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 چکیده
به تنهایي تاکنون ناکارآمد بوده است. برای حل این مشکل، یک بومي هر بردارانبهرهاعمال مدیریت چرا از دو دیدگاه کارشناسان و       

برداری مطلوب از مرتع فني( چرا و مراتع به بهره) کارشناسيبرداران عشایری( و مدیریت بهره) سنتيبر مدیریت  مؤثرشناخت عوامل 
طایفه شش بلوکي( در ) قشقایيعشایر  بومزیستبر مدیریت چرا در  مؤثرعوامل  مهمترینبندی نظور تعيين و اولویتمبه نماید.کمک مي

 19برداران عشایری و نيز با استفاده از فرمول کوکران( از گروه بهره) خانوار 119 ، اقدام به نمونه آماری به تعداد5359و  5351های سال
روش تحقيق، پيمایش  های فارس و بوشهر شد.ع و خبره در زمينه کوچ و مدیریت چرای دام در استاننفر از گروه کارشناسان مطل

ای( نامه همراه با مصاحبه بود. در این تحقيق نظرات دو گروه آماری در قالب طيف )پنج گزینهتوصيفي و تحليلي و ابزار تحقيق پرسش
نتایج  امتریک مانند مان ویتني و کروسکال واليس مورد مقایسه آماری قرار گرفت.های ناپاراز طریق آزمونبعد آوری شد و ليکرت جمع

موارد تفاوت بيشتر مدیریت چرا در های مؤلفهو زیر ها مؤلفهبر  مؤثربندی عوامل برداران در اولویتنشان داد که نظرات کارشناسان و بهره
نتایج تلفيق دو دیدگاه  از باشد.نظرات بين دو گروه پاسخگو ناچيز مي (. در برخي موارد، ميزان اختالف>P 15/1) داردداری معني

های پي در پي، وقوع سرمای زودرس در زمان چرا )کاهش بارندگي و خشکسالي مؤلفهتوان عوامل مؤثر بر برداران ميکارشناسان و بهره
پراکنش مکاني چرا )نقش چوپان  مؤلفهیيالق، وقوع گرمای زودرس در قشالق، کافي بودن علوفه در مرتع، کمبود آب در مراتع قشالقي(، 

نوسانهای )شرایط پستي و بلندی مرتع، فاصله از منابع آب، نوع و ترکيب دام  مؤلفهدر هدایت گله، چگونگي توزیع منابع آب در مرتع(، 
های اقليمي و ميزان بارشنوسانهای بردار، خشکسالي و تعداد دام )معيشت بهره مؤلفههای پي در پي( و همچنين اقليمي و وقوع خشکسالي

ق، همگني بيشتری وجود دارد ولي بين نظرات های تحقيپاسخگویي به پرسشمورد طورکلي بين نظرات کارشناسان در سال( را برشمرد. به
 .استها و چه بين بنکوهای مختلف( همگني کمتری چه بين تيره) بردارانبهره

 
 .: عشایر، مدیریت چرا، کوچ، زمان چرا، پراکنش مکاني، طایفه شش بلوکيهای کلیدیواژه

 

 مقدمه
 و فنري  جهرات  از عمرده  طرور بره  داریمرترع  امرروزه 
وجرود   جردی  خأل یک روازاین است. بحث مورد اکولوژیکي

 مراترع  اجتماعي و اقتصادی هایجنبه گرفتن نادیده آن و دارد

 )(Walker,1900گفتره   به .(et al Miladfar,. (2010 است
 در اغلرب  هکر  هستند یيتورهاکفا ياجتماع-یاقتصاد عوامل
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 خرود  الشعاعتحت را آن و گذاشته ريتأث مراتع یچرا تیریمد
دام و  تعرادل  یدير لکت يبر اهم یاريمحققان بس .دهندمي قرار

 توانه از آن جمله ميکاند د کردهکيت مراتع تأیریمرتع در مد

 و( 5511و همکاران )  Valentine (6115،)Harrington به
Holechek ( 6111و همکاران)    اشاره نمود. به اعتقراد آنران
بهبرود   ینه برایمهمترین گز ح تعداد دام در مرتعيانتخاب صح

 .اسرت  یو برازده اقتصراد   يدات دامر ير ، تولياهير پوشش گ
1969) .,et al (Campbell  نيرز وCampbell   وJohnson 

شرایط آب و هوایي و تغييررات دمرایي را یکري از     (5513)
. داننرد مري دام  عوامل مهم بر زمران چررا و چرخره فعاليرت    

Nyerges (5511 ،) آب شرررب دام، شيردوشرري، نشررخوار و
. شماردمياستراحت دام را عوامل مؤثر بر مؤلفه مکان چرا بر

Squires (5515،)  ترأثير که تغييررات محيطري    کردنيز بيان 
  Burns. بسزایي بر الگوهرای زمراني و مکراني چررا دارنرد     

 را نيز یکي از عوامرل مرؤثر برر روی زمران چررا      ، (5115)
و  Baily. نمایرردمرريفررراهم بررودن علوفرره در مراتررع  کررر  

Rittenhouse (5511 ،) اظهررار داشررتند کرره عررواملي ماننررد
امکان تحرک دام، موانع موجود و توپوگرافي منطقه برر روی  

بره ایرن   Cook (5522 ،). گذارنرد مري مسير چرای دام تأثير 
از  ایپيچيرده ترکيرب   ایکوهپایره نتيجه رسيد که در مراترع  

آب و عوامرل محيطري دیگرری     توزیرع  عوامل توپروگرافي، 
در توزیع چرا  ویژهبهوجود دارند که منجر به بروز مشکالتي 

نيررز الگوهررای مکرراني و  Ganskopp (6116،). شرروندمرري
ک در پراکنش دام را تحت تأثير فراهم بودن منابع آب و نمر 

و همين منابع نقش زیادی در کاهش و  داندمياراضي مرتعي 
اثر  یا افزایش مسافت راهپيمایي دام و مدت زمان چرا دارد.

 ياهير ب گکير ترييد و تغياهش پوشش، تولکمفرط بر  یچرا
و  Milchunas .ده اسرت يبه اثبات رسر  یاريدر مطالعات بس

Lauenroth (5553 ،)یرورات چرررا بررر يتررأث يدر بررسرر 
 ایگونره ب کير رات تريير ه تغکر دند يجه رسين نتیپوشش به ا

ه برا  ير د اوليحال تولنیا به زمان و شدت چرا دارد. با يبستگ
ان يق گندمين تحقی. در اکندنمير ييتغ ایگونهب کيرات ترييتغ

اهش کر شرتر  ياهران ب ير گیش شدت چرا نسبت به سایبا افزا
  McIntyreو  Lavorel توسرط  يج مشرابه یافتند. البته نترا ی

 Crawleyو  Val ا،ينزلنررد اسررتراليئوکدر مراتررع (، 6115)
در Liang (6115 ،)وانگلسرررتان  یدر علفزارهرررا(، 6119)

در  Mohamadi Golrang (5551،)و مغولسرتان   هایاستپ
جره  ين نتیر ن بره ا يز بدست آمده است. آنان همچنيحوزه آبخ

ر در همره  يمش شدت و دفعات چرا مرگ و یه افزاکدند يرس
ش ياهان نابالغ بر ير در گيش داده و مرگ و میرا افزا هاگونه
 یدارمرتع و کوچ بر مبتني زندگي .اهان بالغ بوده استياز گ
 جهان خشکنيمه و خشک مناطق در معيشت از خاصي نوع

 از بررداری بهرره  و گردانيرمه یمبنا که بر شودمي محسوب

 زده تخمرين  اسرت.  یافتره  قروام  طبيعي یعلفزارها و مراتع

 روش این به دنيا در نفر ميليون 611 تا 511 بين که شودمي

 کوچ بر مبتني عشایر زندگي .((Grahn, 2008 کنند زندگي

 بره  دسترسري  و مراترع  از دام علوفه تأمين منظوربه مستمر

 یدارا زنردگي  روش هوایي است. این و آب مساعد شرایط
 اقليمري  شررایط  با متناسب که است ایران در طوالني سابقه

 شريوه  در یزیراد  اخير تحوالت سده در است. گرفته شکل

 عشایر کهینحوبه است؛ آمده به وجود عشایر سنتي زندگي

 توانمي تحوالت این ازجمله ندارند. را خود گذشته کارکرد

 بره  اغلب که کرد اشاره عشایر کوچ و حرکت زمان تغيير به

 انجامرد مري  آن و تخریرب  مراترع  بره  دام زودهنگرام  ورود
arvestani, 2014)S Abedi(. هرای بخش از چرا تیریمد 

