
 

 

 

 

 

 

 

 28-93، صفحات 7333 پاييز، 3، شمارة 71فصلنامة روستا و توسعه، سال 

 

 يفاطمه منتظر ، وانيرضا طاط، محمدرضا تمرتاش، انيوسفيمائده 
 72/1/1999: تاريخ پذيرش  72/9/1991: تاريخ دريافت

، ي، مشااع و افاراز  ييشورا يهايبردارن بهرهميااز  يبردارن نوع بهرهيبهتر يبررس ، باحاضر قيتحق
 .پاردازد يما  1991در کاوه  تا  شهرساتان ساواد   ات مريهاا بار وضاع   يباردار بهرهاين اثر  به مطالعة

 آمااري  ةجامعا  .دش انجام از پرسشنامه و با استفاده تحليلي -يتوصيف روش ارزشيابي بر اساس
 گياري بهرهبا  هاتحليل داده .بود نفر 97 ةنمون مرت  و حجم 71 بردارانبهره پژوهش دربرگيرندة

و انس و دانکان  يا وار ةيف، آزمون تجزميرنواس -آزمون کولموگروف واليس، -آزمون كروسكال از
 داررابطاة معناي  دهنادة  نشاان  پاژوهش  جينتاا  .گرفتانجام  tآزمون  ورمن ياسپ يب همبستگيضر

؛ همچناين، تفااو    باود  توماسيو ف ت مرت يبا وضع انرداربو تعداد بهره يبردارانواع مختلف بهره
 ييشاورا  يرداربا اد دام در بهرهيبه ازد انبردارل بهرهيزان تمايم ميان( در سطح پنج درصد)دار معني

 د؛شا نماي ده يا ن تفااو  د يا ا ،افارازي  مشاع و يهايبرداربهره در ، در حالي كهوجود داشت
 يهاا وهيدر شا بارداري شاورايي،   نيز برخالف بهرهنسبت به مرت  برداران ت بهرهيمالک احساس

دست آمده، با توجه به نتايج به. (در سطح يك درصد) بوددار يمعن و مشاع  يافراز يبرداربهره
 . رسديبه نظر م يبردار و دام ضرورکاهش تعداد بهره ة مورد مطالعه،مرات  منطق يداريپا يبرا

   .(شهرستان) سوادکوه ،تعداد دام ،مرت ت يوضع ،تيمالک ،يبرداربهره :هاواژهديکل
 

                                                             

ترتيب، نويسندة مسئول و دانشجوي دكتري علوم مرت ، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقا ، تهران به  

(maedehyousefian@yahoo.com) ، اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم کشاورزي و مناب  طبيعي ساري، و
 آموختة کارشناسي مرت  و آبخيزداري دانشگاه علوم کشاورزي و مناب  طبيعي ساريدانش

mailto:maedehyousefian@yahoo.com
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عوامال   از شاناختي باوم ت و تاوان  يکاه وضاع   ،رانيا د در مراتا  ا يا با توجه به نظام تول
و  ياصاول  يباردار در بهاره  ياجتماع يشوند، نقش واحدهايآن شناخته م ةمحدودکنند

 ،در واقا  (. 1931و همکااران،   يارزانا ) اسات ت يا دار حاائز اهم يپا ةبه توسع يابيدست
 يعا يمنااب  طب  يهاا ت در عرصاه يرين ارکان ماد يتراز مهم يو اجتماع يمسائل اقتصاد
 ،يدارکارشناساان مرتا    ةديبه عق ،رانيدر ا(. 1939و همکاران،  يمهراب) نداشناخته شده

ناد  يدر فرا يباردار وه و شاکل بهاره  ياز شا  ياهيا م پوشاش گ يمستق يريرپذيثأل تيبه دل
 ت و بهباود مراتا   يبرداران بر حفا  وضاع  ان بهرهيم يت و هماهنگيت چرا، نوع مالکيريمد
 نساب يني؛ حسا 1939و همکاران،  يدري؛ ح1939 ،يو قاسم يقيخل) استرگذار يثأار تيبس

 ايپدياده  مثابهبه مالكيت حقاجتماعي نيز  قديم، در قوانين هاياز زمان(. 1939و همکاران، 

