرح،
درآمد حاصل از فروش گياهان دارويي ،تسهيالت علوفه

يارانهای ،زنبورداری ،آبزیپروری ،اکوتوريسم ،رضايت از شغل
دامداری ،ميزان وابستگي دام به مراتع ،تأثير افزايش يا کاهش
قيمت علوفه ،تأثير افزايش يا کاهش قيمت دام بر ميزان سوددهي
دامداری و بهبود وضعيت اقتصادی دامداران بهعنوان متغير وابسته
فاقد اختالف معنيدار در سطح  2درصد بود .بر اساس اظهارات
دامداران ،تغييرات قيمت علوفه با ميانگين رتبهای ()4/24
باالترين رتبه و آبزیپروری با ميانگين رتبهای ( )7/21کمترين
امتياز را در سوددهي دامداری سنتي و بهبود وضعيت اقتصادی
دامداران داشت.

جدول  -4بررسي شاخصهاي کيفي مؤثر در ميزان درآمد و سوددهي دامداري سنتي
گويه

ميانگين

انحراف معيار

کاياسكوير

ضريب معنيداري

داشتن طرح مرتعداری

7/24

2/225

2/438

2/222

تحصيالت

7/84

7/731

24/1

2822

شغل اصلي

5/21

7/488

59/5

2822

عضويت در تعاوني

7/12

7/224

28/1

2822

نوع دام

7/22

7/581

45/97

2822

رضايت از شغل دامداری

3/25

7/245

43/13

2822

ميزان وابستگي دام به مراتع

3/22

2/2897

38/22

2822

رضايت از وضعيت منابع مرتعي

7/13

7/221

92/83

2822

مشارکت در اجرای طرح

5/73

7/532

48/282

2822

درآمد حاصل از گياهان دارويي

7/51

2/928

523/812

2822

تسهيالت علوفه يارانهای

5/7

2/832

42/923

2822

درآمد حاصل از زنبورداری

7/42

2/849

783/755

2822

درآمد حاصل از آبزیپروری

7/21

2/487

572/213

2822

درآمد حاصل از اکوتوريسم

7/79

2/932

783/472

2822

تأثير افزايش يا کاهش قيمت علوفه

3/19

2/221

82

2822

تأثير افزايش يا کاهش قيمت دام

4/24

2/972

12/923

2822

منبع :يافتههای پژوهش

ارزيابي مالي فعاليت دامداري در سامانهاي عرفي مورد مطالعه

در جدول  2هزينههای جاری دامداران در يک دوره
يکساله به تفکيک نوع منابع هزينهای ارائه گرديد .نتايج
حاصل از پاسخگويان نشان داد 22/2 ،درصد از کل

هزينههای جاری مربوط به هزينه خوراك دام در مدت خارج
از فصل بهرهبرداری از مراتع ييالقي (بهار و تابستان) بوده
است .بيشترين هزينه مربوط به خريداری خوراك به صورت
سبوس و کمترين هزينه مربوط به سمپاشي محصوالت زراعي
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فروش پشم بود.

بود .بيشترين درآمد نيز از محل فروش بره ( 34درصد) و
کمترين درآمد مربوط به فراوردهای فرعي دام به صورت

جدول  -2منابع هزينهاي و درآمدي ساالنه دامداران از فعاليت دامي
هزينههاي

واحد هزينه

جاري

جاري

مقدار

هزينه

منابع

واحد منابع

(هزار ريال)

درآمدي

درآمدي

مقدار

درآمد
(هزار ريال)

خريد کاه جو

(کيلوگرم)

542222

822422

بره

(رأس)

3285

77182922

خريد کاه گندم

(بسته)

49572

7528282

ميش

(رأس)

225

3725222

خريد پوست ذرت

(کيلوگرم)

572122

5225122

قوچ

(رأس)

295

3312122

خريد جو

(کيلوگرم)

732372

5154222

گاو

(رأس)

772

3142222

خريد سبوس

(کيلوگرم)

927435

2584222

گوساله

(رأس)

