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 چکیده
رکرد پوشش از جهات مختلف بر ساختار و کاتواند ميچرای دام یکي از مهمترین عوامل مؤثر بر خاک و پوشش گياهي است که     

با هدف بررسي عوامل مؤثر بر تکرار و شدت چرای دام در مرتع انجام شد. جامعه  5334این تحقيق در پایيز  گياهي تأثيرگذار باشد.
 5531از فرمول کوکران، از ميان گيری بهرهآماری پژوهش را سرپرستان خانوار عشایر شهرستان کوهدشت تشکيل داده است. با 

بندی شده انتخاب شدند که تصادفي طبقهگيری نمونهسرپرست خانوار به روش  355خانوار عشایر مناطق یيالقي شهرستان کوهدشت، 
استفاده شد و اطالعات مورد نياز پژوهش  تاداناساز نظرات  ،برای سنجش روایي بسته بود. سئوال 5۷باز و وال ئس ۷شامل  پرسشنامه

شد. برای سنجش پایایي اطالعات از آلفای کرونباخ استفاده گردید که آوری ها جمعپرسشنامهبا انجام مصاحبه حضوری و از طریق 
بدست آمد. ضریب همبستگي کندال تائو نشان داده است که بين شاخص عوامل مؤثر  12/5نمونه اوليه  35مقدار آلفای کرونباخ برای 

رأس دام و فاصله بين  55، ميزان زایش ساالنه رانبردابهرهبر تکرار چرای دام با متوسط درآمد ساالنه و متوسط هزینه ساالنه خانوار 
رأس  55برقرار است و بين شاخص عوامل مؤثر بر شدت چرای دام با ميزان زایش ساالنه داری معنيمراتع یيالقي و قشالقي ارتباط 

تکرار چرای دام و شدت  ویتني نيز نشان داد که بين شاخص عواملحاصل از آزمون منهای یافتهوجود دارد. داری معنيدام رابطه 
آمده از آزمون کروسکال واليس نشان داده است که همچنين نتایج بدست وجود دارد.داری معنيچرا با داشتن مرتع قشالقي تفاوت 

 ندارد.داری معنياز مرتع نيز تفاوت برداری بهرهشاخص عوامل مؤثر بر تکرار چرا و شدت چرا با نوع 
 

 .، تکرار چرا، شدت چرا، مراتع یيالقي، شهرستان کوهدشتبردارانبهره: کلیدی هایواژه

 

 مقدمه
شونده هستند که فشار  دیبخش از منابع تجد نتریمراتع مهم

علوفه در  ديتول نهیبودن هز زيناچ لدلي به هاوارد شده بر آن
باالست. سطح  يکشت آب قیعلوفه از طر ديتول نهیبا هز سهیمقا

 زانيهکتار و م ونيليم 12مراتع کشور در حال حاضر حدود 

تن علوفه  ونيليم ۷/55مراتع حدود  انهيعلوفه سال ديتول
 چرپسکه همراه با  ،( 2014et alArzani ,.خشک است )

واحد  ونيليم 45حدود  فيتعل یيتوانا شیو آ يزراع اراضي
از تعداد حدود  کهيحالماهه دارند. در  ۷دوره  کیدر را  يدام

 يواحد دام ونيليم 13در کشور حدود  يواحد دام ونيليم 564
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متناسب با  یچرا تيظرف تیرعا دموابسته به مرتع هستند که ع
رفتن مراتع خواهد  نياز حد و از ب شيب یتوان مراتع سبب چرا

چرا عبارت است از  تيظرف (. et alEskandari.2008 ,شد )
 نيکه در مرتع مشخص و در زمان مع يحداکثر تعداد دام

و  تيبر کم يمنف شیموجب گرا کهنیچرا کند، بدون ا توانديم
چرا  تيظرف نييتع خاک گردد. بیو تخر ياهيپوشش گ تيفيک
 et alStoddart. ,مرتع است ) تیریاهداف مد نتریاز مهم يکی

از  شيب برداریبهرهدام در مرتع و  لتعاد تیعدم رعا (.1975
منابع  نیا بیاز مراتع کشور موجب تخر یاريحد در بس

و خاک  ياهيبه پوشش گ یرناپذیجبران تهایخسارو  شوديم
موجود در  ياهيتعادل و ثبات جوامع گ .کنديموارد 

تعداد دام و  نيدر گذشته، مرهون تعادل ب يمرتع هایستمياکوس
مراتع کشور در ادوار  (.et al Karimi.200 ,9چراست ) تيظرف

با  ولي .اندبوده يخوب اريبس ایعلوفه تيوضع یدارا نيشيپ
 متي)ازجمله ق یاقتصاد هایسازوکار يروند کل کهنیتوجه به ا

مورد  هاینهاده متيق زيو ن يدام هایوردهافرمحصوالت و 
 يقاتخاذ شده و مسائل حقو هایاستيس(، داریداماستفاده در 

مراتع به  نهي( در زمبرداریبهره نيو قوان تي)ازجمله مالک
 شيمنبع در کشور را ب نیاز ا برداریبهرهبوده است که  ایگونه
فشار بر منبع  امر، نیا جهنتيبنابراین  .اندنموده زیتجو شياز پ

؛ Asadian, 1988آن بوده است ) بیتخر شده و در ادامه،ادی
1997 ،Abdullahpoor 1990؛ ,Fadaie 200 ,2؛.et alJohn .) 

