
چكيــده
مدیریت پایدار مراتع در اغلب حوزه های آبخیز یا محدوده های عرفی با ساختار نظام های بهره برداري ارتباط دارد. در این تحقیق 
سعی شده است مشکالت مدیریت پایدار مراتع، از دیدگاه بهره برداران و  حوزه نشینان، در منطقة ییالقی دماوند شهرستان آمل 
ارزیابی شود. بدین منظور، پانزده محدودة عرفی با سه شیوة بهره برداري ـ مشاعی، شورایی، و افرازی ـ انتخاب شد و، با توجه به 
اهداف و فرضیات تحقیق، 88 پرسشنامه، از طریق مصاحبة مستقیم با بهره برداران منطقه، تکمیل شد. به منظور بررسی و ارزیابی 
مشکالت مدیریت پایدار مراتع در حوزه های آبخیز، با محوریت تأثیر ساختار نظام های بهره برداري، نُه شاخص انتخاب و با طیف 
پنج گزینه ای لیکرت، از دیدگاه بهره برداران، سنجش شد. یافتـه های پژوهـش نشـان داد نوع حقوق عرفی بهره برداران بر مشکالت 
اثر معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد داشت. مقایسة میانگین ها نیز نشان داد در شیوة بهره بردارِي  مدیریت پایدار مراتع 
افرازی مشکالت مدیریت پایدار به طور معني داري کمتر از شیوه هاي بهره برداري شورایي و مشاعي است. نتایج نشان می دهد 
با رتبه بندی شاخص های مشکالت مدیریت پایدار حوزه های آبخیز، مدت توقف همراه با چرای مفرط دام با میانگین رتبه ای 
9/23 و تعداد دام بیش از حد با میانگین رتبه ای 8/01، به ترتیب، تأثیر بیشتری، نسبت به سایر شاخص ها، بر مدیریت پایدار 
حوزه های آبخیز دارند. همچنین، با استفاده از آزمون کروسکال والیس هر یک از شاخص های محدودکنندة مدیریت پایدار مراتع 
در نظـام های بهره برداری، جداگانه، مقایسه و ارزیابی شد. به منظور کاهش مشکالت مدیریت پایدار در حوزه های آبخیز، توصیه 
مـی شود پیش از اجراي پروژه هاي اصالحی و احیایی، مدیران و کارشناسان به شناخت دقیق نظام ها، حقوق عرفی، و مطالبات 

بهر ه  برداران و  حوزه نشینان همت گمارند. 

واژگان كليدي: حوزه های آبخیز، شیوة بهره برداری، مدیریت پایدار، مراتع ییالقی دماوند.

E. mail: hamidsaidi65@yahoo.com * نویسنده مسئول     تلفن: 09352389905 
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مقدمه
مراتع کشور، با سطحی معادل 86 میلیون هکتـار، بیش از 53 
 Eskandari et( درصد از مسـاحت ایران را در بر می گیـرد
al., 2008(. نقش زیر بنایِی مراتع در توسعه و پایداری تولید 
فراتر از تولید مستقیم علوفه و تأمین نیاز غذایی دام است. 
پایداری در مراتع شامل مدیریت صحیح اکوسیستم های 
طبیعی  منابع  از  مطلوب  استفادة  در جهت  است  مرتعی 
با تـأکیـد بر حفاظت از تنـوع ژنتیـکی، آب و خاک، و 
با   .)2007  ,Moghaddam( زیــست  محیط  سرانجـام 
افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به مواد غذایي، ضرورت 
بهره برداري پایدار و مدیریت علمِي منابع طبیعي، به ویژه 
مراتع، در فرایند توسعة پایدار از اهمیت و جایگاه باالیي 
بر خوردار است )Khalighi et al., 2006(. بي  تردید، این 
ضرورت ایجاب مي کند که بهره وري و رشد بخش منابع 
طبیعي، به خصوص مدیریت مراتع، در برنامه هاي توسعه ا ي 
 .)2007 ,.Azarnivand et al( به طور مستمر ارتقا یابد
متأسفانه، در نیم  قرن اخیر، به دلیل شرایط شکنندة اجتماعي 
مراتع  مدیریت  و  بهره برداري  بهره برداران،  اقتصادِي  و 
کشور دستخوش دگرگوني و تغییرات زیادي شده است 