 از هردف  .اسرت  يمرتعر  هایاکوسيستم تیریمد در ياساس

 منظرور بره  چررا  تحرت  مناطق از نهيبه استفاده چرا تیریمد

 و يمرتع ستمياکوس در هم داریپا و مطلوب بازده به يابيدست
 دیر با که يمسائل ازجملهاست.  يدام داتيتول دگاهید از هم
 يدامر  بير ترک نيري تع شرود،  گرفته نظر در چرا تیریمد در

 تير فيک و تير کم باشرد. منطقه مي و مرتع طیشرا با مناسب
 برخروردار  یاريبسر  تياهم از رابطه نیا در موجود اهانيگ

 م،ياقلر  منطقره،  يتوپروگراف  مانند یموارد آنکه ضمن است،

 در یادینقش ز زين دام نوع یسودمند و آب منابع از فاصله

منظور کمرک در  تحقيق بهاین  .کنندمي فایا ب داميترک نييتع
. در شرد ریزی و اعمال مدیریت چرای مراتع انجام امر برنامه

برر   مرؤثر بنردی عوامرل مهرم و    این رابطه، شناسایي و رتبره 
ویرژه  مدیریت چرا در یيالق و قشالق از دید کارشناسان و به
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باشرد.  ای برخوردار مري برداران عشایری از اهميت ویژهبهره
عشایری طایفه شش بلوکي بوم یستزاین تحقيق در  روازاین

 .شدهای فارس و بوشهر انجام از ایل قشقایي در استان

 

 هامواد و روش
طایفه شش بلوکي به وسعت تقریبي  بومزیست
از استان فارس، بوشهر  هایيقسمتهکتار شامل  5351911
بزرگ در ایل  هایبومزیستو یکي از  باشدميو اصفهان 

ترین پرجمعيت از هک هابلوکي شش .آیدميقشقایي بشمار 
 تيثر جمعکحدا بومزیست نیا در هستند يیقشقا لیا فیطوا
 سال یريآمارگ اساس بر .دهندمي اختصاص به خود را

 بر هکبوده  نفر 35529 در حدود فهیطا نیا تيجمع 5399

 را خانوار 1953 و وکبن 13 ره،يت 61 يلیا هایرده حسب

یيالق این طایفه (. 5399مرکز آمار ایران، ) شودمي شامل
های آنها دشت قشالقشمال استان فارس( و ) نمداندشت 

جنوب ) خرمایکفراشبند، بوشکان، دژگاه، دشت پلنگ و 
 شودبوشهر( را شامل ميغربي استان استان فارس و شمال

در این تحقيق  (.5311اداره کل امور عشایر استان فارس، )
دوقوزلو، علمدارلو،  هایتيره) تيره 9شامل  بردارانبهرهگروه 

 بنکو 63یارلو و بهلولي( و رحيمي، کوهي، کلهلو، قره
بنکوهای صفرلو، خواجه ویسلو، محمد علي داوودلو، توش )

داوودلو، جهانگيرلو، پارنالو، محمد  مارلو، آبادچي، عراقي،
خانلو نظری، رضایي کانلو، تقي بيگلو، بيگلو، مير، 
خدابخشلو، آقایي، بيرامي، پسندلو، اوزباشلو، چغارلو، 

کارشناس  19قاسملو و محمودی( و گروه کارشناسان شامل 
عشایر و مدیریت چرا در ادارات کل  خبره و مطلع با کوچ

فارس و بوشهر و همچنين  هایستانامنابع طبيعي و عشایر 
عشایر این طایفه واقع شده،  بومزیستکه  هایيشهرستاندر 
 .باشدمي

 

 روش تحقیق

حجم  از فرمول کوکران استفاده شد.تعيين حجم نمونه  برای
این  بردارانبهرهکه در مورد  خانوار بدست آمد 319نمونه 

شد که  انتخاب نمونه 119طایفه برای دقت بيشتر در این تحقيق 

بنکو( و  63) بنکوهاتيره( و  9) هاتيرهبر اساس حجم جامعه در 
. در گيری از حجم جامعه، حجم نمونه مشخص شدبا نسبت

تعداد در مجموع مورد کارشناسان در دو استان بوشهر و فارس 
کارشناس خبره و مطلع با کوچ عشایر و مدیریت چرا،  19

بر  مؤثرکردن عوامل  انتخاب شد. برای شناسایي و ليست
ابتدا از منابع داخلي و خارجي استفاده  ،مدیریت چراهای مؤلفه

از روش دلفي طي  مؤثراستخراج نهایي عوامل برای شد و 
از در نهایت گيری شد که چهار مرحله رفت و برگشت بهره

عامل توسط  516در مجموع مورد بررسي،  مؤثرعامل  516
برداران خبره در امر مدیریت اعضای پانل کارشناسان و بهره

 قرار گرفت. در تأیيدبردار( مورد بهره 59کارشناس و  59چرا )

مورد بررسي قرار  مؤثرعامل  516در مجموع این تحقيق 
نياز  مورد هایداده یگردآور منظوربه پژوهش، این در گرفت.

از خيلي کم ) ليکرت ایگزینه پنج یهاپرسش از نامه،پرسش از
 در .استفاده شد ( و مصاحبه9تا خيلي زیاد امتياز  5 امتياز

 یاعضا از یتعداد اختيار در هاسئوال نامه،پرسش روایي تأمين
 خبرگان بخش و نفر( 1) مرتعرشته  در متخصص علمي هيئت

 نامهپرسش در آنهانظرات  برآیند و شد داده قرار نفر( 1) اجرا

 ابزار اعتماد ضریب قابليت محاسبه یبرا .شد گنجانيده

 59 رابطه این در ..استفاده شد کرانباخ یآلفا از گيریاندازه

 مورد یآمار جامعه از خارج بردارانبهرهکمک  با نامهپرسش

افزار نرم از استفاده با و گردید تکميل بصورت مصاحبه مطالعه
SPSS ،برای  نامهپرسش از بخش این یبرا کرانباخ یآلفا

 .بدست آمد 78%بردارانبهرهو برای  13/1کارشناسان 
 در قالب تحقيق این در نياز مورد آمار و اطالعات آوریجمع

 بومزیست محل در برداربهرهبه  مراجعه و ميداني عمليات
 مطالعه مورد نمونه تعداد .شد انجام عشایری طایفه شش بلوکي

 با شده بندیطبقه گيریروش نمونه از استفاده با این تحقيق در

 نمونه 312 کوکران فرمول یکارگيربه و نسبتي تخصيص

بنکوها ممکن بود در  از یتعداد اینکه به توجه با .دست آمدبه
خود را از طریق  هایدامقشالق و یا در یيالق ساکن باشند ولي 

که در ) بنکو 63تيره و  9روی رو ازاین، دادندميچوپان کوچ 
و  مصاحبه جداگانه طورمورد چهار بنکو دو مجموعه نمونه به

خانوار  119 از نهایت در .گردید( تکميل هانامهپرسش
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با  .گرفت قرار وتحليلتجزیه مورد بعدنامه تکميل و پرسش
 هادادهاسميرنف نرمال بودن -استفاده از روش کالموگراف

با  نماید.بررسي و مشخص شد که از توزیع نرمال تبعيت مي
رو ازاین ،ای بودها کيفي و غير فاصلهتوجه به اینکه ماهيت داده

 برای تعيين معناداری کیناپارامتر هایآزمون در این تحقيق از
مان جمله از بردارانبهرهکارشناسان و  دو گروه ينب هاميانگين
 .شدستفاده ا کروسکال واليسویتني و 

 

 نتایج

 نتایج توصیفی -1

زمان های مؤلفهبر زیر  مؤثراولویت اهمیت عوامل  -الف
 چرا در قشالق

در مورد عوامل  5آمده در جدول بر اساس نتایج بدست
ورود دام به مرتع قشالق، از نظر  مؤلفهبر زیر  مؤثر
ترس از چراندن مراتع قشالقي توسط  مؤثربرداران عامل بهره

سرمای  مؤثر، عامل 5روستائيان و عشایر دیگر در اولویت 
کاهش ميزان  مؤثرعامل  و 6زودرس در یيالق در اولویت 