و  برداریبهرهنادرست  هایروشدر سطح مراتع،  گرید سویاز 
 یمانند چرا داریدامو  داریمرتع حيعدم توجه به اصول صح

 تيدام موجود در مراتع و ظرف نيو مفرط، عدم تعادل ب هرویيب
 اهانينکردن فصل چرا موجب کاهش گ تیمراتع، رعا

مانده،  يو آنچه در مراتع باق شدهخوشخوراک در مراتع 
 ب،يترتنی. بدستندياست که چندان مورد عالقه دام ن ياهانيگ

روند،  نیآمده و ادامه ا نیيپا يفيو ک يسطح مراتع از نظر کم
 2014؛ Pazoki., 2001مراتع را به همراه داشته است ) بیتخر

,.et alShakuri  1985؛ ,Hosseini&  Fazilattyطی(. در شرا 
است، نقش  هشداز همه موجب توجه به مراتع  شيآنچه ب يونکن

 ویژهکشور به داریدامکننده مراتع در صنعت نييو تع ياساس
از مراتع  برداریبهرهدام است. موضوع مهم در  يدست هیتغذ

 ایگونهبه  ،منبع است نیمناسب از ا برداریبهرهدام،  هیتغذ یبرا
را در  ينقش مناسب بلندمدتو در  دهیآن حفظ گرد یداریکه پا

 1985) دینما فایا يدام هایوردهافر گریگوشت و د ديتول ندیفرا
,Hosseini &Fazilatty  1995؛ ,Kardavani 2004؛ 
,Mesdaghi 2005 ,؛.et alLemaire  ؛Mcmecken, 1952 .)

، در 6553و همکاران در سال  Ansariبراساس مطالعات 
منابع  بیمؤثر بر تخر یدو اقتصا يعوامل اجتماع يبررس

مشکالت و موانع  نتریاستان کشور، مهم 55در سطح  يعيطب
کشور شامل عوامل مربوط به دام و  يعيمنابع طب تیریمد

 یچرا ؛يطوالن یزودرس؛ چرا یچرا ؛هرویيب یچرا ؛یدامدار
رقابت  و تعداد دام و دامدار شیافزا ت؛يو خارج از ظرف دیدش
مراتع  بیتخر يعوامل اصل تعمرااز کنندگان استفاده نيب
عوامل  يدر پژوهش ،(6553و همکاران ) Ansari. باشنديم

 و بردارانبهره دگاهیرا از دو د يعيمنابع طب بیمؤثر در تخر
عوامل شامل  نای که اندکرده يبررس يعطبي منابع کارشناسان

برداشت  ،سوزیآتش ،کنيبوته ،يبه زراع یکاربر لیتبد
 یو چرا نيسنگ یزودرس، چرا یچرا ،يمحصوالت فرع

تعداد  شیافزا ،یدارتعداد دام، طرح مرتع شیافزا ،يطوالن
 Mehrabi. باشديم رهيو غ يدامدار، رقابت در چرا، مانور نظام

عدم تعادل دام و مرتع،  ت،يجمع شیافزا مانند يعوامل ،(6555)
عدم  ،يعيطب منابع هایعرصهدر حفاظت از  نيضعف قوان

 یبرداربهره ،يزراع يمراتع به اراض لیتبد ،فصل چرا تیرعا
از معادن  يراصولياکتشافات غ ،ياز محصوالت فرع يراصوليغ

ان همدان اشاره کرده است. و انهدام مراتع است بیرا در تخر
و همکاران  Dormaar (،6556) نو همکارا John مطالعه

دام  یچرا دیشد هایاثر زي( ن5326) Humphrey( و 5331)
ساختمان خاک دانسته و اعتقاد  بیتخر ياصل عواملاز  يکیرا 

در بهتر شدن اوضاع  ينقش مهم توانديمآموزش که دارند 
 ،(6553و همکاران ) Salarian نيهمچن مراتع داشته باشد.