.)2004 ,Barani ;2010 ,Heydari(
در گذشته، به دلیل ضوابط عرفی در مراتع و تناسب 
تقریبی جمعیت بهره بردار و تعداد دام، عماًل، در بخش 
حال  در  اما،  نداشت.  وجود  مشکلی  مراتع  مدیریت 
حاضر، به سبب مشکالت مدیریت مراتع کشور، شمار 
بنیة  با  زیاد بهره برداران، تعداد زیاد دام و بهره بردارانی 
اقتصادی ضعیف، سرمایه گذاری و توسعة مراتع با چالش 
 & 2009 ;Osare & Sayed Akhlaghi( مواجه است
بر   )1994(  Soltani  .)2003  ,Khorshidi & Ansari
آن است که بیشتر مطالعات دربارة مراتع، به طور عمده، 
دربارة مسائلي نظیر توسعة اراضي دیم در عرصة مراتع، 
حضور بدون برنامه و چراي بي رویة دام، تعدد جمعیت 
بهره بردار، فشار بیش از حد دام بر مراتع، و فعالیت هاي 
نامناسب کشاورزي، به ویژه در زمینة حفاظت خاک، به 
عنوان عوامل تخریب، است که همگي معلول شرایطي 
سیاست هاي  از  استفاده  امکان  محدودیت  از  که  است 

مناسب اقتصادي و یا از مشکالت اقتصادي و اجتماعي 
اساس  بر  زمینه،  این  در  می گیرد.  نشأت  بهره برداران 
عوامل  بررسی  در   ،)2008(   .Ansari et al مطالعات 
در  طبیعی  منابع  تخریب  بر  مؤثر  اقتصادی  اجتماعی – 
موانع  و  مشکالت  مهم ترین  کشور،  استان  یازده  سطح 
مدیریت منابع طبیعی کشور عبارت  اند از: عوامل مربوط 
به دام و دامداری؛ چرای بی رویه؛ چرای زودرس؛ چرای 
طوالنی؛ چرای شدید یا خارج از ظرفیت؛ افزایش تعداد 

دام و دامدار؛ رقابت بیِن استفاده کنندگاِن مراتع.
بر  مؤثر  بررسی عوامل  در   ،)2008(  .Najafi et al
شهرستان  نمک  کوه  مراتع  در  مرتع  و  دام  تعادل  عدم 
از  بهره برداری  فعلی  وضعـیت  که  کردند  بیان  داراب 
مراتع با هدف افـزایش تولید گوشت زندة دام در تضاد 
است و به  منظور بهره برداری بهینه از مراتع باید میزان 
استفاده از مراتع را کاهش داد. آن ها بر آن اند که افزایش 
تعداد دام در واحد دامداری و مدیریِت نامناسب باعث 
ایجاد آسیب های فراوانی در مراتع شده است. )1995( 
Holechek et al.، با بررسي تأثیر سیاست هاي دولت بر 
مدیریت مراتع در ایالت متحده، بر آن اند که دولت براي 
علوفة  باید  مراتع  تخریب  و  چرا  شدت  از  جلوگیري 

حمایتي در اختیار مرتعداران قرار دهد.
نتایج مطالعة Hosseininasab et al. )2010( نشان 
گروهي،  بهره برداري  در  مالکیت  انگیزة  فقدان  مي دهد 
کمبود سرمایه گذاري الزم در واحدهاي بهره برداري، و 
اختالل در تقسیم کار از مشکالت مهم مدیریت مراتع 
نتایج  همچنین،  است.  آبخیز  حوزه  های  در  مشاعي 
محدوده هاي  دربارة   )2006(  .Bogale et al مطالعة 
عرفي و نظام بهره برداري آن در شرق اتیوپي نشان داد 
قانونمند نبودن حقوق بهره برداري و مدیریت در اراضي 
و  بیشتر،  فقر  مراتع،  تخریب  باعث  مناطق  این  مرتعي 
کردند مشخص نبودِن  بیان  آنان  است.  غذا شده  کمبود 
شیوة مدیریت و حق بهره برداري به بي نظمي و رقابت 