773

3242222

خريد ذرت سيلويي

(کيلوگرم)

21522

382122

بز

(رأس)

97

724122

هزينه اجاره زمين

(هکتار)

1427

5224422

پشم

(کيلوگرم)

5522

3772

خريد بذر علوفهای

(کيلوگرم)

52722

7229222

گوشت

(کيلوگرم)

7522

342222

هزينه شخم زمين

(هکتار)

942/7

7322222

شير و ماست

(کيلوگرم)

589223

2122212

هزينه سمپاشي

(هکتار)

929/9

311522

پنير و کشک

(کيلوگرم)

77182

5442822

هزينه دامپزشکي

(رأس دام)

8252

7377222

کود حيواني

(تن)

37

55222

هزينه چوپان

(نفر)

37

3338222

روغن حيواني

(کيلوگرم)

222

82222

هزينه حمل و نقل

(نفر)

25

848822

-

-

-

خريد پوست ذرت

(کيلوگرم)

772222

221222

-

-

-

جمع کل

34127272

54977912

منبع :يافتههای پژوهش

درآمد به هزينه ( )B/Cفعاليت دامداری  7/47بوده است.
همچنين ميانگين سود به ازاء هر رأس دام در فعاليت دامي
 7242/8ريال برآورد شد.

مقايسه هزينه ،درآمد و سود دامداري در مراتع منطقه مورد
مطالعه

در جدول  ،9مجموع هزينه و درآمد فعاليت دامداری در
مراتع منطقه مورد مطالعه ارائه گرديد .نتايج نشان داد که نسبت

جدول  -6تحليل اقتصادي فعاليت دامي در مراتع منطقه مورد مطالعه
نوع فعاليت
دامي

هزينه

درآمد

سود

(هزار ريال)

(هزار ريال)

(هزار ريال)

54232912

منبع :يافتههای پژوهش

34229272

72512232

نسبت درآمد به
هزينه
(هزار ريال)
7/47

سود به ازاي هر رأس دام
(هزار ريال)
7242/8

t

*2/44
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در نهايت همانطور که در قسمتهای باال ،مقادير مربوط
به هزينه ،درآمد و متعاقب آن سود فعاليت دامداری محاسبه
شده است .با استفاده از رابطه  7توجيه اقتصادی فعاليت
دامداری سنتي به روش آماری انجام شد Abunouri,
).)2006
t= µ -1 /Se µ
رابطه (: )7
که در آن  :µميانگين نسبت درآمد به هزينه جامعه
نمونهبرداری ( 25نفر از دامداران) و  :Seµميانگين اشتباه از
معيار و  :tفاصله اطمينان .با توجه به معنيدار شدن مقدار
آماره  tدر سطح  2درصد ،نتيجه بيانگر اين بود که دامداری
سنتي در مراتع از محل فعاليتهای دامي در منطقه مورد
مطالعه دارای توجيه مالي بوده است.

نتايج تحليل مالي فعاليت دامداري در مراتع دارا و فاقد طرح

بهمنظور بررسي کارايي طرح مرتعداری در بهبود معيشت
دامداران ،بر اساس جدول  1ميانگين درآمد خالص فعاليت
دامداران در مراتع فاقد طرح و دارای طرح مقايسه گرديد .نسبت
درآمد به هزينه ( )B/Cدر مراتع فاقد طرح برابر با  7/38و دارای
طرح  7/48بود .ارقام باال نشان دادند که دامداری سنتي در هر
دو منطقه دارای توجيه اقتصادی بود .همچنين ميانگين سود به
ازاء هر رأس دام در مراتع فاقد و دارای طرح بهترتيب برابر با
 813/19و  7752/72هزار ريال محاسبه گرديد .ميانگين سهم
هر مرتعدار به ازاء هر رأس دام در مراتع دارای طرح بيشتر از
مراتع فاقد طرح بود .ميانگين سود به ازای هر رأس دام برای هر
دامدار در مراتع دارای طرح و فاقد طرح بهترتيب 58411/93
و  55732ريال محاسبه شد.

