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مائده يوسفيان ،رضا تمرتاش ،محمدرضا طاطيان ،و فاطمه منتظري
تاريخ پذيرش1999/1/72 :

تاريخ دريافت1991/9/72 :

تحقيق حاضر ،با بررسي بهترين نوع بهرهبرداري از ميان بهرهبرداريهاي شورايي ،مشااع و افارازي،
به مطالعة اثر اين بهرهبارداريهاا بار وضاعيت مراتا شهرساتان ساوادکاوه در  1991مايپاردازد.
ارزشيابي بر اساس روش توصيفي -تحليلي و با استفاده از پرسشنامه انجام شد .جامعاة آمااري
پژوهش دربرگيرندة بهرهبرداران  71مرت و حجم نمونة  97نفر بود .تحليل دادهها با بهرهگياري
از آزمون كروسكال -واليس ،آزمون کولموگروف -اسميرنوف ،آزمون تجزية وارياانس و دانکان و
ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون  tانجام گرفت .نتاايج پاژوهش نشااندهنادة رابطاة معنايدار
انواع مختلف بهرهبرداري و تعداد بهرهبرداران با وضعيت مرت و فيتوماس باود؛ همچناين ،تفااو
معنيدار (در سطح پنج درصد) ميان ميزان تمايل بهرهبرداران به ازدياد دام در بهرهبارداري شاورايي
وجود داشت ،در حالي كه در بهرهبرداريهاي مشاع و افارازي ،ايان تفااو دياده نمايشاد؛
احساس مالکيت بهرهبرداران نسبت به مرت نيز برخالف بهرهبارداري شاورايي ،در شايوههااي
بهرهبرداري افرازي و مشاع معنيدار بود (در سطح يك درصد) .با توجه به نتايج بهدست آمده،
براي پايداري مرات منطقة مورد مطالعه ،کاهش تعداد بهرهبردار و دام ضروري به نظر ميرسد.

کليدواژهها :بهرهبرداري ،مالکيت ،وضعيت مرت  ،تعداد دام ،سوادکوه (شهرستان).


 به ترتيب ،نويسندة مسئول و دانشجوي دكتري علوم مرت  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقا  ،تهران
( ،)maedehyousefian@yahoo.comاعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم کشاورزي و مناب طبيعي ساري ،و
دانش آموختة کارشناسي مرت و آبخيزداري دانشگاه علوم کشاورزي و مناب طبيعي ساري
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با توجه به نظام تولياد در مراتا اياران ،کاه وضاعيت و تاوان باومشاناختي از عوامال
محدودکنندة آن شناخته ميشوند ،نقش واحدهاي اجتماعي در بهارهبارداري اصاولي و
دستيابي به توسعة پايدار حاائز اهميات اسات (ارزاناي و همکااران .)1931 ،در واقا ،
مسائل اقتصادي و اجتماعي از مهمترين ارکان ماديريت در عرصاههااي منااب طبيعاي
شناخته شدهاند (مهرابي و همکاران .)1939 ،در ايران ،به عقيدة کارشناساان مرتا داري،
به دليل تأثيرپذيري مستقيم پوشاش گيااهي از شايوه و شاکل بهارهبارداري در فرايناد
مديريت چرا ،نوع مالکيت و هماهنگي ميان بهرهبرداران بر حفا وضاعيت و بهباود مراتا
بسيار تأثيرگذار است (خليقي و قاسمي1939 ،؛ حيدري و همکاران1939 ،؛ حساينينساب
و همکاران .)1939 ،از زمانهاي قديم ،در قوانين اجتماعي نيز حق مالكيت بهمثابه پديادهاي
فطري تصديق شده است و جوام بر اساس پذيرش شكلي از آن ،فعاليتهاي اقتصادي خود
را سامان دادهاند (فراهانيفارد و صاادقي .)1931 ،مرتا ( )7از پايادارترين عوامال تولياد در
دامداري سنتي محسوب شده (پاپلي يزدي و لباف خانيكي ،)1929 ،از آن باهصاور منبا
اساسي تغذية دام استفاده ميشود ( .)Cousins, 2000از آنجا كه بهرهبرداري از بخش عمدة
مرات همچنان در چارچوب نظام سنتي صور ميگيارد (ازكياا ،)1921 ،شاناخت دقياق و
همهجانبة اين نظام در مديريت و مالكيت( )9مرت ضروري است (فراهانيفرد.)1931 ،
در نظام سنتي ايران ،مرات به شکلهاي شورايي( ،)1مشااع( )1و افارازي( )2ماورد
بهرهبرداري( )2قرار ميگيرد ،بهگونهاي كه در مرات شورايي ،پروانة چارا باه ناام شاورا
صادر ميشود و ساكنان روستا بر اساس سياهة پروانة مرت داري ،از مرات حاريم روساتا
بهره ميبرند (دفتر فني مرت  .)1931 ،در مورد مرات با مالكيت مشاعي نيز پروانة چراي
هر سامان عرفي بهصور