در بهره برداري مفرط از منابع طبیعی انجامیده است.
مراتع  از  استفاده  بر آن است که   Nathan  )2004(
اکولوژیکي؛  بُعد  است:  بُعد  دو  شامل  آن  مدیریت  و 

بررسی مشکالت مدیریت پایدار مراتع حوزه های آبخیز از دیدگاه بهره برداران ...
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بُعد اجتماعي. بنابراین، تلفیق این دو بُعد ـ اکولوژیکي 
بهره بردارِي  و  حفاظت  تضمین کنندة  ـ  اجتماعي  و 
 Lynam & است.  آبخیز  حوزه های  در  منابع  پایدارِ 
مهم تر  را  انساني  مسائل   )2003(  Stafford Smith
مراتع  مدیریت  و  بهره برداري  در  اکولوژیک  مسائل  از 
 )1993(   Moeinadin.مي دانند آبخیز  حوزه  های  در 
و)Amirmaleki et al )2008. بر آن اند که مرتعداري 
و مدیریت مراتع بدون حضور و مشارکت بهره برداران 
عملي نبوده و دولت به تنهایي به اصالح، احیا، حفاظت، 
و بهره برداري صحیح از این منابع در حوزه  های آبخیز 
قادر نخواهد بود. Casari & Plot )2003( در مطالعة 
و  گروهي  مراتع  در  بهره برداري  اثر  بهبود  براي  خود، 
مشاعي آلپ، سیستم ادارة خودگردان را توصیه کردند. 
و  رقابت  از  جلوگیری  برای  مدیریتی،  سیستم  این  در 
اشتراکی،  عرفی  محدوده های  بهره برداری  در  بی نظمی 
هر بهره بردار موظف به گزارش تخلف دیگر بهره برداران 
است. در صورت احراز تخلف، بهره برداری که متخلف 

را معرفی کند تشویق می  شود.
بهره برداري  نظام های  می دهد  نشان  مطالعات  نتایِج 
در مدیریت پایدار و اجراي پروژه هاي اصالح و احیای 
نظر می رسد  به  است.  مؤثر  آبخیز  در حوزه های  مراتع 
مطالبات  و  عرفی،  نظام ها، حقوق  دقیق  بدون شناخت 
مردم مدیریت مراتع در جهت توسعة پایدار با مشکالت 
جّدی مواجه شود. هدف از این تحقیق بررسی مشکالت 
مدیریتی مراتع کشور، از دیدگاه بهره برداران، در مراتع 

ییالقی دماوند شهرستان آمل است.

روششناسی

منطقةموردمطالعه
بالغ  مساحتی  با  آمل،  شهرستان  دماوند  ییالقی  مراتع 
استان  در  آمل  شهرستان  در جنوب  هکتار،   24216 بر 
مازندران قرار گرفته است. این مرتع بین طول جغرافیایی 
36 درجه و 51 دقیقه الی 36 درجه و 57 دقیقه و عرض 
52 درجه و 4 دقیقه الی 52 درجه و 11 دقیقه از شمال به 
قلة دماوند، از جنوب به شهر پلور، از شرق به رینه کوه، 

متوسط  است.  شده  منتهی  تهران  استان  به  غرب  از  و 
متر،  ارتفاع 4200  منطقه 36/93 درصد، حداکثر  شیب 
ارتفاع 2400 متر از سطح دریاست. حداکثر  و حداقل 
درجة حرارت در گرم ترین ماه سال )مرداد( 26/7 درجة 
سـال  مـاه  سـردتـریـن  در  آن  حـداقـل  و  سانتی گراد 
اقلیمی سرد و  با  )بـهـمن( 15/7- درجـة سانتی گـراد 