 خود اقتصادي هايفعاليت ،آن از شكلي اساس پذيرش بر جوام  و است شده تصديق فطري

(7)مرتا   (.1931 صاادقي،  و فارد فراهاني) اندسامان داده را
 در تولياد  امال وعپايادارترين   از 

 منبا   صاور  باه  آن از ،(1929 خانيكي، لباف و پاپلي يزدي) شده محسوب سنتي دامداري

 عمدة بخش برداري ازبهره كه آنجا از .(Cousins, 2000) شودياستفاده م  دام ةتغذي ياساس

و  دقياق  شاناخت  ،(1921 زكياا، ا) گيارد صور  مي سنتي نظام چارچوب در همچنان مرات 
(9)مالكيت و مديريت در نظام اين ةجانبهمه

 (. 1931 فرد،فراهاني) ستا ضروري مرت  

 ماورد  (2)افارازي و  (1)مشااع  ،(1)شورايي يهابه شکل مرات  ،ايران سنتي نظام در

(2)برداريبهره
 شاورا  ناام  باه  چارا  ةپروان شورايي، مرات  در كه ايگونه، بهيردگمي قرار 

 روساتا  حاريم  مرات  از ،داريمرت  ةپروان ةاهيس اساس بر روستا نساكنا و شودمي صادر

 يچرا ةپروان مشاعي نيز مالكيت با مرات در مورد  (.1931مرت ،  يدفتر فن) برندمي بهره
و  شاود مين سامان صادر هماحق يذ دارانمشاع به نام مرت  صور به يهر سامان عرف

 يفنا  دفتار )ناد  كنيم يبردارمرات  بهره از ،يدارمرت  ةپروان ةاهيبرداران بر اساس سبهره
 جداگانه يور  ،برداريبهره واحد هر براي ،مرات  گونه اين در ،نيبنابرا (.1931، مرت 

                                                             

 است چراگاه خاص هر قبيله يا طايفهيا قشالقي و در واق ، محل استقرار خاص در هر دورة ييالقي و « يور »  

 .گرفته استهر خيمه در اختيار ايال  قرار می برايدريافت ماليا   يو در ازا مشخص بوده ةکه دارای محدود
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 چرا مشترك صور به گله و (1929 خانيكي، لباف و يزدي پاپلي) ندارد وجود خاص و

 مرات  عبار  است از افراز مرت از سوي ديگر، (. Kissling et al., 2002) شودمي داده

 چناد  تا يك از آن انردارببهره تعداد بوده و ايپروانهتك معمواًل كه ايحدودشده تحديد
 محساوب  انفاال  وجاز  مراتا   ايان  .استمشخص  دارية مرت پروان ةاهينفر بر اساس س

 حاق  افاراد  .(1931مرتا ،   يدفتر فن) ندارد آن را فروش حق كنندهاستفاده شخص ،شده
يباردار بهره از دوري به موظف ،داشته را اجتماعي نظر از قبول قابل حد در برداريبهره
 دولات  مالكيات  در ياا  مناب  طبيعي از آنجا که .ندديگران حقوق رعايت و غيرمجاز هاي

عهاده   باه  را آن سرپرساتي  ماردم، عاماة   مناف  حاف  و به عنوان نماينده دولت يا و است
 صاادقي،  و فارد فراهاني) است برخوردار زيادي انعطاف از مناب  اين از رداريببهره؛ دارد

 هايجنبه از بسياري در ،فردي داريمرت  هايطرح كه دهدمي نشان مطالعا  يبرخ(. 1931

 و انگيازه  ايجااد  اجرا، مناب ، تخصيص عتبار،ا گيري،قبيل تصميم از برداريبهره مديريت
 (.1923 زكياا، ا) اسات  تعااوني  و مشاعي هايطرح از پايدارتر و ترموفق كيفيت، ياارتق

 ةهما  عامال  و تكلياف  تعياين  عادم  از شاكلي  را مرات  بودن مشاعي (1929) ورپعبداهلل
و  توساعه  و احياا  حفا ،  راساتاي خصوصاي در   بخاش  گذاريسرمايه عدم و هاخرابي

 طاور به .داندمي مفرط چراي و چراي زودرس يعني تخريب در سبقت اصلي علت همچنين،
 شناخت مرت  تخريب كاهش و مرت  و تعادل دامزمينة  در اجرايي ايهسياست از يكي ،كلي