مشاع به نام مرت داران ذيحق همان سامان صادر ميشاود و

بهرهبرداران بر اساس سياهة پروانة مرت داري ،از مرات بهرهبرداري ميكنناد (دفتار فناي

مرت  .)1931 ،بنابراين ،در اين گونه مرات  ،براي هر واحد بهرهبرداري ،يور  جداگانه

« يور » محل استقرار خاص در هر دورة ييالقي و يا قشالقي و در واق  ،چراگاه خاص هر قبيله يا طايفه است
که دارای محدودة مشخص بوده و در ازاي دريافت ماليا براي هر خيمه در اختيار ايال قرار میگرفته است.

بررسي تأثير نوع بهرهبرداري بر وضعيت ...
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و خاص وجود ندارد (پاپلي يزدي و لباف خانيكي )1929 ،و گله بهصور
داده ميشود ( .)Kissling et al., 2002از سوي ديگر ،مرت افراز عبار

مشترك چرا
است از مرات

تحديد حدودشدهاي كه معموالً تكپروانهاي بوده و تعداد بهرهبرداران آن از يك تا چناد
نفر بر اساس سياهة پروانة مرت داري مشخص است .ايان مراتا جازو انفاال محساوب
شده ،شخص استفادهكننده حق فروش آن را ندارد (دفتر فني مرتا  .)1931 ،افاراد حاق
بهرهبرداري در حد قابل قبول از نظر اجتماعي را داشته ،موظف به دوري از بهرهبارداري
هاي غيرمجاز و رعايت حقوق ديگرانند .از آنجا که مناب طبيعي ياا در مالكيات دولات
است و يا دولت به عنوان نماينده و حاف مناف عاماة ماردم ،سرپرساتي آن را باه عهاده
دارد؛ بهرهبرداري از اين مناب از انعطاف زيادي برخوردار است (فراهانيفارد و صاادقي،
 .)1931برخي مطالعا نشان ميدهد كه طرحهاي مرت داري فردي ،در بسياري از جنبههاي
مديريت بهرهبرداري از قبيل تصميمگيري ،اعتبار ،تخصيص مناب  ،اجرا ،ايجااد انگيازه و
ارتقاي كيفيت ،موفقتر و پايدارتر از طرحهاي مشاعي و تعااوني اسات (ازكياا.)1923 ،
عبداهللپور ( )1929مشاعي بودن مرات را شاكلي از عادم تعياين تكلياف و عامال هماة
خرابيها و عدم سرمايهگذاري بخاش خصوصاي در راساتاي حفا  ،احياا و توساعه و
همچنين ،علت اصلي سبقت در تخريب يعني چراي زودرس و چراي مفرط ميداند .بهطاور
كلي ،يكي از سياستهاي اجرايي در زمينة تعادل دام و مرت و كاهش تخريب مرت شناخت
واحدهاي مطلوب بهرهبرداري از مرات است .مسلم است كه هر چه تعداد بهرهباردار و دام
كمتر باشد ،اجراي طرحهاي بهبود وضعيت مرت ( )1آسانتر خواهد بود .در اين راستا ،تحقيق
حاضر که بخشي از پروژة دانشجويي اجراشده در منطقة سرخآباد سوادکوه است ،با ارزيابي
بهترين نوع بهرهبرداري از ميان انواع بهرهبرداريهاي شورايي ،مشاع و افرازي ،به بررساي
اثر اين بهرهبرداريها بر وضعيت و توليد مرت ميپردازد.