در  مؤثرقرار دارد. بقيه عوامل  3های سال در اولویت بارش
های بعدی قرار دارند. در حالي که از نظر کارشناسان اولویت
 مؤثر، عامل 5بند در اولویت تخریب مراتع ميان مؤثرعامل 

 مؤثرو عامل  6برداری مشاعي از مرتع در اولویت بهره
قرار دارد. بقيه  3سرمای زودرس در یيالق در اولویت 

بر اساس نتایج  های بعدی قرار دارند.در اولویت مؤثرعوامل 
 مؤلفهبر زیر  مؤثردر مورد عوامل  5آمده در جدول بدست

 مؤثربرداران عامل خروج دام از مرتع قشالق، از نظر بهره
 مؤثر، عامل 5وقوع گرمای زودرس در قشالق در اولویت 

 مؤثرعامل  و 6های سال در اولویت کاهش ميزان بارش
ترس از چراندن مراتع یيالقي توسط روستائيان و عشایر 

در  مؤثرقرار دارد. بقيه عوامل  3دیگر در اولویت 
های بعدی قرار دارند. در حالي که از نظر کارشناسان اولویت
، عامل 5های سال در اولویت کاهش ميزان بارش مؤثرعامل 
و  6کاهش مقدار علوفه مرتع در قشالق در اولویت  مؤثر

قرار  3های سال در اولویت کاهش تعداد بارش مؤثرعامل 
ر ب های بعدی قرار دارند.در اولویت مؤثردارد. بقيه عوامل 

بر  مؤثردر مورد عوامل  5آمده در جدول اساس نتایج بدست
ورود زود هنگام دام به مرتع قشالقي، از نظر  مؤلفهزیر 
سرمای زودرس در مناطق یيالقي در  مؤثربرداران عامل بهره

کمبود علوفه در مرتع یيالقي در  مؤثر، عامل 5اولویت 
یيالقي در گماشتن قرقبان برای مرتع  مؤثرعامل  و 6اولویت 
های بعدی در اولویت مؤثرقرار دارد. بقيه عوامل  3اولویت 

 مؤثرقرار دارند. در حالي که از نظر کارشناسان عامل 
 مؤثر، عامل 5سرمای زودرس در مناطق یيالقي در اولویت 

های موقت در مسير کوچ عشایر از یيالق به وجود اتراقگاه
لوفه در مراتع کمبود ع مؤثرو عامل  6قشالق در اولویت 

در  مؤثرقرار دارد. بقيه عوامل  3یيالقي در اولویت 
آمده در بر اساس نتایج بدست های بعدی قرار دارند.اولویت
ورود دیر هنگام  مؤلفهبر زیر  مؤثردر مورد عوامل  5جدول 

فراهم  مؤثربرداران عامل دام به مرتع قشالقي، از نظر بهره
امکان تعليف  مؤثر، عامل 5ت بودن علوفه در یيالق در اولوی

 و 6دام از کلور و پسچر مزارع بمدت طوالني در اولویت 
قرار  3مساعد بودن هوا در یيالق در اولویت  مؤثرعامل 

در  های بعدی قرار دارند.در اولویت مؤثردارد. بقيه عوامل 
کاهش امنيت کوچ  مؤثرحالي که از نظر کارشناسان عامل 

فراهم بودن علوفه در یيالق در  رمؤث، عامل 5در اولویت 
امکان تعليف دام از کلور و پسچر  مؤثرو عامل  6اولویت 

قرار دارد. بقيه عوامل  3مزارع بمدت طوالني در اولویت 
 های بعدی قرار دارند.در اولویت مؤثر

در مورد عوامل  5آمده در جدول بر اساس نتایج بدست
طول مدت چرا در مرتع قشالق، از نظر  مؤلفهبر زیر  مؤثر
کاهش مقدار علوفه مرتع در قشالق  مؤثربرداران عامل بهره

های سال ميزان و پراکنش بارش مؤثر، عامل 5در اولویت 
وقوع گرمای زودرس در قشالق  مؤثرعامل  و 6در اولویت 
های در اولویت مؤثرقرار دارد. بقيه عوامل  3در اولویت 

 مؤثربعدی قرار دارند. در حالي که از نظر کارشناسان عامل 
 مؤثر، عامل 5وقوع گرمای زودرس در قشالق در اولویت 

کاهش  مؤثرو عامل  6بند در اولویت تخریب مراتع ميان
قرار دارد. بقيه  3مقدار علوفه مرتع در قشالق در اولویت 

 ر دارند.های بعدی قرادر اولویت مؤثرعوامل 
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 عوامل مؤثر )گویهها( مؤلفه زمان چرا

 ميانگين نظرات

 بردارانبهره

 خانوار( 119)

 اولویت اهميت

 عوامل مؤثر از

 دید بهرهبرداران

 ميانگين نظرات

 کارشناسان

 نفر( 19)

 اولویت اهميت

 عوامل مؤثر از

 دید کارشناسان

 ورود دام مؤلفهزیر 

 به مرتع قشالق

 6 3/991 2 3/239 برداری مشاعي از مرتعبهره

 5 3/111 1 3/561 بندميانتخریب مراتع 

 2 3/115 3 3/513 های سالکاهش ميزان بارش

 3 3/266 6 1/562 سرمای زودرس در یيالق

 1 3/266 9 3/912 کاهش مقدار علوفه مرتع در یيالق

 ترس از چراندن مراتع قشالقي

 توسط روستائيان و عشایر دیگر
1/351 5 3/992 9 

 خروج دام از مؤلفهزیر 

 قشالقمرتع 

 2 1 2 3/236 کمبود آب در قشالق

 5 1/629 6 1/565 های سالکاهش ميزان بارش

 3 1/6 1 3/593 های سالکاهش تعداد بارش

 1 1/115 5 1/529 وقوع گرمای زودرس در قشالق

کاهش مقدار علوفه مرتع در 

 قشالق
3/511 9 1/611 6 

 ترس از چراندن مراتع یيالقي

 عشایر دیگر توسط روستائيان و
3/51 3 1/111 9 

ورود زود  مؤلفهزیر 

 هنگام دام

 به مرتع قشالق

 3 3/392 6 3/513 کمبود علوفه در مرتع یيالقي

 1 6/992 1 3/95 کمبود آب در مرتع یيالقي

 9 6/6 3 3/155 گماشتن قرقبان برای مراتع یيالقي

 5 3/229 5 3/551 سرمای زودرس در مناطق یيالقي

 های موقت دراتراقگاهوجود 

مسير کوچ عشایر از یيالق به 

 قشالق

3/196 9 3/115 6 

از یيالق  افزایش امنيت کوچ عشایر

 به قشالق
3/196 2 5/533 2 

ورود دیر هنکام  مؤلفهزیر 

 دام

 به مرتع قشالق

 2 3/355 3 3/513 مساعد بودن هوا در یيالق

 6 3/591 5 1/555 فراهم بودن علوفه در یيالق

 امکان تعليف دام از کلور و پسچر

 مزارع بمدت طوالني
1/166 6 3/533 3 
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 عوامل مؤثر )گویهها( مؤلفه زمان چرا

 ميانگين نظرات

 بردارانبهره

 خانوار( 119)

 اولویت اهميت

 عوامل مؤثر از

 دید بهرهبرداران

 ميانگين نظرات

 کارشناسان

 نفر( 19)

 اولویت اهميت

 عوامل مؤثر از

 دید کارشناسان

 5 1/166 9 3/335 کاهش امنيت کوچ

اطمينان داشتن از حفاظت مرتع 

 قشالق
3/619 2 3/115 1 

عدم رقابت در رسيدن و 

 برداریبهره

برداران بين بهره از مراتع قشالقي

  یحق

3/911 1 3/392 9 

 طول مدت چرا مؤلفهزیر 

 در مرتع قشالق

 1 1/611 1 1/511 کمبود آب در قشالق

 6 1/392 2 3/962 بندتخریب مراتع ميان

 وجود گياهان مزاحم دام ازجمله

 )گياه بهمن( در قشالق
3/533 9 1/666 9 

 2 1/666 6 1/619 های سالميزان و پراکنش بارش

 5 1/166 3 1/523 وقوع گرمای زودرس در قشالق

کاهش مقدار علوفه مرتع در 

 قشالق
1/611 5 1/629 3 

 

مدیریت های مؤلفهبر سایر  مؤثراولویت اهمیت عوامل  -ب
 چرا در قشالق

در مورد عوامل  6آمده در جدول بر اساس نتایج بدست
پراکنش مکاني چرا در مرتع قشالق، از نظرر   مؤلفهبر  مؤثر
توزیع نامناسب منابع آب در مرترع   مؤثرعامل برداران بهره