جدول  -1ميزان سهم هر دامدار از مرتع
وضعيت مرتع
مراتع دارای
طرح
مراتع فاقد
طرح
کل مراتع

تعداد

تعداد دام

هزينه

درآمد

دامدار

(رأس)

(هزار ريال)

(هزار ريال)

سود خالص

ميانگين سود

دامداري

دامداران

(هزارريال)

(هزار ريال/رأس دام)

سود هر دامدار
(ريال /رأس دام)

نسبت درآمد
به هزينه
(هزار ريال)

32

4822

75599272

71922232

2457252

7752/72

58411/93

7/48

44

4242

75598792

71772422

4248372

813/19

55732/8

7/38

25

8252

54232912

34229272

72512232

7242/82

75124/21

7/44

اما اختالف ميانگين ميزان سود دامداری و نسبت درآمد
به هزينه در مراتع دارا و فاقد طرح از نظر آماری معنيدار
نشد .بر اساس آزمون  tکه در جدول  2آمده است ،تفاوت

ميانگين سود در واحد سطح مراتع دارای طرح و فاقد طرح
در سطح  2درصد معنيدار نشد.

جدول  -8مقايسه سودآوري فعاليت دامداري در مراتع داراي طرح و فاقد طرح
مشخصه آماري
پارامتر

سود خالص دامداري

نسبت سود به هزينه

t

2/524

2/442

Sig.

2/82

2/222

خطای استاندارد

77528/4

7/25

بررسي راهکارهای تقويت ...
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مقايسه سودآوري فعاليت دامداري بين دامداران

جدول ( )8وضعيت دامداران از نظر ميانگين تعداد دام با
فراواني افراد و همچنين سود به ازای هر رأس دام را نشان
ميدهد .نتايج نشان داد در مراتع فاقد طرح دو نفر از

بهرهبرداران که بيش از  522رأس دام داشتهاند ،دامداری آنان
زيانده بود .همچنين در مراتع فاقد طرح و دارای طرح،
دامداراني که بين  727-722واحد دام داشتند بيشترين سود
را به ازای هر رأس دام داشتند.

جدول  -3ميانگين تعداد دام ،دامداران و سود به ازاي هر رأس دام
رديف

فراواني بهرهبردار (نفر)

تعداد دام

ميانگين سود/رأس دام

سودآوری دامداری ()B/C

(رأس گوسفند)

فاقد طرح

دارای طرح

فاقد طرح

دارای طرح

فاقد طرح

دارای طرح

7

کمتر از 22

2

2

323/28

285/77

7/47

7/41

5

27-722

72

72

7722/82

7574/82

7/81

5/7

3

727-722

72

2

7942/23

7278/944

7/45

7/1

4

727-522

1

2

217/25

948/73

7/51

7/35

2

527-522

5

3

925/21

951/38

7/59

7/52

9

بيشتر از 522

5

4

729/33

418/32

7/27

7/75

ميانگين کل

44

32

122/24

241/22

7/38

7/48

مقايسه آماری سودآوری فعاليت دامداری بين دامداران در
مراتع دارای طرح و فاقد طرح در جدول ( )72نشان داد که

بين دو گروه مورد مقايسه اختالف معنيداری وجود نداشته
است.

جدول  -11مقايسه سودآوري فعاليت دامداري بين دامداران در مراتع داراي طرح و فاقد طرح
مشخصه آماري

ميانگين سودآوري (منفعت/هزينه)

t

2/724

Sig.