تحقيق حاضر با استفاده از روش توصيفي -تحليلي و با بهرهگيری از ابزار پرسشنامه در
سال  1991صور گرفت .جامعة آماري پژوهش شامل  71مرتا شهرساتان ساوادکوه
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بوده كه توزي آنها به شيوة سهميهبندي بين مالكياتهااي مختلاف شاورايي ،مشااع و
افرازي صور گرفته است .با بهرهگيري از رابطة شارپ و كوكران ،بر اساس اندازة
جمعيت كل ،حجم نمونه  97نفر تعيين شد ه كه با استفاده از رابطة زير بهدست آماده
است:
n=N(t.s)2/Nd2+(t.s)2
که در آن n ،حجم نمونه s=7/11 ،انحراف معيار جامعه N=117 ،حجم جامعهd=7/71 ،

دقت احتمالي مطلوب ،و  t=1/92فاصلة اعتماد است.
محدودة مورد مطالعه شامل مرات کوهستاني شهرستان سوادکوه و دربرگيرنادة 117
بهرهبردار بوده است .حداقل دماي ماههااي ساال  1/2درجاة ساانتيگاراد در ديمااه و
حداکثر آن  79/2درجة سانتيگراد در تيرماه بوده و بيشترين ميزان ميانگين بارنادگي در
ماههاي سال نيز در ديماه با  17/1ميليمتر و کمترين آن در خارداد باا  12/9ميلايمتار
است .از گياهان منطقه ميتوان گوناههااي مليلوتاوس آفيسايناليس( ،)9لولياوم پارن(،)17
پوتنتيال رپتانس( ،)11و سنسيو ورناليس( )17را يادآور شد .اقليم منطقه با اساتفاده از روش
دومارتن نيمهمرطوب گزارش شاده اسات .داماداران منطقاه از ناوع روساتايي مهااجر
(متحرک) بوده ،در فصل تابستان به مرت عزيمت ميکنند .سواد بهرهبارداران در ساطح
تحصيال ابتدايي است .بهرهبرداران ،پس از فصل تعليف تابستانه ،به اجارة زماينهااي
كشاورزي بهويژه شاليزارهاي محدودة روستاها و شهرهاي محل اقامت خود ميپردازند
و همچنين ،از طريق کشت بذور شبدر و پسچر اراضي ،در فصاول پااييز و زمساتان و
بهار ،دامهاي خود را تغذيه ميكنند.
دادههاي پرسشنامه بهصور کمي يا با مقياس رتبهاي جم آوري شاده و همچناين،
وضعيت مرات با استفاده از روش چهارعاملي تعديلشاده باراي مراتا ييالقاي شامال
کشور بهدست آمده است .در بخش آمار توصيفي ،براي بيان ويژگيهاي فردي و شرايط
موجود ،از آمارهايي همچون فراواني ،درصد و ميانگين و در بخش تحليل دادهها نياز از
آزمون كروسكال -واليس بهرهگيري شده است .نرماال باودن دادههاا باا اساتفاده از آزماون
کولموگروف -اسميرنوف و مقدار فيتوماس(( )3تودة هوايي گياه) در هر كدام از شايوههااي
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بهرهبرداري به كمك آزمون تجزية واريانس و دانکان مقايساه مقايساه شاده اسات .رابطاة
تعداد بهره بردار و دام با وضعيت مرت با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن بهدسات
آمده و همچنين ،براي مقايسة تعداد دام تعيينشده با تعاداد دام حاضار در هار كادام از
انواع بهرهبرداري ،از آزمون  t-studentاستفاده شده است.