نقش چوپران در هردایت    مؤثرعامل ، 5قشالق در اولویت 
 3محل آبشخور در اولویت  مؤثرعامل  و 6در اولویت  گله

هرای بعردی قررار    در اولویرت  مؤثرقرار دارد. بقيه عوامل 
اجررای   مرؤثر عامل ي که از نظر کارشناسان دارند. در حال

چرانردن  برای برداران تناوبي مرتع توسط بهره چرایسيستم 
برداری مشاعي از بهره مؤثرعامل ، 5در اولویت  هایشاندام

نقرش چوپران در هردایت     مؤثرعامل  و 6مرتع در اولویت 
در  مررؤثرقرررار دارد. بقيرره عوامررل   3گلرره در اولویررت  

آمرده  بر اساس نتایج بدسرت  قرار دارند.های بعدی اولویت
نروع و ترکيرب    مؤلفهبر  مؤثردر مورد عوامل  6در جدول 

فاصرله   مؤثرعامل برداران دام در مرتع قشالق، از نظر بهره
شررایط   مرؤثر عامل ، 5از منابع آب در قشالق در اولویت 

 مرؤثر عامل  و 6پستي و بلندی مرتع در قشالق در اولویت 
هرای پري در پري در    مي و وقوع خشکسالياقليهای نوسان

در  مررؤثرقرررار دارد. بقيرره عوامررل  3قشررالق در اولویررت 
در حررالي کرره از نظررر  هررای بعرردی قرررار دارنررد.اولویررت

منابع آب موجود در مرترع قشرالق    مؤثرعامل کارشناسان 
کاهش مرغوبيت علوفه مرترع در   مؤثرعامل ، 5در اولویت 

شرایط پسرتي و بلنردی    مؤثرعامل  و 6قشالق در اولویت 
 مرؤثر قرار دارد. بقيه عوامرل   3مرتع در قشالق در اولویت 

  های بعدی قرار دارند.در اولویت
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 سایر مؤلفههای
 مدیریت چرا

 عوامل مؤثر )گویهها(
 ميانگين نظرات

 بردارانبهره
 خانوار( 119)

 اولویت اهميت
 عوامل مؤثر از
 دید بهرهبرداران

 ميانگين نظرات
 کارشناسان

 نفر( 19)

 اولویت اهميت
 عوامل مؤثر از
 دید کارشناسان

 پراکنش مکاني چرا
 در مرتع قشالق

 3 1/166 6 1/199 نقش چوپان در هدایت گله

توزیع نامناسب منابع آب در 
 مرتع قشالق

1/125 5 3/129 1 

 2 3/992 3 3/515 محل آبشخور

 9 3/166 1 3/139 محل اتراق دام

اجرای سيستم چرای تناوبي 
 مرتع توسط

چراندن  برایبرداران بهره
 هایشاندام

3/615 9 1/666 5 

 6 1/592 2 3/593 مرتع برداری مشاعي ازبهره

 نوع و ترکيب دام
 در مرتع قشالق

ای و خشبي شدن گياهان بوته
 مرتعي در قشالق

3/525 1 3/991 1 

شرایط پستي و بلندی مرتع 
 در قشالق

1/555 6 1/115 3 

 9 3/933 5 1/613 فاصله از منابع آب در قشالق

 5 1/591 2 3/15 منابع آب موجود در مرتع قشالق

اقليمي و وقوع  هاینوسان
 هایخشکسالي

 پي در پي در قشالق
1/13 3 3/1 2 

کاهش مرغوبيت علوفه مرتع 
 در قشالق

3/961 9 1/555 6 

 تعداد دام
 در مرتع قشالق

برداری مشاعي از مرتع بهره
 در قشالق

3/13 2 3/555 2 

 5 1/629 6 1/593 اقليمي هاینوسانخشکسالي و 

 3 1/166 5 1/551 بردار در قشالقمعيشت بهره

 1 1/166 3 1/151 های سال در قشالقميزان بارش

کنترل پروانه چرا در قشالق 
 از طریق

 اجرای پروژه مدیریت چرا
3/593 1 1/592 6 

کاهش مقدار علوفه در مرتع 
 قشالق

3/13 9 1/166 9 
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در مرورد عوامرل    6آمده در جدول بر اساس نتایج بدست
تعررداد دام در مرتررع قشررالق، از نظررر  مررؤثر بررر مؤلفرره  

فاصله از منابع آب در قشرالق در  عامل مؤثر برداران بهره
شررایط پسرتي و بلنردی مرترع در      عامل مؤثر، 5اولویت 

نوسرانهای اقليمري و   عامل مرؤثر  و  6قشالق در اولویت 
 3های پي در پي در قشالق در اولویرت  وقوع خشکسالي

هرای بعردی قررار    رار دارد. بقيه عوامل مؤثر در اولویتق
عامررل مررؤثر دارنررد. در حررالي کرره از نظررر کارشناسرران 
عامل مرؤثر  ، 5خشکسالي و نوسانهای اقليمي در اولویت 

کنترل پروانره چررا در قشرالق از طریرق اجررای پرروژه       
بردار معيشت بهرهعامل مؤثر  و 6مدیریت چرا در اولویت 

هرای  ار دارد. بقيه عوامل مؤثر در اولویتقر 3در اولویت 
 بعدی قرار دارند.

 
زماان  هاای  مؤلفهبر زیر  مؤثراولویت اهمیت عوامل  -ج

 چرا در ییالق

در مرورد   3آمرده در جردول   بر اساس نترایج بدسرت  
ورود دام به مرتع یيالق، از نظر  مؤلفهبر زیر  مؤثرعوامل 

کراهش مقردار علوفره مرترع در      مرؤثر عامل برداران بهره
های کاهش ميزان بارش مؤثرعامل ، 5قشالق در اولویت 

وقوع گرمای زودرس در  مؤثرعامل  و 6سال در اولویت 
در  مررؤثرقرررار دارد. بقيرره عوامررل  3در اولویررت  قشررالق
در حرالي کره از نظرر     هرای بعردی قررار دارنرد.    اولویت

اعالم تراریخ کروچ از قشرالق بره      مؤثرعامل کارشناسان 
کراهش   مرؤثر عامرل  ، 5یيالق از سوی دولت در اولویت 

تخریب  مؤثرعامل  و 6های سال در اولویت ميزان بارش
در  مؤثرقرار دارد. بقيه عوامل  3بند در اولویت مراتع ميان

 های بعدی قرار دارند.اولویت
در مرورد   3آمرده در جردول   بر اساس نترایج بدسرت  

خروج دام از مرتع یيالق، از نظر  مؤلفهبر زیر  مؤثرعوامل 
وقوع سررمای زودرس در یريالق    مؤثرعامل برداران بهره

کاهش مقردار علوفره مرترع در     مؤثرعامل ، 5در اولویت 
های کاهش ميزان بارش مؤثرعامل  و 6یيالق در اولویت 

در  مررؤثرقرررار دارد. بقيرره عوامررل  3سررال در اولویررت 

در حرالي کره از نظرر     ی قررار دارنرد.  هرای بعرد  اولویت
اعالم تراریخ کروچ از قشرالق بره      مؤثرعامل کارشناسان 

کراهش   مرؤثر عامرل  ، 5یيالق از سوی دولت در اولویت 
تخریب  مؤثرعامل  و 6های سال در اولویت ميزان بارش
در  مؤثرقرار دارد. بقيه عوامل  3بند در اولویت مراتع ميان

 های بعدی قرار دارند.اولویت
در مرورد عوامرل    3آمده در جردول  بر اساس نتایج بدست

ورود زود هنگام دام به مرترع یريالق، از نظرر     مؤلفهبر زیر  مؤثر
هرای پري   کاهش بارندگي و خشکسرالي  مؤثرعامل برداران بهره

برودن علوفره در مراترع     ناکافي مؤثرعامل ، 5در پي در اولویت 
آزار رساندن گياه بهمرن بره    مؤثرعامل  و 6قشالقي در اولویت 

در  مرؤثر قررار دارد. بقيره عوامرل     3دام در قشالق در اولویرت  
از نظرر کارشناسران    های بعدی قرار دارند. در حالي کره اولویت
، 5 ناکافي بودن علوفه در مراتع قشالقي در اولویرت  مؤثرعامل 
هرای پري در پري در    کاهش بارندگي و خشکسرالي  مؤثرعامل 

 3بند در اولویرت  از بين رفتن مراتع ميان مؤثرعامل  و 6اولویت 
برر   های بعدی قرار دارند.در اولویت مؤثربقيه عوامل  قرار دارد.