 دام و باردار بهره چه تعداد هر كه است مسلم. است مرات  از رداريبهرهب  مطلوبواحدهاي 

 قيتحق ،ن راستايدر ا. دخواهد بو ترآسان (1)مرت  بهبود وضعيت هايطرح اجراي ،باشد كمتر
 ارزيابي با ،استسوادکوه  آبادة سرخشده در منطقاجرا ييدانشجو ةپروژاز  يکه بخش حاضر
 ، به بررساي ي، مشاع و افرازييشورا يهايبرداربهرهانواع  مياناز  يبردارن نوع بهرهيبهتر
 .پردازديم د مرت يت و توليبر وضع هايبرداربهرهاين اثر 

در  پرسشنامه ابزار از گيریو با بهره يليتحل -يفيبا استفاده از روش توصتحقيق حاضر 
 ساوادکوه  شهرساتان  مرتا   71 شاملآماري پژوهش  ةجامع. صور  گرفت 1991سال 
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، مشااع و  ييشاورا  مختلاف  هااي مالكيات  بين بنديسهميه ةشيو به توزي  آنها كه بوده
 ةانداز اساس بر ،كوكران و شارپ رابطة از گيريبهره با .صور  گرفته است يافراز

آماده   دستهب زير ه كه با استفاده از رابطةشد تعيين نفر 97 نمونه كل، حجم جمعيت
       :است

n=N(t.s)
2
/Nd

2
+(t.s)

2 
 d=71/7حجم جامعه،  =117Nار جامعه، يانحراف مع s=11/7حجم نمونه،  n ،آنکه در 

 . اعتماد است ةفاصل t=92/1و  ،مطلوب يدقت احتمال
 117 و دربرگيرنادة مورد مطالعه شامل مرات  کوهستاني شهرستان سوادکوه  ةمحدود

مااه و  گاراد در دي درجاة ساانتي   2/1هااي ساال   حداقل دماي ماه. بوده استبردار بهره
در  بارنادگي  ميانگين ماه بوده و بيشترين ميزانگراد در تيرة سانتيدرج 2/79حداکثر آن 

متار  ميلاي  9/12متر و کمترين آن در خارداد باا   ميلي 1/17ماه با هاي سال نيز در ديماه
 ،(17)، لولياوم پارن  (9)ليلوتاوس آفيسايناليس  م هااي توان گوناه از گياهان منطقه مي. است

با اساتفاده از روش   اقليم منطقه .را يادآور شد (17)، و سنسيو ورناليس(11)پوتنتيال رپتانس
داماداران منطقاه از ناوع روساتايي مهااجر      . مرطوب گزارش شاده اسات  دومارتن نيمه

 در ساطح  بارداران بهره سواد. کننددر فصل تابستان به مرت  عزيمت مي ،بوده( متحرک)
 هااي زماين  ةبه اجار ،از فصل تعليف تابستانه برداران، پسبهره. استتحصيال  ابتدايي 

زند پردايروستاها و شهرهاي محل اقامت خود م ةشاليزارهاي محدود ويژهكشاورزي به
چر اراضي، در فصاول پااييز و زمساتان و    همچنين، از طريق کشت بذور شبدر و پس و

 .ندكنخود را تغذيه ميهاي دام ،بهار
 ه و همچناين، آوري شاد اي جم صور  کمي يا با مقياس رتبههاي پرسشنامه بهداده

شاده باراي مراتا  ييالقاي شامال      لي تعديچهارعاملوضعيت مرات  با استفاده از روش 
شرايط  و فردي هايويژگي بيان ، برايتوصيفي آمار بخش در. ه استدست آمدهکشور ب
 از نياز  هاتحليل داده بخش درن و ميانگي درصد و فراواني، همچون آمارهايي از ،موجود

هاا باا اساتفاده از آزماون     هنرماال باودن داد  . است گيري شدهبهره واليس -آزمون كروسكال
هااي  در هر كدام از شايوه ( تودة هوايي گياه) (3)ف و مقدار فيتوماسميرنواس -کولموگروف



  9 29ة ، شمار12روستا و توسعه، سال  ةفصلنام            ... برداري بر وضعيتبررسي تأثير نوع بهره

 

 
 