 راتييتغ يدهه برخ کیمعتقدند که انجام قرق مرتع در حدود 
چهارباغ استان گلستان در  يشیرو هيناحرا در  ياهيپوشش گ

 عوامل مؤثر بر یيشناسا قيتحق نیهدف ا داشته است. يپ
دام در مراتع  یدام و عوامل مؤثر بر شدت چرا یتکرار چرا

است که با  نیا بر يو سع باشديمشهرستان کوهدشت  يالقیي
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 نیارتباط ا جادیو ا یریاطالعات از دامداران عشا آوریجمع
دست آمده هدام در مراتع ب یعوامل مؤثر بر تکرار و شدت چرا

تکرار چرا و شاخص عوامل  دیشاخص عوامل تشد ق،يدر تحق
دام در  یاز نظر چرا ژهیودام در مراتع منطقه به یشدت چرا

 يبررس یو اقتصاد ياجتماع تيعاز نظر وض ژهیومراتع منطقه به
مراتع  يکنون تيبهبود وضع برای يمناسب یشود و راهکارها

 .گردد شنهاديپ

 
 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
مربع  لومتريک 3354 برابر يشهرستان کوهدشت با وسعت

طول  4۷° 33´ یيايو در مختصات جغراف رانیدر غرب ا
شهرستان  يگیدر همسا يشمالعرض  33° 35´و  يشرق

 المای و شرق آبادخرمکرمانشاه از شمال، پلدختر از جنوب؛ 
هکتار را  4۷512از غرب قرار گرفته است. از کل مساحت، 

. هم اکنون تعداد دام موجود در مراتع دهديم ليمراتع تشک
و تعداد کل خانوار دامداران  باشديمرأس  665234

شهرستان طبق آمار اداره  نیا يالقیيدر مناطق  یریعشا
 يبارندگ نيانگيم .باشديمنفر  5531شهرستان  ریامور عشا
 رد يبارندگ زانيم نیشتريو ب متريليم 6/452ساالنه 

 6553Seidi Shahivandi) دشويمانجام  یآذر و د هایماه

.,et al 5( )شکل.) 
 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان -۱شکل 

 

 روش تحقیق
که  شوديممحسوب  يشیمايپ قاتيمطالعه جزء تحقاین 

اطالعات در آن با استفاده از مصاحبه و  یآورجمع
 6655 دارای کوهدشت شهرستان. شد انجام نامهپرسش

 5531و  باشديم يو قشالق يالقیيدر مراتع  ریخانوار عشا
منظور انتخاب . بهوجود دارد يالقیيدر مراتع  ریخانوار عشا

 یشده و برا یبندطبقه يتصادف یرگينمونهاز روش  هاهنمون

 ( استفاده شد.5حجم نمونه از فرمول کوکران )رابطه برآورد 
 زانيم عنوان جامعه،به 5531فرمول با قرار دادن  نیدر ا

 نانيدرجه اطم d) دیعدد برآورد گرد 355حجم نمونه 
52/5 ،p  وq 2/5 نيفاقد صفت مع تياز جمع ينسبت ،z 

و  5531 یآمار تيحجم جمع N، 32/5 اريمع یخطا رصدد
n  615حجم نمونه  .) 
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 روش ارزیابی
کرونباخ  یآلفا بیپرسشنامه از ضر یيایپا يمنظور بررسبه

 یينها یآزمون و آلفا شيپرسشنامه پ 35استفاده شد که با انجام 
 درصد محاسبه شد. 12واالت ئس هيکل یبرا بیاز دامداران ضر

 ليوتحلهیمورد تجز Spss افزارشده در نرم آوریجمع هایداده
 یرهايمتغ بعدانجام شد و  يفيصبخش تو زيابتدا آنال قرار گرفتند.

داشتند  رياز دو متغ شتريب ایمستقل مربوط به هر قسمت که دو 
با هم  سيو کروسکال وال يتنیوآزمون من بوسيله بيترتبه

وابسته از  ريعوامل مؤثر بر متغ نیمهمتر نييتع یبرا شدند. سهیمقا
 (.hahookiC Zare, 2009استفاده شد ) دمنیآزمون فر

 
 نتایج 

 دهديمنشان  هاافتهی جیمورد مطالعه: نتا اینهيزم یپارامترها
درصد  2/4درصد از سرپرست خانوار را مردان و فقط  2/32که 

 2/22 دهندگانپاسخ يسن نيانگيو م دهديم ليرا زنان تشک
دام  نيانگينفر، م 2/2بعد خانوار برابر با  نيانگيم نهمچني و سال

سال  6/32دامداران  یدامدار سابقه نيانگيرأس و م 532برابر با 
درآمد ساالنه  نيانگيمکه  دهديمحاصل شده نشان  جینتا است.