2/22

خطای استاندارد

7518/4

بحث
نتايج تحقيق نشان داد که دامداری سنتي در منطقه دارای
توجيه اقتصادی بود .با توجه به آنکه حق علفچر علوفه فقط
از سامانهای فاقد طرح مرتعداری دريافت ميگردد .بنابراين
در منطقه مورد مطالعه در سال  482 ،82تومان به ازای هر
واحد دامي مشخص گرديد ولي در عمل دامداران هيچ مبلغي
پرداخت نمينمايند ،ازاينرو هزينه تعليف دام از مراتع ييالقي

بسيار ارزان تمام ميشود .به همين علت عمالً به صورت
علوفه بسيار ارزانقيمت (رايگان) در نظر گرفته ميشود.
بنابراين استفاده از علوفه بسيار ارزانقيمت مراتع در تابستان
باعث گرديد تا حد زيادی هزينه توليد دام کاهش يابد.
 Aggelopoulosو همکاران ( )5228و  Bettencourو
همکاران ( )5273نيز داليل کاهش هزينههای توليدی دام را
استفاده از پسچر مزارع و تعليف از علوفه رايگان مراتع

فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد  22شماره 4

ييالقي دانستهاند که اين امر باعث کاهش هزينه دامدار شد.
نتايج تحقيق  )5272( Buttدر کنيا در مورد فعاليتهای
دامداری نشان داد که با افزايش تعداد رأس دام در هر گله
بهجز هزينه علوفه زمستانه دام ،ديگر هزينهها مانند دستمزد
چوپان و تعميرات آغل افزايش محسوسي ندارد ،ازاينرو
افزايش متناسب و معقول تعداد رأس دام باعث افزايش
سوددهي و نسبت درآمد به هزينه ( )B/Cدر دامداری سنتي
گرديده است .با توجه به هزينههای زياد خريد علوفه و
خوراك دام در زمان عدم بهرهبرداری از مراتع مذکور ،ايجاد
تعادل ميان هزينه و درآمد واحد بهرهبرداری دامداران
نيمهکوچرو دام از طريق ارزش افزوده توليدات دامي قابل
توجيه بود .فروش دام زنده بهويژه بره باالترين ميزان درآمد
دامداران را تشکيل داده است .هزينه زياد مربوط به خريد
خوراك دام را ميتوان به علت عدم وجود مراتع ميانبند و
قشالقي و تخصيص بيشتر اراضي زراعي منطقه به محصوالت
غير علوفهای نسبت داد که با نتيجه تحقيقات  Bayatو
همکاران ( )5277و  )5224( Forghani and Iriمطابقت دارد
ولي با نتيجه تحقيقات  )5221( Bakhshi Jahromiو Dovie
و همکاران ( )5229مغايرت دارد.
ارزيابي اقتصادی فعاليت دامداری در سامانهای عرفي
مورد مطالعه نشان داد 22/2 ،درصد از کل هزينههای جاری
مربوط به هزينه خوراك دام در مدت خارج از فصل
بهرهبرداری از مراتع ييالقي (بهار و تابستان) بوده است.
بيشترين هزينه مربوط به خريداری خوراك به صورت سبوس
و کمترين هزينه مربوط به سمپاشي محصوالت زراعي بود.
بيشترين درآمد نيز از محل فروش بره ( 34درصد) و کمترين
درآمد مربوط به فراوردهای فرعي دام به صورت فروش پشم
بود Vatankhah .و همکاران ( )5222نيز در مطالعهای در
مورد هزينه و فايده گوسفندان لری بختياری در چهارمحال و
بختياری به اين نتيجه دست يافتند که بيش از  82درصد درآمد
دامداران از فروش دام زنده و کشتار شده بوده است.
 )5222( Kalantar Nistanakiدر استان قم در بررسي صفات
توليدی و توليدمثلي و شاخصهای اقتصادی گلههای گوسفند
و بز نشان داد که اقالم درآمدزای گله شامل فروش دام زنده
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با سهم  15/51درصد و فروش توليدات دامي با سهم 51/13
درصد بوده است.
دامداری تنها صنعتي است که بسياری از افراد بدون داشتن
اطالعات و تخصص الزم به آن وارد ميشوند و همين مسئله
باعث شده است که تعداد زيادی از دامداریها با ضعف
مديريت مواجه باشند .بيشتر دامداراني که در شرايط کنوني
فعال هستند ،به دليل داشتن دانش و اطالعات دوام آوردهاند.
در بسياری از تحقيقات قيمت باالی نهادههای دامي و قيمت
پايين محصوالت دامي اعم از گوشت ،شير ،کشک و  ...دليل
اصلي رکود دامداری سنتي بوده است (; Degen, 2007
Fayaz, Hashemi, 2010; Bakhshi Jahromi, 2007