انواع شيوههاي بهرهبرداري
نتايج جدول  1نشان ميدهد که مرت مشاع با  11نفر ( 13/29درصد) و مرت افرازي باا شاانزده
نفر ( 12/99درصد) بهرهبردار ،بهترتيب ،بيشترين و کمترين تعداد بهرهبردار را داشتهاند.
جدول  -7توزيع تعداد اعضاي بهرهبردار و فراواني انواع شيوههاي بهرهبرداري ،سطح مرتع
و تعداد دام در جامعة آماري پژوهش
عوامل

تعداد بهرهبردار

فراواني

درصد

سطح مرتع (هکتار)

تعداد دام

شورايي

77

2

79/91

1777

9937

مشاع

11

3

13/29

9213

3917

افرازي

12

2

12/99

9171

7327

مجموع

97

71

177

12721

11137

نوع بهرهبرداري

منب  :دادههاي تحقيق

وضعيت تعداد بهرهبردار و دام
نتايج مطالعا

ميداني و نظرا

مصاحبهشوندگان نشان ميدهاد کاه در شايوة افارازي،

صد درصد بهرهبرداران زير شش خانوار بودهاند؛ همچناين ،در شايوة مشااعي ،طبقاا
خانوار يک تا پنج نفره و شش تا ده نفره وجود نداشته و طبقة يازده تا پاانزده نفاره نياز
داراي باالترين تعداد بوده است؛ همچنين ،در شيوة شورايي ،بيشترين طبقه خانوار باالي
بيست نفره ( 17/91درصد) بوده است .همانگونه که مشاهده میشود ،از لحاا تعاداد
دام نيز حدود  91درصد بهرهبردارن منطقه بين  32تا  127رأس دام دارند (جدول .)7
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جدول  -8تعداد بهرهبردار و تعداد دام در هر كدام از شيوههاي بهرهبرداري به درصد
طبقات

شورايي

مشاع

افرازي

مجموع

متغير

1-1

-

-

177

77/19

2-17

17

-

-

12/21

تعداد افراد خانوارهاي بهرهبردار

11-11

77/91

17/32

-

97/9

(نفر)

12-77

72/21

17/71

-

7/97

>77

17/91

99/17

-

71/71

مجموع

711

711

711

711

1-31

2

19

1

71/29

32-127

2

11

3

91/17

تعداد دام

121-711

1

11

7

77/37

(واحد دامي)

712-917

7

2

9

11/91

>917

9

2

7

11/91

مجموع

88

45

79

711
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اثر انواع بهرهبرداري مشاع ،شورايي و افرازي بر وضعيت مرتع
نتايج تعيين وضعيت مرت با استفاده از روش چهارعاملي نشان ميدهد که مرات 11/71
درصد از بهرهبرداران در وضعيت عالي بوده اسات و از آن مياان ،هشات نفار از شايوة
مشاع ،پنج نفر از شيوة شورايی و يک نفر نيز از شيوة افرازي استفاده کردهاناد .همچناين ،از
مرات خوب منطقه  22/97درصد بهرهبرداران و بهترتيب ،چهل ،چهارده و هفت بهارهباردار
از سه شيوة مشاع ،افرازي و شورايي استفاده کردهاند 12/97 .درصد از بهارهبارداران منطقاه
مرات متوسط را در اختيار داشته و از آن ميان ،هشت نفر به شيوة شورايي ،شش نفر باه
شيوة مشاع و يک نفر ديگر به شيوة افرازي از مرات بهرهبارداری کاردهاناد .از مراتا فقيار
منطقه نيز تنها دو بهرهبردار به شيوة شورايي استفاده کردهاناد (جادول  .)9همچناين ،نتاايج
آزمون کروسکال واليس نشان ميدهد که بين انواع مختلف بهارهبارداري و وضاعيت مرتا
رابطة معنيدار وجود داشته ،بهگونهاي که تأثير انواع مختلف بهرهبرداري شاورايي ،مشااع ،و
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افرازي بر وضعيت مرت معنيدار بوده است ( P=7/771و  )X7=19/71و ميانگين رتبهاي آن
در بهرهبرداري افرازي ،مشاع و شورايي ،بهترتيب 12/12 ،17/91 ،و  79/32است.
جدول  -3بررسي وضعيت مرتع بر اساس شيوههاي بهرهبرداري
متغير

وضعيت
مرت

وضعيت

شورايي

مشاع

افرازي

درصد

مرتع

(تعداد)

(تعداد)

(تعداد)