 نهیو متوسط هز الیر ونيليم63/5۷1خانوار دامداران برابر با 
و  باشديم الیر ونيليم۷۷/564ساالنه خانوار دامداران برابر با 

 سباز درآمد ک یدامداران معتقد بودند که مخارج دامدار شتريب
رأس  55ساالنه  شیزا زاني. مباشديمکمتر  یشده از راه دامدار

 سال در هادام يو بعض استرأس  4/56طور متوسط دام ماده به
 (. 5دارند )جدول  شزای بار 6

 
 های اجتماعی ویژگی

درصد  3/61بودند و  سواديمنطقه بدرصد دامداران  5/21
 دهندهامر نشان نیهم در حد خواندن و نوشتن سواد داشتند که ا

برخوردار  يمناسب يليتحص تياست که دامداران از وضع نیا

 يشغل اصل یران فقط داراابرددرصد از بهره ۷/51. باشندينم
 یشغل کشاورز یعالوه بر شغل دامداردرصد  1/22 ،یدامدار

حاصل شده از نظرات  هایافتهیبا توجه به  داشتند. زين
از مراتع به صورت مشاع  بردارینوع بهره نیشتريبرداران ببهره
مربوط به مراتع  یبردارنوع بهره نیدرصد و کمتر 3/۷5با 
کردند  انيبرداران بدرصد بهره 3/35و  باشديم 1/4با  میحر
 (. 6)جدول در فصل زمستان دارند  زين يقشالق مراتعکه 
 

دام در  یثر بر تکرار چراؤشاخص عوامل م نیارتباط ب
 ندامدارا یو شغل یفرد هاییژگیمرتع با و

 نيکه ب دهديحاصل از آزمون کندال تائو نشان م جینتا
دام با متوسط درآمد ساالنه، متوسط  یشاخص تکرار چرا

رأس دام و  55ساالنه  شیزا زانيساالنه خانوار، م نهیهز
 داریيو معن يرابطه منف يو قشالق يالقیيمراتع  نيبفاصله 

 یریهرچه درآمد ساالنه خانوار عشا يعنی ( برقرار است.2۵)
و اگر  شوديدام در مرتع کمتر م یشود تکرار چرا شتريب
 زيدام ن یشود تکرار چرا شتريساالنه گله ب شیزا زانيم

اران دامدو  شوديم ادترزی هاچون تعداد بره ابد،یيکاهش م
 .(3)جدول  کننديم يالقیيدام خود را کمتر وارد مرتع 

 
 یژگیدام در مرتع با و یشاخص شدت چرا نیارتباط ب

 دامداران یو شغل یفرد
آمده از آزمون کندال تائو نشان داده است بدست جینتا

رأس  55ساالنه  شیدام با زا یشاخص شدت چرا نيکه ب
  P ≥55/5وجود دارد ) داریيو معن يدام رابطه منف

رأس  55ساالنه  شیهرچه زاکه طوریبه (. r=-536/5و
انجام در مرتع  تياز ظرف شيب یدام کمتر باشد چرا

 .(4)جدول  شودمي
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 مورد مطالعه شهرستان کوهدشت ریعشا یفیتوص یپارامترها -۱دول ج

 کمترین بيشترین انحراف معيار ميانگين متغيرها

 (سال) سن

 )نفر( بعد خانوار

 دام )رأس(  تعداد  

 )سال( سابقه دامداری

 )رأس( رأس دام 55ميزان زایش ساالنه 

 متوسط درآمد ساالنه دامداران )ميليون ریال(

 )ميليون ریال( متوسط هزینه ساالنه دامداران

 )نفر( های عرفيبرداران موجود در سامانتعداد بهره

45/22 

26/2 

32/532 

5۷/32 

43/56 

63/5۷1 

۷۷/564 

۷/16 

62/54 

35/5 

22/12 

25/52 

25/6 

456/3 

31۷/2 

32/32 

565 

56 

265 

555 

65 

41 

31 

5۷5 

64 

6 

65 

6 

2 

6 

6 

32 

 
 مورد مطالعه ریعشا یاجتماع یهایژگیو کیتفک -۲جدول 

 درصد هاگروه مشخصات

 مرد جنسيت

 زن

2/32 

2/4 

 

 

 سطح تحصيالت

 سوادبي

 ابتدایي

 راهنمایي

 متوسطه

 دانشگاهي

5/21 

6/64 

5/2 

3/5 

5/3 

 

 شغل

 دامدار

 کشاورز -دامدار

 سایر مشاغل -دامدار

۷/51 

1/22 

52/2 

 

 نوع مدیریت مرتع یيالقي

 تعاوني

 مشاع

 تفکيکي

 حریم

1/4 

۷5/3 

52/2 

4/1 

 بلي داشتن مرتع قشالقي

 خير

3/35 

۷/3 

 



 برداران ...بهره دگاهید یبررس  232

با شاخص عوامل مؤثر بر  یفرد هاییژگیو نیب سهیمقا
 دام در مرتع یتکرار چرا

 تيجنس نينشان داد که ب يتنیحاصل از آزمون من و جینتا
 داریيدام تفاوت معن یو شاخص عوامل مؤثر بر تکرار چرا

و شاخص عوامل  يداشتن مرتع قشالق نيوجود ندارد. اما ب
 وجود دارد. داریيدام در مرتع تفاوت معن یثر بر تکرار چراؤم