برر   مرؤثر در مورد عوامل  3آمده در جدول اساس نتایج بدست
برداران از نظر بهره ورود دیر هنگام دام به مرتع یيالق، مؤلفهزیر 

عامل ، 5نبود گرمای زودرس در قشالق در اولویت  مؤثرعامل 
عامل  و 6افزایش مقدار علوفه مرتع در قشالق در اولویت  مؤثر
 3بهرار در قشرالق در اولویرت    اوایل مساعد بودن هوا در  مؤثر

در  های بعدی قرار دارنرد. در اولویت مؤثرقرار دارد. بقيه عوامل 
افررزایش ميررزان  مررؤثرعامررل از نظررر کارشناسرران حررالي کرره 

کراهش رقابرت در    مرؤثر عامرل  ، 5های سال در اولویت بارش
برداران  یحرق در  بين بهره برداری از مراتع یيالقيرسيدن و بهره

افزایش مقدار علوفه مرتع در قشالق در  مؤثرعامل  و 6اولویت 
ی بعدی قرار هادر اولویت مؤثرقرار دارد. بقيه عوامل  3اولویت 
در مرورد عوامرل    3آمده در جدول بر اساس نتایج بدست دارند.
ورود به موقرع دام بره مرترع یريالق، از نظرر       مؤلفهبر زیر  مؤثر
مساعد بودن هوا در قشرالق در اولویرت    مؤثرعامل برداران بهره
بررداری از مراترع   نبودن رقابت در رسيدن و بهره مؤثرعامل  ،5

 مرؤثر عامرل   و 6بررداران  یحرق در اولویرت    بهرره یيالقي بين 
 قررار دارد.   3علوفره در اولویرت    تأمينحمایت دولت از طریق 
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 برداران و کارشناسانزمان چرا در ییالق از دیدگاه بهره مؤلفهبر زیر  مؤثراولویت اهمیت عوامل  -3 جدول

 عوامل مؤثر )گویهها( مؤلفه زمان چرا

 ميانگين نظرات

 بردارانبهره

 خانوار( 119)

 اولویت اهميت

 عوامل مؤثر از

  دید بهرهبرداران

 ميانگين نظرات

 کارشناسان

 نفر( 19)

 اولویت اهميت

 عوامل مؤثر از

  دید کارشناسان

 ورود دام مؤلفهزیر 

 به مرتع یيالق 

اعالم تاریخ کوچ از 

 قشالق به یيالق

 از سوی دولت

1/115 1 1/129 5 

 3 1/533 9 3/591 بندميان تخریب مراتع

های کاهش ميزان بارش

 سال
1/352 6 1/611 6 

وقوع گرمای زودرس در 

 قشالق
1/669 3 1/111 9 

کاهش مقدار علوفه مرتع 

 در قشالق
1/355 5 1/166 2 

ترس از چراندن مراتع 

 یيالقي توسط

 روستائيان و عشایر دیگر

3/212 2 1/555 1 

خروج  مؤلفهزیر 

 دام

 مرتع یيالق از

 5 1/166 2 3/935 بندتخریب مراتع ميان

های کاهش ميزان بارش

 سال
1/551 3 3/266 2 

وقوع سرمای زودرس در 

 یيالق
1/65 5 3/555 3 

کاهش مقدار علوفه مرتع 

 در یيالق
1/515 6 3/111 1 

تعليف دام از کلور و 

 پسچر مزارع در یيالق
1/155 1 3/955 9 

مراتع  ترس از چراندن

 قشالقي توسط

 روستائيان و عشایر دیگر

3/913 9 1 6 

ورود زود  مؤلفهزیر 

 هنگام

 دام به مرتع یيالق

گرمای زودرس در 

 قشالق
3/9515 9 3/5991 9 

 3 1/1666 2 3/9295 بنداز بين رفتن مراتع ميان
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 عوامل مؤثر )گویهها( مؤلفه زمان چرا

 ميانگين نظرات

 بردارانبهره

 خانوار( 119)

 اولویت اهميت

 عوامل مؤثر از

  دید بهرهبرداران

 ميانگين نظرات

 کارشناسان

 نفر( 19)

 اولویت اهميت

 عوامل مؤثر از

  دید کارشناسان

کاهش بارندگي و 

 های پي در پيخشکسالي
1/5156 5 1/1111 6 

مراتع ترس از چراندن 

یيالقي توسط روستائيان 

 و عشایر دیگر

3/5199 1 1 1 

ناکافي بودن علوفه در 

 مراتع قشالقي
1/111 6 1/1115 5 

آزار رساندن گياه بهمن 

 به دام در قشالق
1/1125 3 3/5333 2 

 ورود دیر مؤلفهزیر 

 هنکام دام

 به مرتع یيالق

نبود گرمای زودرس در 

 قشالق
1/136 5 3/129 2 

های افزایش ميزان بارش

 سال
3/139 1 1/355 5 

ل یاوامساعد بودن هوا در 

 بهار در قشالق
3/199 3 1/115 1 

کاهش رقابت در رسيدن 

 برداری از مراتعو بهره

برداران بين بهره یيالقي 

  یحق

3/31 2 1/615 6 

 برایوجود آب کافي 

 شرب دام در قشالق
3/296 9 1/111 9 

علوفه افزایش مقدار 

 مرتع در قشالق
1/136 6 1/533 3 

 ورود مؤلفهزیر 

 به موقع دام

 به مرتع یيالق

مساعد بودن هوا در 

 قشالق
1/65 5 1/5991 6 

 2 3/1 2 3/915 کافي بودن آب در قشالق

نبودن رقابت در رسيدن و 

 برداری ازبهره

بين  مراتع یيالقي

1/513 6 3/5333 1 
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 عوامل مؤثر )گویهها( مؤلفه زمان چرا

 ميانگين نظرات

 بردارانبهره

 خانوار( 119)

 اولویت اهميت

 عوامل مؤثر از

  دید بهرهبرداران

 ميانگين نظرات

 کارشناسان

 نفر( 19)

 اولویت اهميت

 عوامل مؤثر از

  دید کارشناسان

 برداران  یحقبهره

تاریخ کوچ از تعيين 

 سوی دولت

 بردارانبا هماهنگي بهره

3/236 9 1/6666 5 

حمایت دولت از طریق 

 علوفه تأمين
1/555 3 1/1666 3 

وجود مقدار زیاد علوفه 

 قشالق در مرتع
1/125 1 3/1115 9 

طول  مؤلفهزیر 

 مدت چرا

 در مرتع یيالق

 5 1/629 2 3/955 بندتخریب مراتع ميان

پراکنش ميزان و 

 های سالبارش
1/13 3 3/115 3 

وقوع سرمای دیررس در 

 یيالق
3/152 9 3/955 9 

کاهش مقدار علوفه مرتع 

 در یيالق
1/621 6 3/166 1 

 مراتعتبدیل کاربری 

کاهش سطح مرتع( در )

 یيالق

1/611 5 1/115 6 

ترس از چراندن مراتع 

 یيالقي توسط

 روستائيان و عشایر دیگر

3/515 1 3/1 2 

 
هرای بعردی قررار دارنرد. در     بقيه عوامل مؤثر در اولویت
تعيين تاریخ کروچ  عامل مؤثر حالي که از نظر کارشناسان 

، 5بررداران در اولویرت   از سوی دولت با همراهنگي بهرره  
 و 6مساعد بودن هوا در قشرالق در اولویرت   عامل مؤثر 
طریرق ترأمين علوفره در    حمایرت دولرت از   عامل مرؤثر  

هرای  قرار دارد. بقيه عوامرل مرؤثر در اولویرت    3اولویت 
 بعدی قرار دارند.