بهرهبردار

عالي

1

3

1

11/71

خوب

2

17

11

22/97

متوسط

3

2

1
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همانگونه كه مشاهده شد ،هرچه مرات به سمت شورايي پيش ميرود ،وضعيت آنها
فقيرتر ميشود .از آنجا که تشکلهاي بومي موجود بهطور غالاب بار مبنااي خاانوار در
منطقه شکل گرفته ،بررسي اثرا بهرهبرداري پيشگفته در قالب خانوارهاي بهارهباردار
قابل بررسي است .بنابراين ،هرگاه از اثرا بهرهبرداري صحبت ميشود ،منظور اثر کلية
افراد بهرهبردار به هماراه خاانوادههايشاان اسات .باژياان ( )1921و تيمااه و همکااران
( )Timah et al., 2008نيز در تحقيقا خاود باه نتاايجی مشاابه دسات يافتاه و ناوع
مديريت مرت را در بهبود و تضعيف وضعيت مرت اثربخش گزارش کردهاند ،در حاالي
که بر اساس نتايج پژوهش حسينينسب و همکاران ( )1939در منطقاة اراک ،ماديريت
در بين بهرهبرداران با گروه بيشتر بهتر از بهرهبرداران با گروه کمتر است.

تأثير انواع بهرهبرداري بر فيتوماس مرتع
نتايج تحليل واريانس دادهها نشان ميدهد کاه باين تاأثير اناواع مختلاف بهارهبارداري
شورايي ،مشاع و افرازي بر فيتوماس مرت در سطح يک درصد اختالف معنيدار وجاود
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داشته ،بهگونهاي که با مقايسة ميانگين ،ميزان فيتوماس مرت در بهرهبارداري افارازي باا
 737کيلوگرم در هکتار بيش از ميزان فيتوماس در بهرهبرداري شاورايي ( 711کيلاوگرم
در هکتار) و مشاع ( 717کيلوگرم در هکتار) بوده است (شکل .)1

c
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b
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400

افرازی
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شکل  -7ميانگين فيتوماس مرتع در انواع مختلف بهرهبرداري

ميانگين ميزان فيتوماس مرت در بهرهبرداري افرازي بيش از بهرهبرداريهای شورايي
و مشاع است .به لحا آماری نيز مشاهده شد که بين انواع بهرهبرداري شورايي ،مشااع
و افرازي در سطح يک درصد اختالف معنيدار وجود دارد .در بهرهبرداري افارازي ،باه
دليل تعداد بهرهبردار كمتر ،مديريت جام تر و رقابت کمتار باوده و در نتيجاه ،بهتارين
وضعيت را در شيوههاي مختلف بهرهبرداري داشته است و پاس از آن ،مشااع و در نهايات،
شورايي قرار دارند؛ باژياان ( ،)1921عباداهللپاور ( ،)1929پااپلي يازدي و لبااف خاانيکي
( ،)1929حيدري و همکاران ( )1939و اليس ( )Lise, 2000نيز در پژوهشهای خاود باه
نتايجی مشابه رسيدهاند.
رابطة وضعيت مرتع با تعداد بهرهبردار و تعداد دام
نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن در تحقيق حاضر نشاندهندة رابطة منفي و معنيدار بين
تعداد بهرهبردار و وضعيت مرت بوده و رابطة وضعيت مرت باا تعاداد دام نياز منفاي و