 ةرابطا  .تجزية واريانس و دانکان مقايساه مقايساه شاده اسات     برداري به كمك آزمون بهره
دسات  هبردار و دام با وضعيت مرت  با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن بتعداد بهره

از  كادام شده با تعاداد دام حاضار در هار    نتعداد دام تعيي ةمقايس ، برايهمچنين ه وآمد
 . است شدهاستفاده  t-studentاز آزمون ، برداريانواع بهره

 يبرداربهره يهاوهيش انواع
 شاانزده باا   يو مرت  افراز( درصد 29/13)نفر  11که مرت  مشاع با  دهديمنشان  1ج جدول ينتا
 .اندبردار را داشتهن تعداد بهرهين و کمتريشتريب ،بيترتبردار، بهبهره( درصد 99/12)نفر 

، سطح مرتع يرابردبهره يهاوهيانواع ش يبردار و فراوانبهره ياعضاتعداد ع يتوز -7جدول 

 پژوهش يآمار ةدر جامعو تعداد دام 

 عوامل

 يبردارنوع بهره
 تعداد دام (هکتار)سطح مرتع  درصد يفراوان بردارتعداد بهره

 9937 1777 91/79 2 77 ييشورا

 3917 9213 29/13 3 11 مشاع

 7327 9171 99/12 2 12 يافراز

 11137 12721 177 71 97 مجموع

 قيتحق يهاداده: منب      

 بردار و دامت تعداد بهرهيوضع
، يافاراز  ةويکاه در شا   دهاد ينشان م گانشوندمصاحبه و نظرا  يدانيج مطالعا  مينتا

طبقاا    ،يمشااع  ةويدر شا  ؛ همچناين، اندخانوار بوده ششر يبرداران زبهره صد درصد
 نياز  نفاره  يازده تا پاانزده  ةنفره وجود نداشته و طبق تا دهيک تا پنج نفره و شش خانوار 

 ين طبقه خانوار بااليشتريب ،ييشورا شيوةدر  ،نيهمچن ن تعداد بوده است؛يباالتر يدارا
از لحاا  تعاداد    شود،گونه که مشاهده میهمان .بوده است( درصد 91/17) هنفر بيست
 (.7جدول )س دام دارند أر 127تا  32ن يب بردارن منطقهبهره درصد 91ز حدود يدام ن
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 به درصد يبرداربهره يهاوهياز ش كدامتعداد دام در هر بردار و تعداد بهره -8جدول 

 مجموع يافراز مشاع ييشورا اتطبق ريمتغ

 برداربهره  يخانوارهاافراد تعداد 

 (نفر)

1-1 - - 177 19/77 

17-2 17 - - 21/12 

11-11 91/77 32/17 - 9/97 

77-12 21/72 71/17 - 97/7 

>77 91/17 17/99 - 71/71 

 711 711 711 711 مجموع

 تعداد دام

 (يواحد دام)

31-1 2 19 1 29/71 

127-32 2 11 3 17/91 

711-121 1 11 7 37/77 

917-712 7 2 9 91/11 

>917 9 2 7 91/11 

 711 79 45 88 مجموع

 قيتحق يهاداده: منب 

 ت مرتعيوضع بر يو افراز ييمشاع، شورا يبرداربهرهاثر انواع 
 71/11 مرات  دهد کهينشان م يعاملت مرت  با استفاده از روش چهارين وضعييج تعينتا

 وةياز شا  اسات و از آن مياان، هشات نفار    بوده  يت عاليدر وضعبرداران بهرهاز  درصد
 همچناين، از  .اناد دهکراستفاده  يافراز از شيوةز ين نفرک يو  ، پنج نفر از شيوة شورايیمشاع

باردار  بهاره  هفتو  چهل، چهارده ،بيترتو بهبرداران بهره درصد 97/22مرات  خوب منطقه 
منطقاه   بارداران بهاره  درصد از 97/12. انددهکراستفاده  ييو شورا يمشاع، افراز شيوةاز سه 

، شش نفر باه  ييشوراشيوة نفر به  ، هشتانيم و از آنار داشته يمرات  متوسط را در اخت
ر يا مراتا  فق از . اناد هبارداری کارد  از مرات  بهره يافراز شيوةگر به يک نفر ديو  شيوة مشاع