مرتع  تنرتبه مربوط به داش نيانگيم نیشتريکه بیطوربه
آزمون  جینتا ني(، همچن2)جدول  باشدي( م5۷/656) يقشالق

و  يشغل ،يليتحص هایگروه نينشان داد که ب سيکروسکال وال
 یبا شاخص عوامل مؤثر بر تکرار چرااز مرتع  بردارینوع بهره

 (.2وجود ندارد )جدول  داریيتفاوت معن

 
 یاجتماع-یاقتصاد یهادام با عامل یشاخص تکرار چرا نیکندال تائو ب یرابطه همبستگ -۳جدول 

 متغير      (r) ضریب همبستگي داریسطح معني

ns643/5 

ns53/5 

ns611/5 

*566/5 

*532/5 

*55۷/5 

ns۷32/5 

*564/5 

54۷/5- 

522/5- 

543/5- 

531/5- 

535/5- 

5/5- 

555/5- 

532/5- 

 سن

 تعداد اعضای خانوار

 تعداد دام

 متوسط درآمد ساالنه

 متوسط هزینه ساالنه

 ميزان زایش ساالنه دام

 بردار موجود در سامان عرفيتعداد بهره

 فاصله بين مراتع یيالقي و قشالقي

 پژوهش هایافتهینبودن                      ماخذ:  داريمعن: nsدرصد                    2 داریيسطح معن: *

 

 
 یاجتماع -یاقتصاد یهادام با عامل یشدت چرا درباره بردارانبهره دگاهید نیکندال تائو ب یرابطه همبستگ -۴ جدول

 متغير ضریب همبستگي داریسطح معني

ns۷43/5 

ns513/5 

ns3۷3/5 
ns213/5 

ns332/5 

ns422/5 

**556/5 

ns۷36/5 
ns253/5 

553/5 

52۷/5 

532/5- 

551/5- 

554/5- 

355/5 

536/5- 

545/5- 

561/5- 

 سن

 تعداد اعضای خانوار

 تعداد دام 

 متوسط درآمد ساالنه 

 متوسط هزینه ساالنه

 سابقه دامداری

 رأس دام 55ميزان زایش ساالنه 

 موجود در سامان عرفيبردار تعداد بهره

 فاصله بين مراتع یيالقي و قشالقي

 های پژوهشماخذ: یافته  دار              عدم وجود اختالف معني: ns درصد             5داری سطح معني: **

 



 23۷ 3شماره  62تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمي 

 دام یبا شاخص عوامل مؤثر بر تکرار چرا یفرد هاییژگیو نیارتباط ب -۵جدول 
 داریسطح معني مقدار من ویتني رتبهميانگين  تعداد متغير مقایسه

 زن جنسيت
 مرد

54 
632 

2۷/523 
13 /524 

5/1۷2 5/242ns 

 بلي        داشتن مرتع قشالقي   
 خير      

615 
35 

25 /525 
            5۷ /656  

6/153 5/553** 

 دارعدم وجود اختالف معني: nsدرصد              5داری سطح معني: **     

 

 دام یبا شاخص عوامل مؤثر بر تکرار چرا یفرد هاییژگیو نیارتباط ب -۶جدول 

 داریسطح معني کای اسکوئر پارامترها

  متوسطه و باالتر راهنمایي ابتدایي سوادبي سطح تحصيالت

54۷/5 

 

5/۷22ns تعداد افراد 

 هاميانگين رتبه

655 

52/522 

۷2 

45/525 

53 

32/546 

2 

563 

  افرازی مشاع  تعاوني یيالقي نوع مدیریت مراتع

124/5 

 

5/5۷6ns 

 تعداد افراد

 هاميانگين رتبه

62 

42/546 

632 

25/526 

41 

۷2/5۷2 

  سایر مشاغل -دامدار کشاورز-دامدار دامدار شغل

۷35/5 
 

5/465ns 
 تعداد افراد

 هاميانگين رتبه

21 

3۷/543 

654 

52/525 

41 

22/543 
 

با شاخص عوامل مؤثر بر  یفرد هاییژگیو نیب سهیمقا

 دام در مرتع یشدت چرا

 نينشان داد که ب يتنیحاصل از آزمون من و جینتا
دام تفاوت  یو شاخص عوامل مؤثر بر شدت چرا تيجنس

و  يداشتن مرتع قشالق نيوجود ندارد. اما ب داریيمعن
دام در مرتع تفاوت  یشاخص عوامل مؤثر بر شدت چرا

رتبه  نيانگيم نیشتريکه بیطوروجود دارد. به داریيمعن
)جدول  باشديم ينداشتن مرتع قشالق ه( مربوط ب32/653)
 نينشان داد که ب سيآزمون کروسکال وال جینتا نيهمچن (،۷

از مراتع با  برداریبهرهو نوع  يشغل الت،يتحص هایگروه
وجود  یداريمعنشاخص عوامل مؤثر بر تکرار چرا تفاوت 

 (.    1ندارد )جدول 

 