بررسي تأثير نوع بهرهبرداري بر وضعيت ...
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معنيدار است ،بهگونهاي که هرچه تعداد بهرهباردار افازايش مايياباد ،وضاعيت مرتا
فقيرتر و توليد کمتر ميشود و در مورد دام نيز با افزايش آن ،روند نزولي وضعيت مرت
مشاهده ميشود (جداول  7و .)9
مقايسة تعداد دام تعيينشده با تعداد دام حاضر در هر کدام از انواع بهرهبرداري
نتايج آزمون  t-studentنشان ميدهد که بين تعداد دام تعيينشده و تعداد دام حاضار در
مرت اختالف معنيدار ( P=7/771و  )t=11/72در هر سه نوع بهرهبارداري وجاود دارد،
بهگونهای که تعداد دام تعيينشده براي هر بهرهبردار  121واحد دامي و تعداد دام حاضر
در مرت  727واحد دامي برآورد شده و بدين ترتيب ،تعداد  171واحد داماي ماازاد بار
ظرفيت تعيينشده بوده است.
در توجيه نتايج رابطة وضعيت مرت با تعداد بهرهبردار و تعداد دام ،ميتوان گفت که
در بهرهبرداريهاي گروهي ،به دليل تعداد زياد بهرهبردار ،استفادة صاحيح و اصاولي از
مرات کاهش میيابد و هر کدام از بهرهبرداران به فکر بيشترين استفادة خود از مرت اناد
و در نتيجه ،وضعيت مرت رو به افول ميرود .بنابراين ،برقراري تعادل بهيناه و منطقاي
بين شمار بهرهبردار و توان توليدي مرات و اندازة مناسب گله در واحدهاي بهرهبرداري
از عوامل ضروري در ماديريت پايادار مراتا باهشامار مايرود (ميالدفار و همکااران،
 .)1939خليقي و همکااران ( )1931و حيادري و همکااران ( )1939نياز در تحقيقاا
خود تعداد زياد بهره بردار و دام را عاملي مخرب در بهبود وضاعيت مراتا دانساتهاناد.
قسمتي از نتايج نشاندهندة اختالف معنايدار باين تعاداد دام تعياينشاده و تعاداد دام
حاضر در مرت در هر کدام از انواع مختلف بهرهبرداري بوده ،بهگونهای که بهرهبارداري
افرازي کمترين و بهرهبرداري شورايي بيشترين تعداد دام مازاد بر ظرفيت مرت را به هماراه
داشته است .بنابراين ،ميتوان چنين نتيجه گرفت کاه هرچاه ناوع بهارهبارداري باه سامت
گروهي پيش ميرود ،ميزان رقابت و تمايل براي افازايش تعاداد دام نياز بيشاتر مايشاود.
حيادري و همکااران ( ،)1939اساکارنكيا ( )Scarnecchia, 1995و بوگِيال و همکااران
( )Bogale et al., 2006نيز در مطالعا خود بدين موضوع اشاره داشتهاند.
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تأثير عوامل مؤثر بر شيوههاي بهرهبرداري از ديدگاه بهرهبرداران
تأثير نوع بهرهبرداري بر تمايل بهرهبردار به ازدياد دام
نتايج آزمون دوجملهاي براي مقايسة تأثير نوع بهرهبرداري بر ميزان تمايل بهارهبارداران
به افزايش تعداد دام نشان ميدهد که ميزان تمايل بهرهبردار به ازدياد دام در بهرهبرداري
شورايي تفاو

معنيدار (در سطح پنج درصد) داشته ،در حالي که در بهرهبارداريهااي

مشاع و افرازي اين تفاو

ديده نشده است (جدول  .)1بار اسااس ايان نتاايج ،ميازان

تمايل بهرهبردار به ازدياد دام در بهرهبرداري شورايي با هفتااد درصاد بايش از دو ناوع
ديگر بهرهبرداري بوده است .در توجيه اين مطلب ميتوان بدين نکته اشاره كارد کاه در
بهرهبرداريهاي مشاعي ،بهرهبردار با کوتاهي در رعايت و اجراي مسائلي چاون تعاداد
دام مجاز ،زمان ورود و خروج دام از مرت  ،و طول مد

چرا ،توجه کمي باه وضاعيت

مرت و ميزان توليد دارد؛ در شيوة شورايي ،با توجه به نظار

شورا ،نتايجي مطلاوب از

نظر وضعيت پوشش و بهرهبرداري براي دامداران ايجاد شده و از ايانرو ،تمايال سااير
بهرهبرداران نيز بدين شيوه افزايش يافته است.
تأثير نوع بهرهبرداري بر مشارکت بهرهبرداران در اجراي طرحهاي مرتعداري
نتايج آزمون دوجملهاي در زمينة تأثير نوع بهرهبرداري بر ميزان مشاارکت بهارهبارداران
نشان ميدهد که بهرهبرداري شورايي (در سطح ياك درصاد) و مشااع (در ساطح پانج
درصد) ،بهترتيب ،با  21و  27درصد داراي بيشترين ميزان مشارکت در اجاراي طارح-
هاي مرت داري در منطقه بودهاند ،در حالي که بهرهبرداري افارازي باا  71درصاد داراي
کمترين ميزان مشارکت بوده است (جدول  .)1با توجه به نظار

شوراي روساتايي بار

روند اجراي طرحهاي مرت داري در مرات زير پوشش خود ،به نظر ميرساد كاه بهاره-
برداران از نتايج بهدست آمده رضايت داشته و تمايل بيشتري نسبت بدان نشان دادهاناد،
در حالي که احتماالً به دليل گريز از شرايط رقابتي که در شيوههاي مشااعي و شاورايي
وجود دارد ،بهرهبرداران افرازي تمايل کمتري به مشرکت داشتهاند.