مدیریت های مؤلفهبر سایر  مؤثراولویت اهمیت عوامل  -د
 چرا در ییالق

در مرورد   1آمرده در جردول   بر اساس نترایج بدسرت  
چرا در مرتع یريالق،   مکراني پراکنش  مؤلفهبر  مؤثرعوامل 

تعردد منرابع آب در مرترع     مؤثرعامل برداران هاز نظر بهر
نقش چوپران در هردایت    مؤثرعامل ، 5یيالق در اولویت 
توزیع مناسرب منرابع آب    مؤثرعامل  و 6گله در اولویت 
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در  مرؤثر قررار دارد. بقيره عوامرل     3در مرتع در اولویت 
در حرالي کره از نظرر     هرای بعردی قررار دارنرد.    اولویت

، 5محرل اترراق دام در اولویرت     مرؤثر عامل کارشناسان 
اجرای سيسرتم چررای تنراوبي مرترع توسرط       مؤثرعامل 

عامل  و 6در اولویت  هایشاندامچراندن برای برداران بهره
قرار دارد. بقيه  3تعدد منابع آب در مرتع در اولویت  مؤثر

 های بعدی قرار دارند.در اولویت مؤثرعوامل 
در مرورد   1آمرده در جردول   بر اساس نترایج بدسرت  

نوع و ترکيب دام در مرتع یيالق، از  مؤلفهبر  مؤثرعوامل 
شرایط پستي و بلنردی مرترع    مؤثرعامل برداران نظر بهره

خشبي شردن گياهران    ای وبوته مؤثرعامل ، 5در اولویت 
اقليمري و  نوسرانهای   مرؤثر عامرل   و 6مرتعي در اولویت 
رد. قررار دا  3در اولویت  پري های پي در وقوع خشکسالي

هرای بعردی قررار دارنرد. در     در اولویت مؤثربقيه عوامل 
منابع آب موجرود   مؤثرعامل حالي که از نظر کارشناسان 

شرایط پستي و بلنردی   مؤثرعامل ، 5در مرتع در اولویت 
فاصرله از منرابع آب در    مؤثرعامل  و 6مرتع در اولویت 

هرای  در اولویرت  مرؤثر قرار دارد. بقيه عوامرل   3اولویت 
 بعدی قرار دارند.

در مرورد   1آمرده در جردول   بر اساس نترایج بدسرت  
تعرداد دام در مرترع یريالق، از نظرر      مؤلفهبر  مؤثرعوامل 

، 5برردار در اولویرت   معيشت بهره مؤثرعامل برداران بهره
عامرل   و 6های سرال در اولویرت   ميزان بارش مؤثرعامل 
قررار   3ي در اولویرت  اقليمر نوسانهای خشکسالي و  مؤثر

 های بعدی قررار دارنرد.  در اولویت مؤثردارد. بقيه عوامل 
تعليرف دام   مرؤثر عامرل  در حالي که از نظر کارشناسران  

برداران از کلور و پسچر مزارع در یيالق در برخي از بهره
کنتررل پروانره چررا در یريالق از      مرؤثر عامل ، 5اولویت 

عامرل   و 6لویرت  طریق اجرای پروژه مدیریت چرا در او
قررار   3اقليمري در اولویرت   نوسانهای خشکسالي و  مؤثر

 های بعدی قرار دارند.در اولویت مؤثردارد. بقيه عوامل 
 
 نتایج استنباطی -2

های مختلف آماری در مورد عوامل مؤثر بر نتایج آزمون
هااای ماادیریت چاارا از دیاادگاه هااا و زیاار مؤلفااهمؤلفااه

 بردارانکارشناسان و بهره
برا اسرتفاده از    9آمرده از جردول   بر اساس نتایج بدسرت 

بررداران برين   آزمون مان ویتنري، در مرورد نظررات بهرره    
برداران در مورد تعيين مهمترین عوامرل  کارشناسان و بهره

های مدیریت چرا در یيالق و ها و زیر مؤلفهمؤثر بر مؤلفه
زیر مؤلفره خرروج   ) مؤلفه و زیر مؤلفه 51در قشالق، در 

م از مرتع قشالق، زیر مؤلفره ورود زود هنگرام دام بره    دا
مرتع قشالق، زیر مؤلفه طول مدت چرا در قشالق، مؤلفره  
پراکنش مکاني چرا در قشالق، زیرر مؤلفره ورود دام بره    
مرتع یيالق، زیر مؤلفه خرروج دام از مرترع یريالق، زیرر     
مؤلفه ورود زود هنگام دام به مرتع یيالق، زیر مؤلفه ورود 

هنگام دام به مرتع یيالق، زیر مؤلفه ورود به موقع دام  دیر
به مرتع یيالق و مؤلفه پراکنش مکاني چرا در مرتع یيالق( 

مؤلفه  9( بدست آمد ولي در P>15/1) داریتفاوت معني
زیر مؤلفه ورود دام بره مرترع قشرالق، زیرر     ) و زیر مؤلفه

و  مؤلفه ورود دیر هنگام دام به مرتع قشالق، مؤلفره نروع  
ترکيب دام در مرترع قشرالق، مؤلفره تعرداد دام در مرترع      
قشالق، زیر مؤلفه طول مدت چرا در مرتع یريالق، مؤلفره   
نوع و ترکيب دام در مرترع یريالق و مؤلفره تعرداد دام در     

 داری بدست نيامد.مرتع یيالق( هيچگونه تفاوت معني
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 برداران و کارشناسانمدیریت چرا در ییالق از دیدگاه بهرههای لفهؤمبر سایر  مؤثراهمیت عوامل  اولویت -4 جدول

 سایر مؤلفههای

  مدیریت چرا
 عوامل مؤثر )گویهها(

 ميانگين نظرات

 بردارانبهره

 خانوار( 119)

 اولویت اهميت

 عوامل مؤثر از

 دید بهرهبرداران

 ميانگين نظرات

 کارشناسان

 نفر( 19)

 اولویت اهميت

 عوامل مؤثر از

 دید کارشناسان

 پراکنش مکاني چرا

 در مرتع یيالق

 9 1/111 6 1/691 نقش چوپان در هدایت گله

 1 1/666 3 1/511 توزیع مناسب منابع آب در مرتع

 3 1/355 5 1/652 تعدد منابع آب در مرتع

 2 3/592 1 1/129 محل آبشخور دام

 5 1/115 2 3/999 محل اتراق دام

اجرای سيستم چرای تناوبي مرتع 

 توسط

چراندن  برایبرداران بهره

 هایشاندام

3/155 9 1/111 6 

 نوع و ترکيب دام

 در مرتع یيالق

ای و خشبي شدن گياهان بوته

 مرتعي
1/151 6 3/933 1 

 6 3/991 5 1/512 شرایط پستي و بلندی مرتع

 3 3/992 1 1/119 فاصله از منابع آب

 5 1/6 9 3/2 منابع آب موجود در مرتع

اقليمي و وقوع  هاینوسان

 هایخشکسالي

 پي در پي 

1/196 3 3/955 9 

کاهش مرغوبيت علوفه مرتع در 

 یيالق
3/315 2 3/111 2 

 تعداد دام

 در مرتع یيالق

 3 3/115 3 1/656 اقليمي هاینوسانخشکسالي و 

 9 3/215 5 1/691 بردارمعيشت بهره

 2 3/215 6 1/611 های سال در یيالقميزان بارش

 1 3/115 2 3/95 کاهش دما در یيالق

 کنترل پروانه چرا در یيالق از طریق

 اجرای پروژه مدیریت چرا 
3/591 1 3/533 6 

برداران از تعليف دام برخي از بهره

 کلور

 و پسچر مزارع در یيالق

3/16 9 1/115 5 
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 هایلفهؤمو زیر ها لفهؤمبر  مؤثربرداران در مورد پاسخگویی به عوامل کارشناسان و بهره نظراتمقایسه میانگین بین  -5جدول 