ج ينتاا  ،نيهمچنا . (9جادول  ) اناد کردهاستفاده  ييشورا شيوةبردار به ز تنها دو بهرهيمنطقه ن
ت مرتا   يوضاع  و يباردار ن انواع مختلف بهاره يدهد که بيس نشان ميآزمون کروسکال وال

مشااع، و  ، ييشاورا  يبردارانواع مختلف بهره تأثير که ياگونه، بهوجود داشتهدار رابطة معني
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آن  يان رتبهيانگيو م (7X=71/19و  P=771/7)ه است بود داريت مرت  معنيبر وضع يافراز
 .است 32/79و  12/12، 91/17 ،بيترت، بهييمشاع و شورا، يافراز يبرداردر بهره

 يبرداربهره يهاوهيت مرتع بر اساس شيوضع يبررس -3جدول 

 ريمتغ
 تيوضع

 مرتع

 ييشورا

 (تعداد)

 مشاع

 (تعداد)

 يافراز

 (تعداد)

 درصد 

 برداربهره
8

X 
  يدار يسطح معن

 (هاتيوضع همة)

ت يوضع

 مرت 

 71/11 1 3 1 يعال

71/19 771/7 

 97/22 11 17 2 خوب

 97/12 1 2 3 متوسط

 12/7 - - 7 ريفق

 يليخ

 ريفق
- - - - 

 711 79 45 88 مجموع

 قيتحق يهاداده: منب 

 آنها وضعيت ،رودمي پيش شورايي سمت به مرات  هرچه ،شد مشاهده كه گونههمان

طور غالاب بار مبنااي خاانوار در     هاي بومي موجود بهکه تشکلاز آنجا . شودمي فقيرتر
باردار  در قالب خانوارهاي بهاره  گفتهپيشبرداري بررسي اثرا  بهره ،منطقه شکل گرفته
 ةمنظور اثر کلي ،شودبرداري صحبت ميهرگاه از اثرا  بهره ،بنابراين. قابل بررسي است

 و همکااران  هو تيماا ( 1921)باژياان  . اسات هايشاان  بردار به هماراه خاانواده  افراد بهره

(Timah et al., 2008 )دسات يافتاه و ناوع      خاود باه نتاايجی مشاابه    ز در تحقيقاني 

در حاالي   اند،بخش گزارش کردهاثر مرت  وضعيت تضعيف و در بهبود مرت  را مديريت
ماديريت   ،اراک ةدر منطقا ( 1939)نسب و همکاران که بر اساس نتايج پژوهش حسيني

 . استبرداران با گروه کمتر بهتر از بهره با گروه بيشتر برداراندر بين بهره

 مرتع توماسيفبر  يبردارر انواع بهرهيثأت
 يباردار اناواع مختلاف بهاره    ريثأتا  نيدهد کاه با  يها نشان مانس دادهيوار تحليلج ينتا

دار وجاود  يختالف معنا يک درصد در سطحتوماس مرت  يبر ف ي، مشاع و افرازييشورا
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باا   يافاراز  يباردار مرت  در بهره توماسيفزان ي، منيانگيم ةسيکه با مقا ياگونه، بهداشته
کيلاوگرم   711) ييشاورا  يبرداربهرهدر توماس ين فزايماز  شيب کيلوگرم در هکتار 737

 (. 1شکل )بوده است ( کيلوگرم در هکتار 717)و مشاع ( در هکتار
 

 

 قيتحق يهاداده: منب 

 برداريميانگين فيتوماس مرتع در انواع مختلف بهره -7شکل 

شورايي  هایبردارياز بهره برداري افرازي بيشميزان فيتوماس مرت  در بهره نميانگي
برداري شورايي، مشااع  به لحا  آماری نيز مشاهده شد که بين انواع بهره .و مشاع است

ه با  ،برداري افارازي در بهره .وجود دارد داراختالف معني يک درصد و افرازي در سطح
 بهتارين  ،در نتيجاه  باوده و رقابت کمتار   و ترجام  مديريت كمتر، برداربهره تعداد دليل

 ،مشااع و در نهايات   ،و پاس از آن  شته استدا برداريبهره هاي مختلفشيوه در را وضعيت
، پااپلي يازدي و لبااف خاانيکي     (1929)پاور  ، عباداهلل (1921)؛ باژياان  شورايي قرار دارند