; .)Haghian, 2013; 2011اما مشکل اساسي دامداریها
ضعف مديريت ميباشد که بعضي دامداران به آن کمتوجهي
ميکنند .اگر دامداری به شيوه علمي اداره شود و مديريت
توليدمثل ،تغذيه و توليد شير آن علمي باشد ،عالوه بر اين که
زيانده نخواهد بود ،توجيه اقتصادی هم خواهد داشت.
 Niznikowskiو همکاران (،)5228( Morries ،)5228
 Greenو همکاران ( Mohammadi ،)5274و Barani
( )5272نيز به نتايج مشابه رسيدند.
براساس نتايج تحقيق ،ميانگين سود به ازاء هر رأس دام
در مراتع فاقد و دارای طرح بهترتيب برابر با  813/19و
 7752/72هزار ريال محاسبه گرديد .متوسط سهم مرتع هر
مرتعدار به ازاء هر رأس دام در مراتع دارای طرح بيشتر از
مراتع فاقد طرح بود .ميانگين سود به ازای هر رأس دام برای
هر دامدار در مراتع دارای طرح و فاقد طرح بهترتيب
 58411/93و  55732ريال محاسبه شد .ولي اين اختالف از
نظر آماری نتوانست فرض صفر ( )Hoرا اثبات کند و بر اساس
آزمون  tآزمايش تفاوت ميانگين سود در واحد سطح مراتع
دارای طرح و فاقد طرح معنيدار نشد که با نتايج Eftekhari
و همکاران ( )5279مغايرت داشت .همچنين بر اساس
آزمون  tاختالف ميانگين سود دامداری ( )B/Cبين گروههای
دامداران در مراتع دارا و فاقد طرح با تعداد دام متفاوت نيز
معنيدار نشد .اين موضوع را ميتوان با توجه به ميانگين
متوسط سطح سرانه مرتع برای هر دامدار دارای طرح به
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مساحت  71/8222هکتار و فاقد طرح مرتعداری به مساحت
 77/742هکتار در منطقه مورد مطالعه در مقايسه با سطح
اقتصادی مطلوب برای هر دامدار برابر  779/44هکتار در
شمال کشور ( )Mirnabi Baboli, 2006تبيين نمود .از لحاظ
اقتصادی ،به دليل اينکه تعليف دام از مرتع برای دامدار هزينه
خوراك چنداني را به همراه ندارد ،ازاينرو هر مقدار که دام از
علوفه استفاده نمايد به نوعي هزينه خوراك دام کاهش يافته
و درآمد افزايش مييابد (.)Ghanbari & Rasty, 2002
بر اساس نظرات دامداران بهترين راه برای تقويت توان
اقتصادی آنها ،تأمين علوفه يارانهای ،واگذاری زمين برای
علوفهکاری ،اعطای تسهيالت بانکي کمبهره ،تغيير نژاد دام و
تشکيل شرکتهای تعاوني مرتعداری بوده است .بنابراين
پيشنهاد ميگردد با توجه به نتايج تحقيق ،از آنجايي که
طرحهای مرتعداری به دليل مشاعي بودن ،کوچک بودن سطح
عرصهها ،ضعف دانش مرتعداران در زمينه فني ،مهارتي و
مديريتي ،عدم مشارکت بهرهبرداران در اجرای طرحها ،عدم
تخصيص مالي کافي توسط دولت ،عدم نظارت کارشناسان،
عدم شناسايي ساير توانمنديهای مرتع به غير از توليد علوفه
و  ...اجرای طرحهای مرتعداری موفقيت کمتری داشته است
و در تقويت بنيه مالي دامداران چندان کارآمد نبوده است.
ازاينرو بهمنظور اجرای موفق طرحهای مذکور و اثرهای
مؤثرتر آنها در افزايش توان اقتصادی دامداران ،پيشنهاد
ميگردد ساير استعدادها و توانمنديهای مرتع شناسايي و اين
طرح براساس شرح خدمات طرحهای مرتعداری تلفيقي (چند
منظوره) و استفاده از دانش بومي مرتعداران مورد اصالح و
تجديدنظر قرار گيرد .نظر به اينکه بيشتر بهرهبرداران عواملي
مانند تأمين علوفه يارانهای ،واگذاری زمين برای علوفهکاری،
اعطای تسهيالت بانکي کمبهره و تغيير نژاد دام را بهترتيب
بهعنوان عوامل مهم و تأثيرگذار در تقويت بنيه مالي خودشان
عنوان نمودند ،بنابراين پيشنهاد ميگردد برای پايداری و
استمرار اين شغل ،ارگانهای ذيربط موارد فوق را در
برنامهريزی و سياستگذاریهای آينده مد نظر قرار دهند.
براساس آمار و اطالعات طرحهای مرتعداری موجود در اداره
کل منابع طبيعي استان مازندران (ساری) و نتايج بدستآمده