 مدیریت چرا با استفاده از آزمون مان ویتنی 

 هایلفهؤمو زیر ها لفهؤمبر  مؤثرعوامل 

 ت چرایمدیر
 Uمقدار 

Whitney-Mann 

 wمقدار 

Wilcoxon 

 داریمعنيسطح  Zمقدار 

 ns 115/1- 216/1 9/5115 9/1991 دام به مرتع قشالق ورود مؤلفهزیر 

 1/1 -55/9 ** 19121 3615 خروج دام از مرتع قشالق مؤلفهزیر 

 1/1 -913/1 ** 9/6555 9/5521 ورود زود هنگام دام به مرتع قشالق مؤلفهزیر 

 ns 621/5- 612/1 9/51615 9/1191 ورود دیر هنگام دام به مرتع قشالق مؤلفهزیر 

 1/1 -151/9**  9/12959 9/1911 طول مدت چرا در مرتع قشالق مؤلفهزیر 

 1/1 -119/3 ** 9/11595 9/9521 پراکنش مکاني دام در مرتع قشالق مؤلفه

 ns 961/5- 569/1 9/1156 9/9199 نوع و ترکيب دام در مرتع قشالق مؤلفه

 ns 911/5- 566/1 9/51191 9/9135 تعداد دام در مرتع قشالق مؤلفه

 1/1 -95/9 ** 9/12251 9/1355 دام به مرتع یيالق ورود مؤلفهزیر 

 139/1 -515/6 * 9/15919 9/9396 خروج دام از مرتع یيالق مؤلفهزیر 

 115/1 -315/3 ** 9/11935 9/2361 یيالق ورود زود هنگام دام به مرتع مؤلفهزیر 

 1/1 -139/9 ** 12192 1215 ورود دیر هنگام دام به مرتع یيالق مؤلفهزیر 

 1/1 -163/3 ** 11599 9526 ورود به موقع دام به مرتع یيالق مؤلفهزیر 

 ns 115/5- 61/1 5699 1661 طول مدت چرا در مرتع یيالق مؤلفهزیر 

 1/1 -259/9 ** 12262 1155 پراکنش مکاني چرا در مرتع یيالق مؤلفه

 ns 935/5- 562/1 9/1119 9/9191 نوع و ترکيب دام در مرتع یيالق مؤلفه

 ns 929/1- 115/1 51913 1111 تعداد دام در مرتع یيالق مؤلفه

 
با استفاده از  2آمده از جدول بر اساس نتایج بدست

برداران بين آزمون کروسکال واليس، در مورد نظرات بهره
 مختلفتيره( و همچنين بين بنکوهای  9های مختلف )تيره

عوامل  مهمترینتعيين مورد بنکو( مورد بررسي در  69)

مدیریت چرا در یيالق و های مؤلفهو زیر ها مؤلفهبر  مؤثر
( P>15/1) داریتفاوت معني قشالق، در تمام موارد

 بدست آمد.
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 وها لفهؤمبر  مؤثرو بنکوهای مختلف مورد بررسی( در مورد پاسخگویی به عوامل  هاتیره) بردارانمقایسه میانگین بین بهره -6جدول 
 چرا با استفاده از آزمون کروسکال والیس مدیریتهای لفهؤمزیر 

 هایلفهؤمو زیر ها لفهؤمبر  مؤثرعوامل 

 ت چرایمدیر

 مقایسه بين بنکو های مختلف عشایری های مختلف عشایریمقایسه بين تيره

 مقدار کای

 اسکوئر
 درجه آزادی

سطح 

 داریمعني

 مقدار کای

 اسکوئر
 داریسطح معني درجه آزادی

 1/1 62 911/512 ** 1/1 2 216/62 ** دام به مرتع قشالق ورود مؤلفهزیر 

 1/1 62 615/551 ** 1/1 2 61/39 ** خروج دام از مرتع قشالق مؤلفهزیر 

ورود زود هنگام دام به مرتع  مؤلفهزیر 

 قشالق
** 251/19 2 1/1 ** 116/511 62 1/1 

ورود دیر هنگام دام به مرتع  مؤلفهزیر 

 قشالق
* 219/56 2 11/1 ** 223/21 62 1/1 

 1/1 62 159/511 ** 1/1 2 516/13 ** طول مدت چرا در مرتع قشالق مؤلفهزیر 

 1/1 62 992/95 ** 1/1 2 159/69 ** پراکنش مکاني دام در مرتع قشالق مؤلفه

 1/1 62 299/59 ** 1/1 2 135/39 ** نوع و ترکيب دام در مرتع قشالق مؤلفه

 1/1 62 112/552 ** 1/1 2 156/35 ** تعداد دام در مرتع قشالق مؤلفه

 1/1 62 199/513 ** 1/1 2 191/91 ** دام به مرتع یيالق ورود مؤلفهزیر 

 1/1 62 291/551 ** 1/1 2 923/95 ** خروج دام از مرتع یيالق مؤلفهزیر 

 ورود زود هنگام دام به مرتع مؤلفهزیر 

 یيالق
** 991/31 2 1/1 ** 511/561 62 1/1 

ورود دیر هنگام دام به مرتع  مؤلفهزیر 

 یيالق
** 169/32 2 1/1 ** 153/59 62 1/1 

 1/1 62 192/19 ** 1/1 2 569/31 ** ورود به موقع دام به مرتع یيالق مؤلفهزیر 

 1/1 62 959/511 ** 1/1 2 115/59 ** طول مدت چرا در مرتع یيالق مؤلفهزیر 

 1/1 62 631/511 ** 1/1 2 115/91 ** پراکنش مکاني چرا در مرتع یيالق مؤلفه

 1/1 62 139/531 ** 1/1 2 219/32 ** نوع و ترکيب دام در مرتع یيالق مؤلفه

 1/1 62 391/615 ** 1/1 2 125/515 ** تعداد دام در مرتع یيالق مؤلفه

 

 بحث
برر زیرر    مؤثردر مورد عوامل  5طور که در جدول همان

ورود زود هنگرام دام بره مرترع قشرالق(     ) چررا زمان  مؤلفه
بررداران بره عامرل    مشخص است، هم کارشناسان و هم بهره

 .انرردداده 5سرررمای زودرس در مراتررع یيالقرري رتبرره  مررؤثر

برداران توان پذیرفت که از نظر کارشناسان و بهرهميبنابراین 
وقوع سرمای زودرس در مراتع یيالقري از مهمتررین عامرل    

 تأیيددر  بر ورود زود هنگام دام به مراتع قشالقي است. مؤثر
وقوع بر  مؤثرنتيجه این تحقيق مبني بر اعالم مهمترین عامل 

و همکراران   ellpbCam سرمای زودرس در مراترع یيالقري   
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برر   مرؤثر یکي از عوامرل محيطري    که اندکرده( بيان 5525)
 باشرد. الگوهای زماني و مکاني چرای دام، عوامل اقليمي مي

شرایط آب و هروایي   Johnson  (5513)و ell pbCamضمناً
و تغييرات دمایي را یکي از عوامرل مهرم برر زمران چررا و      

 3در جردول   طورکره همران  اند.چرخه فعاليت دام بيان کرده
ود بر ور مؤثرعوامل  مشخص است، وجه تشابهي در اولویت

زود هنگررام دام برره مرتررع یيالقرري از نظررر کارشناسرران و   
ازجملره ناکرافي برودن علوفره در      ،شودبرداران دیده ميبهره

های پي در پري  مراتع قشالقي، کاهش بارندگي و خشکسالي
و گرمای زودرس در قشالق و ترس از چراندن مراتع یيالقي 

 .نرد نظرر دار اتفراق  تقریبراً توسط روستائيان و عشایر دیگرر  
توان پذیرفت که ایرن عوامرل بسريار برا اهميرت      ميبنابراین 

هرای تقرویم کروچ و    ریرزی باشد و الزم است در برنامره مي
 مرورد توجره  جلوگيری از کوچ زود هنگام به مراتع یيالقري  

ایررن نترایج برا نتررایج محققران دیگرر ازجملرره      قررار گيررد.  
Ghanbari (6115 ،)mohamadi-Shah (6119و ) Abedi 

arvestaniS (6151) .به آن  دبایاز مواردی که  مطابقت دارد
توجه نمود اینکه بر خالف برخي از تحقيقات انجام شرده در  

بررداران پاسرخگو در ایرن    بهرره  علل کوچ زود هنگام، مورد
را از  Stipa capensisعامل آزار رساندن گياه بهمرن   تحقيق
 2اولویت نامه، کارشناسان عامل  کر شده در پرسش 2ميان 
علت ایرن موضروع    اند واعالم نموده 3برداران اولویت و بهره

هرای پري در پري در    این است که کمي بارش و خشکسرالي 
طایفه شش بلوکي باعث شرده کره گيراه بهمرن از     بوم یستز

عرصه مراتع قشالقي حذف و یا بسيار کم آن هرم بصرورت   
هرم   دليرل همرين  موضعي در برخي قلمروهای عشایری و به

برداران برای این عامرل ارزش زیرادی   کارشناسان و هم بهره
در مرورد عوامرل    1و  5طورکه در جدول همان قائل نشدند.