باه   خاود  هایدر پژوهش نيز( Lise, 2000)و اليس ( 1939)، حيدري و همکاران (1929)
 . اندرسيده ی مشابهنتايج

 دام تعداد بردار و تعداد بهرهت مرتع با يوضع رابطة
ن يار بديمعن و يمنف دهندة رابطةنشان حاضرق يرمن در تحقياسپ يج آزمون همبستگينتا

 و يمنفا نياز  ت مرت  باا تعاداد دام   يوضعرابطة  بوده وت مرت  يوضع وبردار بهرهتعداد 

a 
b 

c 

0 

100 

200 
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400 

 شورایی مشاعی افرازی
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ت مرتا   ياباد، وضاع  ييش ما يافازا  باردار چه تعداد بهرهکه هر ياگونهاست، بهدار يمعن
ت مرت  يوضع يروند نزول ،ش آنيز با افزايو در مورد دام ن شوديم د کمتريو تول رتريفق

 .(9و  7اول جد) شوديمشاهده م

 يبرداراز انواع بهره کدامشده با تعداد دام حاضر در هر نييتعداد دام تع سةيمقا
شده و تعداد دام حاضار در  نبين تعداد دام تعييدهد که ينشان م t-studentآزمون  جينتا

، وجاود دارد  يباردار بهره سه نوعدر هر ( t=72/11و  P=771/7) دارياختالف معنمرت  

دام حاضر تعداد و  يواحد دام 121بردار هر بهره يشده برانييتعداد دام تع ای کهگونهبه

ماازاد بار    يواحد داما  171تعداد  و بدين ترتيب،ده شبرآورد  يواحد دام 727در مرت  

 .شده بوده استنييت تعيظرف

ت که گفتوان بردار و تعداد دام، ميوضعيت مرت  با تعداد بهره در توجيه نتايج رابطة

صاحيح و اصاولي از    ةبردار، استفادبه دليل تعداد زياد بهره ،هاي گروهيبرداريدر بهره

 اناد خود از مرت  ان به فکر بيشترين استفادةبرداراز بهره کدامو هر  يابدمیمرات  کاهش 

برقراري تعادل بهيناه و منطقاي    ،بنابراين. رودوضعيت مرت  رو به افول مي ،در نتيجهو 

برداري مناسب گله در واحدهاي بهره ةبردار و توان توليدي مرات  و اندازبين شمار بهره

ميالدفار و همکااران،   )رود شامار ماي  ضروري در ماديريت پايادار مراتا  باه    از عوامل 

 ا نياز در تحقيقا  ( 1939)و حيادري و همکااران   ( 1931)خليقي و همکااران  (. 1939

. اناد بردار و دام را عاملي مخرب در بهبود وضاعيت مراتا  دانساته   خود تعداد زياد بهره

شاده و تعاداد دام   دار باين تعاداد دام تعياين   ختالف معناي ا دهندةقسمتي از نتايج نشان

بارداري  که بهره ایگونهبوده، بهبرداري از انواع مختلف بهره کدامحاضر در مرت  در هر 

به هماراه  برداري شورايي بيشترين تعداد دام مازاد بر ظرفيت مرت  را افرازي کمترين و بهره

بارداري باه سامت    چاه ناوع بهاره   نتيجه گرفت کاه هر توان چنين مي ،بنابراين. است شتهدا

 .شاود رود، ميزان رقابت و تمايل براي افازايش تعاداد دام نياز بيشاتر ماي     گروهي پيش مي

ل و همکااران  و بوِگيا  (Scarnecchia, 1995)يا كکارن، اسا (1939)حيادري و همکااران   

(Bogale et al., 2006 )اندين موضوع اشاره داشتهنيز در مطالعا  خود بد. 
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 بردارانهدگاه بهرياز د يبرداربهره يهاوهيش ثر برؤم عواملر يثأت
 اد داميدزبردار به ال بهرهيبر تما يبردارر نوع بهرهيثأت

بارداران  ل بهاره يزان تمايبر م يبردارر نوع بهرهيثأت سةيمقا براي ياجملهآزمون دو جينتا

 يبرداراد دام در بهرهيبردار به ازدبهره ليزان تمايمکه  دهديمش تعداد دام نشان يبه افزا