 دام یبا شاخص عوامل مؤثر بر شدت چرا یفرد هاییژگیو نیارتباط ب -۷جدول 

 داریسطح معني مقدار من ویتني ميانگين رتبه تعداد متغير مقایسه 

 جنسيت

 

 داشتن مرتع قشالقي

 زن

 مرد

 بلي

 خير

54 

632 

615 

35 

51/544 

54/522 

35/525 

32/653 

5/354 

 

6/۷42 

 

5/26۷ns 

 

5/556** 

 درصد 5داری سطح معني: **
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 دام یبا شاخص عوامل مؤثر بر شدت چرا یفرد هاییژگیو نیارتباط ب -۸جدول 

 داریسطح معني کای اسکوئر پارامترها

  متوسطه و باالتر راهنمایي ابتدایي سوادبي سطح تحصيالت

۷64/3 

 

5/442ns تعداد افراد 

 هاميانگين رتبه

655 

52/522 

۷2 

45/525 

53 

32/546 

2 

563 

  افرازی مشاع تعاوني نوع مدیریت مراتع یيالقي

55۷/56 

 

5/531ns تعداد افراد 

 هاميانگين رتبه

62 

11/512 

632 

32/543 

41 

34/522 

  سایر مشاغل -دامدار کشاورز-دامدار دامدار شغل

216/6 

 

۰/6۷2ns تعداد افراد 

 هاميانگين رتبه

21 

12/531 

654 

53/525 

41 

۷5/522 

 

  دام در مرتع یعوامل مؤثر بر تکرار چرا سهیمقا

نتایج حاصل از آزموون فریودمن نشوان داد کوه بوين      
تکوورار چوورای دام در مرتووع تفوواوت   عواموول مووؤثر بوور

که بيشوترین توا کمتورین    طوریوجود دارند. بهداری معني
ترتيوب براسواس   تکرار چرای دام به ميزان عوامل مؤثر بر

برای مراتع یيالقي، نبود حمایت دولوت از  ها رتبهميانگين 

، 66/2، عووودم پوووراکنش منوووابع آب  46/2داموووداران 
تأثير شرایط اقليموي   ،54/2 مساوی و رقابتبرداری بهره

، عودم رعایوت تعوداد دام مجواز     33/4بارنودگي  ویژه به
، عدم آگاهي دامداران از وضوعيت  33/3، فقر مالي 52/4

تعيوين شوده    61/3و چرای خارج از فصول   35/3مراتع 
 .(3است )جدول 

 
 مرتعمقایسه عوامل مؤثر بر تکرار چرای دام بر  -۹جدول 

 شاخص گویه ميانگين رتبه هارتبه کای اسکوئر داریسطح معني

**555/5 
 

145/623 

 
 

5 

6 

3 

4 

2 

2 

۷ 

1 

46/2 

66/2 

54/2 

33/4 

52/4 

33/3 

35/3 

61/3 

 نبود حمایت دولت از دامداران

 عدم پراکنش منابع آب 

 برداری مساوی و رقابتبهره

 بارندگي ویژهتأثير شرایط اقليمي به

 تعداد دام مجاز عدم رعایت

 مالي فقر

 عدم آگاهي دامداران از وضعيت مراتع

 چرای خارج از فصل

 

 
 

 

 برداران دربارهدیدگاه بهره

 تکرار چرای دام
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 مقایسه عوامل مؤثر بر شدت چرای دام در مرتع

نشان داده است که  آمده از آزمون فریدمننتایج بدست
عوامل مؤثر بر شدت چرای دام در مراتع یيالقي با هم 

که بيشترین و کمترین طوریدارند. بهداری معنيتفاوت 
ترتيب براساس عوامل مؤثر بر شدت چرای دام در مرتع به

، کمبود حمایت 51/2، افزایش تعداد دام هارتبهميانگين 

پي در پي ، وجود خشکسالي 53/2دولت از دامداران 
و بردار بهره، عدم آگاهي 53/4بردار بهره، تعداد زیاد 13/4

، قرارگيری علوفه 53/4 چوپان از چرای بيش از اندازه
 53/3و بند نظارت  4۷/3خارج از مدت در اختيار عشایر 

 (.55انتخاب شدند )جدول 

 
 چرای دام در مرتعمقایسه عوامل مؤثر بر شدت  -۱۱جدول 

 شاخص گویه ميانگين رتبه رتبهها کای اسکوئر سطح معنيداری

5/555** 
 

212/46۷ 

5 

6 

3 

4 

2 

2 

۷ 

2/51 

2/53 

4/13 

4/63 

4/53 

3/4۷ 

3/53 

 افزایش تعداد دام

 کمبود حمایت دولت از دامدار

 وجود خشکسالي پي در پي

 تعداد زیاد بهرهبردار

 عدم آگاهي بهرهبردار و چوپان از چرای بيش از اندازه

 قرارگيری علوفه خارج از مدت در اختيار عشایر

  بند نظارت دولت

 