پرراکنش مکراني چررا مشرخص اسرت، هرم        مؤلفره بر  مؤثر
نقرش چوپران    مؤثربرداران روی عامل کارشناسان و هم بهره

 مرؤثر عامرل مهرم و    تأیيرد داشتند. در کيد أتدر هدایت گله 
  Bailey نقش چوپان در هدایت گله در پراکنش مکاني چرا،

در  گرداني(گله) رانيکه گلهاند بيان کرده( 5552) و همکاران
اسرت.   مرؤثر گيری نظام زمراني و مکراني چررای دام    شکل

بيان نمود که چرانردن  ای مقاله( در 6115)  Baraniهمچنين
و فعل انسان است و چوپران نقرش مهمري برر هردایت گلره       

گرداندن آن در عرصه مرتع دارد و پراکنش چرا را در عرصه 
در واقع برر الگوهرای زمراني و مکراني چررا      ، کندکنترل مي

 Barney و Staford جملره از زیرادی ن امحققر گذارند. تأثير
(5511 ،)Fleming وKoran   (5515 ،) Oba  وKaitira 
(6112 ،)Barani  (6115 و ) Jafari Sarouei (6119 )

در تنظيم الگوهای را نقش چوپان  ویژهعوامل انساني بهنقش 
همچنرين   .انددانسته مؤثرزماني و مکاني چرای دام در مراتع 

 مؤثرنتيجه این تحقيق مبني بر اعالم مهمترین عامل  تأیيددر 
پرراکنش مکراني    مؤلفره توزیع نامناسب آب در مرتع بر زیر 

( و 1561)و همکرراران  Odo داران، چرررا از نظررر مرتررع  
Mesdaghi (6119اعالم مي )   کنند که وجرود آب کرافي در

شرب احشام، پراکنش چررا را در مرترع تصرحيح     برایمرتع 
های مختلف مرتع در حد مناسبي در نتيجه از قسمت ،کندمي
بيران   ،(5555)و همکراران   Jamesبرداری خواهد شرد.  بهره
که پراکنش و دسترسري دام بره منرابع آب در مرترع     اند کرده

های مرتع شرده و تنظريم   باعث استفاده مناسب از همه بخش
 Zareو   Azarnivandفشار چررای دام را بره دنبرال دارد.    

Chahoki (6115بيان مي )هرا از ميرزان   کنند که استفاده دام
علوفه موجود در مرتع به مقدار آب موجود در مرتع بستگي 

عبارت دیگر، تنها در صورت وجود آب کافي اسرت  . بهدارد
تواند از علوفه توليردی در سرطح مرترع بيشرترین     که دام مي

دیگرر  ن امحققر  استفاده را برای توليدات دامي داشرته باشرد.  
و همکراران    Lardy(، 6113)و همکراران   Sileshi ازجمله 

کننرده  عامرل تعيرين   تریناصليکنند که آب ( بيان مي6111)
پررراکنش دام در مرتررع اسررت و کمبررود آب، عملکرررد دام را 

تر از کمبود دیگر مواد غذایي کاهش طور چشمگيری سریعبه
دليررل اخررتالف بررين دو دیرردگاه کارشناسرران و   دهررد.مرري
هرای  لفهؤمبر  مؤثربندی عوامل برداران در تعيين اولویتبهره

مدیریت چرا ممکن است ناشي از تفکرات رسمي، سرازماني  
تشررکيالتي برخررورد کررردن و همچنررين ناشرري از دیررد    و

و نگراه   سرو دانشگاهي و تحصيالت عالي کارشناسران از یک 
درگيرر برودن برا مسرائل و مشرکالت       موردبرداران در بهره
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دیگرر   سروی عرصه، معيشتي و تغييرات محيطري و غيرره از   
هرا باعرث شرده کره روی     هرحال این تفاوت دیدگاهباشد. به
 يرترأث مردیریت چررا   های لفهؤمبر  مؤثرمل بندی عوااولویت
به آن توجه نمود اینکه بر خرالف   دبایمواردی که  از بگذارد.

 mohamadi-Shahانجرام شرده ازجملره     تحقيقرات برخي از 
علل کوچ  مورددر arvestaniSAbedi  (6151 )( و 6119)

عامرل آزار   برداران پاسخگو در این تحقيرق زود هنگام، بهره
بره دام در قشرالق را از    Stipa capensisبهمنرساندن گياه 

 3عامل  کر شده در پرسشنامه، کارشناسان اولویرت   2ميان 
اند و علت ایرن موضروع   اعالم نموده 1برداران اولویت و بهره

 يپر هرای پري در   رسد کمي برارش و خشکسرالي  به نظر مي
بوم طایفه شش بلوکي باعث شده سال( در زیست 51حدود )

 ن از عرصه مراتع قشالقي حذف و یا بسريار کرم  که گياه بهم
آن هم بصورت موضعي در برخري قلمررو عشرایری و     شود،

بررای ایرن    بررداران بهرره هم کارشناسان و هرم   دليلهمين به
بررر اسرراس نتررایج بحث عامررل ارزش زیررادی قائررل نشرردند.

هررای طيررف ليکرررت، نظرررات نامررهآمررده از پرسررشبدسررت
بنردی  اهميرت و اولویرت   موردبرداران و کارشناسان در بهره

مردیریت  هرای  لفره ؤمو زیر ها لفهؤمبر  مؤثرمهمترین عوامل 
در  های آمراری، با استفاده از آزمون ضمناًچرا مشخص شد. 

بررداران  این تحقيق مشخص شد که نظرات کارشناسان و بهره
بروم  یسرت زبر مدیریت چرا در  مؤثربندی عوامل لویتدر او

باشد. همچنين موارد متفاوت مي بيشترطایفه شش بلوکي در 
های نظرات بسيار براال  در بسياری از موارد، تفاوت ميانگين

های نظررات  بوده و در برخي از موارد، ميزان تفاوت ميانگين
ا اسرتفاده  بر که طوریبه باشد.بين دو گروه پاسخگو ناچيز مي

تروان  برداران مري از نتایج تلفيق دو دیدگاه کارشناسان و بهره
زمرران چرررا )کرراهش بارنرردگي و  مؤلفررهعوامررل مررؤثر بررر 

های پي در پي، وقوع سرمای زودرس در یريالق،  خشکسالي
وقوع گرمای زودرس در قشالق، کافي بودن علوفه در مرتع، 

اني چررا  پرراکنش مکر   مؤلفره کمبود آب در مراتع قشالقي(، 
)نقش چوپان در هدایت گله، چگونگي توزیرع منرابع آب در   

نوع و ترکيب دام )شرایط پستي و بلندی مرترع،   مؤلفهمرتع(، 
اقليمررري و وقررروع   هاینوسرررانفاصرررله از منرررابع آب،  

تعرداد دام   مؤلفره هرای پري در پري( و همچنرين     خشکسالي
اقليمري و ميرزان    هاینوسانبردار، خشکسالي و )معيشت بهره

طررورکلي بررين نظرررات برره هررای سررال( را برشررمرد.ارشبرر
هرای تحقيرق،   پاسرخگویي بره پرسرش    موردکارشناسان در 

چه ) بردارانهمگني بيشتری وجود دارد ولي بين نظرات بهره
 .باشدميکمتری  ها و چه بين بنکوها( همگنيبين تيره
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Abstract 

      In order to determine and prioritize the most effective factors on grazing management in 

Qashqai Nomads’ ecosystem (Shesh Boluki tribe), sampling was done by selecting 405 

households (using Cochran formula) from nomad exploiters and 45 individuals from experts 

with experiences in migration and grazing management in Fars and Bushehr provinces in 2015 

and 2016. The survey used descriptive participant observation with questionnaires and 

interviews. In this study, the viewpoints of two statistical groups were obtained through Likert 

scale (five-point scale) and then the analysis was done using nonparametric tests including 

Mann Whitney and Kruskal-Wallis test. he result showed a significant difference between the 

viewpoints of exploiters and experts regarding prioritization of effective factors on elements and 

sub elements of grazing management (P<0.01). The result from integration of exploiters and 

experts viewpoints showed that effective factors on the element of grazing time were consisted 

of decreasing in precipitation and frequent drought, early cold weather in summer rangelands, 

early warm weather in winter rangelands, sufficient foliage in rangeland, water scarcity in 

winter rangelands; element of spatial distribution of grazing was included of role of shepherd in 

herd movements and distribution of watering points in rangeland; element of type and 

composition of herd were consisted of  topographical condition, distance from watering point, 

climate variability and frequent droughts, and also element of livestock number was consisted of 

exploiter’s livelihood, drought and climate variability and inter-annual precipitation. In general, 

a more homogenous answer was observed between expert viewpoints. 

 
Keywords: Nomad, grazing management, migration, grazing time, grazing spatial distribution, 

Shesh Boluki tribe. 

 

 
 