بررسي تأثير نوع بهرهبرداري بر وضعيت ...
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تأثير نوع بهرهبرداري بر احساس مالکيت بهرهبردار نسبت به مرتع
نتايج مقايسة تأثير نوع بهرهبرداري بر احساس مالکيت بهرهبرداران نسبت به مرت نشان
ميدهد که تمايل و حس مالکيت بيشتري در بهرهبارداران افارازي و مشااع نسابت باه
بهرهبرداران شورايي وجود دارد ،بهگونهاي که احساس مالکيت بهرهبرداران در شيوههاي
بهرهبرداري افرازي و مشاع ،بهترتيب 99 ،و  93درصد است (جدول  ،)1توضايح آنکاه
در مرات شورايي ،به دليل عدم تفکيک پروانة چرا ،افراد بيشتري دخيلاناد و در نتيجاه،
احساس مالکيت کاهش مييابد (سعيدي گراغاني و همکاران.)1997 ،
تأثير نوع بهرهبرداري بر پشتيباني دولت از بهرهبردار در برابر متخلفان
نتايج آزمون دوجملهاي نشان ميدهد که ميزان پشتيباني دولت از بهرهبرداران شورايي و
افرازي (بهترتيب ،با  21و هفتاد درصد) کم باوده اسات؛ در عاين حاال 21 ،درصاد از
بهرهبرداران مشاعي از پشتيباني دولت راضي بودهاند (جدول .)1
جدول  -5تأثير عوامل مؤثر بر شيوههاي بهرهبرداري از ديدگاه بهرهبرداران
عامل

تمايل بهرهبردار به ازدياد دام

مشارکت بهرهبرداران در اجراي طرحهاي مرت داري

احساس مالکيت بهرهبردار نسبت به مرت

پشتيباني دولت از بهرهبردار در برابر متخلفين

منب  :محاسبا
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در بهرهبرداري شورايي ،به دليل استفادة کمتر از قرقبان ،بيشتر ميشود و در

نتيجه ،ميزان رضايت بهرهبرداران شورايي کاهش مييابد .سعيدي گراغااني و همکااران
( )1997نيز در مطالعا

خود بدين نتيجه رسيدهاند کاه هرچاه بهارهبارداري از حالات

انفرادي به سمت گروهي پيش ميرود ،ميزان رضايتمندي بهرهبردار کاهش مييابد.

با توجه به سابقة بهرهبرداري در مرات ييالقي مورد مطالعه ،عمدة بهرهبرداريها به شيوة
مشاع بوده ،که مشکالتي چون عدم رعايت تعداد دام مجاز ،زمان بهارهبارداري ،شاد
بهرهبرداري ،کاهش مشارکت در اجراي طرحهاي مرت داري ،و عدم احساس مالکيت را
در پي داشته است .بر اساس نتايج تحقيق حاضر ،ميتوان گفت كه با توجه به خسارا
کمتر مرات ناشي از اجراي بهرهبرداري انفرادي (افرازي) در آنها و همچناين ،احسااس
رضايت و تمايل بيشتر بهرهبرداران نسبت به اجراي اين شيوه در منطقاه کاه مشاکال
فرهنگي کمتري را در پي دارد ،در صور

تأمين شرايط اجرايي ،ميتاوان باا ايان ناوع

بهرهبرداري به پايداري بيشتري در مديريت مرات دست يافت.
7. utilization
8. phytomass
9. Melilotus Officinalis
10. Lolium Prenne
11. Potentilla Reptans
12. Senecio Vernalis

1. range condition
2. rangeland
3. ownership
4. council
5. collective
6. private
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