 

دیدگاه بهرهبرداران 

درباره شدت چرای 

 دام 

 

 بحث 
آمده نشان داد که جامعه آماری دامداران نتایج بدست

. به دليل اینکه افراد جوان ميل و رغبت باشندميمنطقه مسن 
به دهند ميکمتری به کار دامداری دارند و بيشتر ترجيح 

های یافتهتحصيالت و مشاغل دیگر بپردازند. همچنين 
حاصل از تحقيق نشان داد که بيشتر دامداران از سطح 

های یافتهتحصيالت پایيني )ابتدایي( برخوردارند که با 
Abedi Sarvestani (6554)، بيان  مطابقت دارد، ایشان

سواد کمیا سواد بيبيشتر عشایر استان فارس، که کند مي
هستند، این واقعيت بيانگر وجود یک معضل اساسي در بين 

ضمن در نظر شود ميعشایر کوچنده است. بنابراین پيشنهاد 
گرفتن این موضوع در ساماندهي کوچ عشایر، راهکارهای 

ن عشایر اندیشيده شود. نتایج نشان در بيسوادی بيکاهش 
رو بوده و پایيز و زمستان کوچداد که عشایر منطقه بيشتر نيمه

کنند و عالوه بر شغل دامداری به را در روستا زندگي مي

همين دليل در و بهباشند ميشغل کشاورزی نيز مشغول 
. کنندميهای زراعيشان استفاده زمستان از کاه و علوفه زمين

از مراتع منطقه را بيشتر مشاع تشکيل برداری بهرهنوع 
. دامداران به صورت گروهي کوچ کرده و از مرتع دهدمي

و گيری تصميم اشتراکي،برداری بهرهدر نظام  .کنندمياستفاده 
مشکل بردار بهرهتعداد زیاد  دليلاستفاده درست از مرتع به 

ه هرچه بيشتر سعي بر استفادبردار ها بهرهنظاماست. در این 
کم، احساس بردار بهرهاساس، تعداد از منابع را دارد. براین

داری مرتعباالتر و داری مرتع، دانش برداریبهرهمالکيت در 
افرازی برداری بهرهبرتری شيوه توان ميبه جای دامداری را 

وه مشاعي و شورایي )حریم روستا( دانست نسبت به دو شي
( و 6555) Azkia (533۷،)Ghondalliکه در تحقيقات 

Karimian (6553به آن اشاره )  شده است. نتایج تحقيق
نشان داد که بين شاخص عوامل مؤثر بر تکرار چرای دام در 

داری معنيمرتع با ميزان زایش ساالنه گله دام رابطه منفي و 
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یعني با افزایش ميزان زایش، تکرار چرای دام  .وجود دارد
. به دليل اینکه بيشتر دام شودنجام مياکمتری در سطح مرتع 

. افزایش زایش دام باعث دهدميدامداران را بره تشکيل 
، به علت شودمياحساس وضعيت مالي بهتر برای دامدار 

شيردهي و شيردوشي ميش و بز تعداد دفعات تکرار چرای 
دیگر به آن اشاره نشده های پژوهشکه در شود ميدام کمتر 

اخص عوامل مؤثر بر تکرار چرای دام در بين شالبته است. 
فردی و شغلي مانند سن، تعداد های ویژگيمرتع با سایر 

داری معنيتعداد دام رابطه  و اعضای خانوار، سابقه دامداری
علت آن را بتوان تا رسد ميبه نظر بنابراین وجود ندارد. 

حدودی ناشي از وضعيت جامعه آماری دانست، زیرا 
ظ ویژگي فردی و شغلي مانند سابقه دامداران به لحا

دامداری، تعداد دام، سن و ميزان زایش ساالنه گله دام از 
اگر جامعه که نحویبه .باشندميوضعيت یکساني برخوردار 

. به همين باشندميآماری بزرگتر باشد این عوامل تأثيرگذار 
ها ویژگيتحت تأثير این تواند نميدليل نظرات دامداران 

عبارتي در ارتباط با را نشان دهد. بهداری نيمعتفاوت 
شاخص عوامل مؤثر بر تکرار چرای دام در مرتع با 

نظر وجود شغلي دامداران تقریبا همسویي و اتفاقهای ویژگي
رأس  55تحقيق بين زایش ساالنه های یافتهدارد. براساس 

دام و شاخص عوامل مؤثر بر شدت چرای دام در مرتع 
 55هرچه زایش ساالنه البته وجود دارد. داری معنيارتباط 

را بره و هایشان دام، معموالً بيشتر  رأس دام بيشتر باشد
دیگر شاخص عوامل مؤثر  سوی.از دهندميبزغاله تشکيل 

فردی و های ویژگيبر شدت چرای دام در مرتع با سایر 
ندارد. شدت چرای دام بيشتر به دليل داری معنيشغلي رابطه 