 يهاا يباردار بهرهدر که  ، در حاليداشته( پنج درصددر سطح )دار يتفاو  معن ييشورا

ميازان   ،نتاايج  ايان  بار اسااس   (.1جدول )ده نشده است ين تفاو  ديا يافرازمشاع و 

از دو ناوع   درصاد بايش  هفتااد  برداري شورايي با بردار به ازدياد دام در بهرهتمايل بهره

د کاه در  كار ين نکته اشاره دتوان بدر توجيه اين مطلب مي. برداري بوده استديگر بهره

تعاداد   ي چاون اجراي مسائل رعايت و بردار با کوتاهي درهاي مشاعي، بهرهبرداريبهره

 توجه کمي باه وضاعيت   ،طول مد  چرا و دام مجاز، زمان ورود و خروج دام از مرت ،

از  ي مطلاوب نتايج ،نظار  شورا ا توجه بهب ،شورايي ةدر شيوميزان توليد دارد؛ مرت  و 

تمايال سااير    رو،شده و از ايان برداري براي دامداران ايجاد نظر وضعيت پوشش و بهره

 . است يافتهين شيوه افزايش دبرداران نيز ببهره

 يدارمرتع يهاطرح يدر اجرا بردارانمشارکت بهره بر يبردارر نوع بهرهيثأت

بارداران  زان مشاارکت بهاره  يبر م يبردارنوع بهرهر يثأت در زمينة ياج آزمون دوجملهينتا

پانج  در ساطح  )و مشااع  ( ياك درصاد  در سطح ) ييشورا يبرداربهرهدهد که ينشان م

-طارح  ياجارا  درزان مشارکت ين ميشتريب يدارا درصد 27و  21با  ،بيترت، به(درصد

 يدارا درصاد  71باا   يافاراز  يبردارکه بهره ، در حالياندبودهدر منطقه  يدارمرت  يها

ا توجه به نظار  شوراي روساتايي بار   ب (.1جدول )زان مشارکت بوده است ين ميکمتر

-بهاره كاه  رساد  به نظر مي ،پوشش خود زيرداري در مرات  هاي مرت روند اجراي طرح

 اناد، ن نشان دادهداتمايل بيشتري نسبت ب دست آمده رضايت داشته وهنتايج ب ازبرداران 

هاي مشااعي و شاورايي   به دليل گريز از شرايط رقابتي که در شيوه در حالي که احتمااًل

 .اندهداشتبرداران افرازي تمايل کمتري به مشرکت وجود دارد، بهره
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 بردار نسبت به مرتعت بهرهياحساس مالکبر  يبردارر نوع بهرهيثأت
نشان نسبت به مرت  برداران ت بهرهيبر احساس مالک يبردارر نوع بهرهيثأت ةسيمقا جينتا
و مشااع نسابت باه     يبارداران افاراز  در بهره يشتريت بيل و حس مالکيتمادهد که يم

 يهاوهيبرداران در شت بهرهياحساس مالککه  ياگونه، بهوجود دارد ييشورا بردارانبهره
کاه  ، توضايح آن (1جدول ) درصد است 93و  99 ،بيترتبه ،و مشاع يافراز يبرداربهره

 ،در نتيجاه و  اناد چرا، افراد بيشتري دخيل ةبه دليل عدم تفکيک پروان ،در مرات  شورايي
 (. 1997سعيدي گراغاني و همکاران، )يابد احساس مالکيت کاهش مي

 نابردار در برابر متخلفدولت از بهره يبانيپشتبر  يبردارر نوع بهرهيثأت
و  ييبرداران شورادولت از بهره يبانيزان پشتيدهد که مينشان م ياآزمون دوجملهج ينتا

از  درصاد  21 ،ن حاال يدر عا  کم باوده اسات؛   (هفتاد درصدو  21با  ،بيترتبه) يافراز
  (.1جدول )اند بوده يدولت راض يبانياز پشت يبرداران مشاعبهره

 برداراندگاه بهرهياز د يبرداربهره يهاوهيثر بر شؤم عواملر يثأت -5جدول 

 عامل
و سطح  درجه

 يداريمعن

 ييشورا

 (درصد)

 مشاع

 (درصد)

 يافراز

 (درصد)