بررسي راهکارهای تقويت ...

از پرسشنامه (تعداد کل دام مجاز سه سامان دارای طرح
مرتعداری و فاقد طرح مرتعداری بهترتيب  897و 7724
واحد دامي) توزيع دام و دامدار در سطح مراتع شهرستان
يکنواخت نميباشد؛ بهطوریکه در بعضي از سامانهای عرفي
دام يا دامدار مازاد وجود دارد و در بعضي از مراتع ،دام يا
دامدار موجود کمتر از ظرفيت مرتع ميباشد و يا حتي در
مراتع بالمعارض دامي وجود ندارد .ازاينرو بهمنظور توزيع
يکنواخت دام در سطح مراتع شهرستان و جلوگيری از تخريب
مراتع ،پيشنهاد ميگردد مراتع بالمعارض در اختيار دامداران
مراتع دارای تعدد دام يا دامدار قرار گيرد که با انجام اين کار
هم از فشار دام به مرتع کاسته ميشود و هم از علوفه مرتع به
صورت بهينه استفاده خواهد شد .برای تقويت مالي دامداران
الزم است در هر سامان عرفي مشاعي دامداران نسبت به
تشکيل شرکتهای تعاوني مرتعداری اقدام تا از اين طريق از
تمام قابليتهای مرتع بهرهبرداری نمايند.
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Abstract
Traditional animal husbandry has the highest share in the exploitation of the country
rangelands. Although more than half of the forage required for livestock is supplied from sources
other than grazing in rangelands, most pastoralists believe that traditional livestock husbandry is
not economically justified in Iran. Therefore, the current study is a step towards economic analysis
of animal husbandry activity, which is dependent on the forage of summer rangelands of
Sajjadrood watershed in Babol during a season of the year. Data related to economic analysis was
completed based on a survey method and a questionnaire. The statistical population consisted of
three allotments with range management plans and three allotments without any range plans.
Using the Cochran formula, 82 ranchers were selected as needed samples for this research. In this
study, the net profits of ranchers from livestock activities and other socio-economic factors
affecting ranchers' income were investigated. The results showed that the profit/cost ratio of
traditional husbandry activity was 1.41 and had economic justification. However, there were no
significant differences between the profitability of the rangelands with and without plans and
between the ranchers with small, medium and large numbers of livestock. In 2016, average net
profits per head of each livestock in rangelands with and without plans were 29477.63 and 22130
Rials, respectively that were not statistically significant. According to the results, it was suggested
that the best way to improve pastoralists' economic power was providing subsidized forage, lowinterest banking facilities, changing in livestock breeding, and establishing pastoral cooperative
companies.
Keywords: Economic analysis, traditional animal husbandry, livestock products, summer
rangelands.