 .باشدميي و اتفاق نظرات دامداران همسوی
تحقيق از بين عوامل مؤثر بر تکرار های یافتهبراساس 

چرا از دیدگاه دامداران بيشترین عوامل تأثيرگذار متعلق به 
نبود حمایت دولت از دامداران و عدم پراکنش های عامل

عدم آگاهي دامداران از های عامل منابع آب بوده است.
ای خارج از فصل از تأثيرگذاری کمي وضعيت مراتع و چر

هرچه ميزان حمایت رسد ميبه نظر بنابراین  ،برخوردار است
دولت از دامداران بيشتر باشد و با زیاد کردن منابع آب برای 

مالداری و های چاهعشایر و دام مثل حفر تر راحتدسترسي 
 برای( بيشتر باشد، شرایط هاچشمهافقي )های چاهحفر 

افزایش انگيزه و جلوگيری از تکرار چرای دام در مرتع 
 Abediهای یافتهکه با شود ميتوسط دامداران زیادتر 

Sarvestani (6554)،  همخواني دارد. براساس نتایج
پژوهش عوامل مؤثر بر شدت چرا از دیدگاه دامداران 
مهمترین عوامل مربوط به افزایش تعداد دام و کمبود حمایت 

. از دیدگاه دامداران عوامل قرارگيری علوفه اشدبميدولت 
خارج از مدت در اختيار عشایر و بند نظارت بيشتر دولت از 

هرچه ميزان البته تأثيرگذاری کمتری برخوردار است. 
حمایت دولت از دامداران و رسيدگي به دامداران بيشتر 
باشد. باعث جلوگيری از چرای بيش از ظرفيت در مراتع 

و  ينشان داد که با بررس يتنیآزمون من و جیانت .شودمي
شاخص عوامل مؤثر بر تکرار چرا در مرتع با داشتن  سهیمقا

 نيبکه طوریبهوجود دارد.  داریيمعنتفاوت  يمرتع قشالق
دام با داشتن مرتع  یشاخص عوامل مؤثر بر شدت چرا

 يدامداران يمعن نیبرقرار است. بد داریيمعنتفاوت  يقشالق
در  یکمتر یدارند، تکرار و شدت چرا يکه مرتع قشالق

 یريجلوگ یبرا قيتحق جیبا توجه به نتا داشتند. يالقیيمراتع 
 :شوديم شنهاديپ ریدام موارد ز یاز تکرار و شدت چرا

 چرای تکرار باعث بردارانبهره يکه فقر مال نشان داد جینتا
که دولت و  شوديم هيتوص شود،يدام در سطح مراتع م شتريب
بهره  ميزانبلندمدت و با  هایوامبا پرداخت  يبانکسسات ؤم

 را بردارانبهرهبالعوض  هایبا پرداخت کمک نکهیا ایکم و 
 .ندینما قیتشو يدر مواقع خشکسال يعلوفه دست دخری به

در  یدارطرح مرتع یو اجرا هيته بعدو  حقیافراد ذ یيشناسا
در مراتع  را چرا تکرار منطقه، بردارانبهرهبه  يالقیيمراتع 

به  يقانون هایهیاخطار ميتنظ .دهديمکاهش  يالقیي
آن استفاده  تياز ظرف شيکه از مرتع ب يداران متخلفمرتع

از  توانيم یتا حدود ياداره حقوق یبا همکار ،کننديم
 حلراه ارائه .نمود یريدام در سطح مرتع جلوگ یتکرار چرا

و  یيدامداران روستا نياز تنش ب یرجلوگي برای مناسب
 یک هر)هستند  ميطرح سه کیکه هر دو در  يقشالق ریعشا
 .(ندیآن استفاده نما تياز ظرف شياز مرتع ب کننديم يسع
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Abstract  

     Livestock grazing is one of the most important factors effective on soil and vegetation 

structure and function. This study aimed to investigate the factors affecting the grazing 

frequency and intensity in the rangeland in autumn 2015. The statistical population was the 

heads of tribal families in Kuhdasht city (1038 families), among which 310 heads of households 

were selected by the Cochran formula in stratified random sampling method. Data were 

collected by questionnaires and direct interview containing seven open questions and 17 closed 

questions. The validity and reliability of questionnaires were approved by a panel of experts and 

calculating the Cronbach alpha coefficient (above 0.85), respectively. Kendal correlation 

coefficient showed that there was a significant relationship between the grazing frequency with 

the annual mean income and cost of beneficiaries, annual calving of 10 livestock and distance 

between summer and winter rangelands. There was also a significant relationship between 

grazing intensity and the annual calving of 10 livestock. The results of Mann-Whitney test 

showed that there was a significant difference between the index of grazing frequency and 

intensity in winter rangeland. The results of the Kruskal-Wallis test also showed that there was 

no significant difference between index of grazing frequency and intensity with utilization type 

of rangeland. 
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