 اد داميبردار به ازدل بهرهيتما

 27 17 97 کم

 17 13 27 اديز

P 79/7 12/7 72/7 

 يدارمرت  يهاطرح يدر اجرا بردارانمشارکت بهره

 29 17 91 کم

 71 27 21 اديز

P 71/7 71/7 91/7 

 نسبت به مرت  بردارت بهرهياحساس مالک

 1 7 11 کم

 99 93 11 اديز

P 92/7 771/7 771/7 

 نيبردار در برابر متخلفدولت از بهره يبانيپشت

 27 79 21 کم

 97 21 71 اديز

P 79/7 11/7 719/7 

 قيمحاسبا  تحق: منب 
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و در  شودميکمتر از قرقبان، بيشتر  ةبه دليل استفاد ،برداري شوراييتخلفا  در بهره
سعيدي گراغااني و همکااران   . يابدبرداران شورايي کاهش ميميزان رضايت بهره ،نتيجه

بارداري از حالات   چاه بهاره  اند کاه هر ين نتيجه رسيدهدنيز در مطالعا  خود ب( 1997)
 . يابدبردار کاهش ميهمندي بهررود، ميزان رضايتانفرادي به سمت گروهي پيش مي

 ةويبه ش هايبرداربهره ةمورد مطالعه، عمد يالقييدر مرات   يبرداربهره ةبا توجه به سابق

، شاد   يباردار ، زمان بهاره مجاز ت تعداد داميعدم رعا چون يکه مشکالت ،مشاع بوده

ت را يو عدم احساس مالک ،يدارمرت  يهاطرح ي، کاهش مشارکت در اجرايبرداربهره

خسارا  با توجه به  كه توان گفتيم ،ق حاضريج تحقينتا بر اساس. شته استدا يدر پ

احسااس   ،نيو همچنا  در آنها( يافراز) يانفراد يبرداربهره ياجرااز  يناش مرات  کمتر

مشاکال    در منطقاه کاه  وه ين شيا ياجرا نسبت بهبرداران شتر بهرهيل بيت و تمايرضا

ن ناوع  يا تاوان باا ا  يم ،شرايط اجرايي تأميندر صور  دارد،  يرا در پ يکمتر يفرهنگ

 .افتيت مرات  دست يريدر مد يشتريب يداريبه پا يبرداربهره

1. range condition 7. utilization 
2. rangeland 8. phytomass 
3. ownership 9. Melilotus Officinalis 
4. council 10. Lolium Prenne 

5. collective 11. Potentilla Reptans  

6. private 12. Senecio Vernalis 

 منابع

از يا حاداقل مسااحت ماورد ن   » ،(1931)اکبار  ي، علين؛ و مهرابيوند، حسين؛ آذرني، حسيارزان
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: تهاران . روسعتايي ايعران   نيعافتگي توسععه  و توسععه  شناسيجامعه ،(1921) يصاطف م ازكيا،
 .طالعا ا
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 .129-122 ص، ص1 ة، شمار12 سال ،رانيابان ايقات مرتع و بيتحق
رضاا  محمد ،يمحبوبو  د؛ي، جمشيقربانن؛ يحس، يبارانمحمود؛ ديس ،يليعق ؛الهدر ، قيدريح

 يبرداران در اجرازان مشارکت بهرهيت مرت  و مين وضعيب يل همبستگيتحل» ،(1939)
 يعلمع  ةمجلع  .«(اساتان مازنادران  ، مراتا  بلاده  : يماورد  ةمطالع) يدارمرت  يهاطرح

 .119-193 ص، ص1 ة، شمار1سال  ،مرتع يپژوهش

 اجتماعي -ياقتصاد مسائل أثيرت بررسي»، (1939) حسن، تاج محمدقاسمي و الهعمتن خليقي،

 علوم ةمجل ،«(گلستان استان شمال) داريمرت  ايهطرح در دامداران مشاركت ميزان بر

 .197-131ص ، ص1 ةشمار ،11 سال ،طبيعي منابع و كشاورزي
و  ياجتمااع  يداريا پا يبررس»، (1931) يمهد، فرهپورو  اله؛، نعمتيقيخل ؛منصورريم ،يقيخل

ساد   ةحاوز : يماورد  ةمطالعا )از مراتا    يباردار مختلاف بهاره   يهاا وهيش يکياکولوژ
 .99-37 ص، ص7 ة، شمار19 سال ،رانيابان ايقات مرتع و بيتحق ةمجل .«(ريکبريام
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