.)2009 ,Zabihi & Alavi( خشک اســت

روشمطالعه
ییالقی  مراتع  بهره برداران  تحقیق  این  آماری  جامعة 
این  است.  آمل  شهرستان  دماوند  کوه  جنوبی  دامنة 
منطقه دارای 15 سامان عرفي است و بهره برداراِن آن به 
سـه  شیـوه از این مراتع بهره برداری می کنند: مشـاعی؛ 
شورایی؛ افرازی. شمارِ بهـره برداران منطقه 110 نفر بود 
و از بین این بهره برداران، با استفاده از فرمول کوکران 
پروانة  )صاحبان  بهره بردار   88  ،)1977  ,Cochran(
چرا(، با روش تصادفي، به عنوان نمونه، انتخاب گردید. 

فرمول کوکران به شکل زیر است:

٣  
 

بيـان  ن نـا و كمبود غذا شـده اسـت. آ   ،مديريت در اراضي مرتعي اين مناطق باعث تخريب مراتع، فقر بيشتر
برداري مفـرط از منـابع    نظمي و رقابت در بهره بيبه برداري  مديريت و حق بهره شيوة نبودنِ مشخصكردند 
  .انجاميده است طبيعي

(2004) Nathan  شامل دو آن مديريت وه از مراتع استفادكه  استبر آن عد  عدب؛اكولوژيكياست: ب 
 بـرداريِ  بهـره  و حفاظـت كنندة  ـ تضميناجتماعي   و اكولوژيكيـ عد  ب دو تلفيق اينبنابراين،  .اجتماعي بعد

 از تـر  مهـم  را انساني لئمسا Lynam & Stafford Smith (2003). است هاي آبخيز در حوزهْ منابع پايدارِ
 Moeinadin  (1993)د.نـ دان هـاي آبخيـز مـي     حـوزه در  مراتـع  مديريت و برداري بهره در مسائل اكولوژيك

مرتعــداري و مــديريت مراتــع بــدون حضــور و مشــاركت  انــد كــه بــر آن .Amirmaleki et al (2008)و
بـرداري صـحيح از ايـن منـابع در      و بهره ،به اصالح، احيا، حفاظتتنهايي  برداران عملي نبوده و دولت به بهره
بـرداري در   براي بهبود اثر بهره ،خود ةمطالع در Casari & Plot (2003) .بود نخواهدقادر هاي آبخيز   هحوز

بـراي   ،در ايـن سيسـتم مـديريتي   دنـد.  كرخودگردان را توصـيه   ةادارسيستم  ،مراتع گروهي و مشاعي آلپ
گـزارش   موظف بـه بردار  هر بهره ،هاي عرفي اشتراكي برداري محدوده در بهرهنظمي  و بيرقابت  جلوگيري از

  .شود  ق ميتشوي برداري كه متخلف را معرفي كند است. در صورت احراز تخلف، بهرهبرداران  بهرهديگر  تخلف
هـاي اصـالح و    روژهو اجـراي پـ  مديريت پايدار در برداري  هاي بهره دهد نظام مطالعات نشان مي نتايجِ

و  ،هـا، حقـوق عرفـي    رسد بدون شناخت دقيق نظـام  . به نظر مياستمؤثر هاي آبخيز  حوزه مراتع در ياحيا
پايدار ةتوسع جهتمراتع در مديريت  مطالبات مردم ي مواجه شـود. هـدف از ايـن تحقيـق     با مشكالت جد

  .استدر مراتع ييالقي دماوند شهرستان آمل  ،برداران از ديدگاه بهره ،بررسي مشكالت مديريتي مراتع كشور

  شناسي روش

  مورد مطالعه ةمنطق
در جنوب شهرستان آمل در اسـتان   ،هكتار 24216با مساحتي بالغ بر  ،مراتع ييالقي دماوند شهرستان آمل

 دقيقه و 57درجه و  36دقيقه الي  51درجه و  36مازندران قرار گرفته است. اين مرتع بين طول جغرافيايي 
دقيقه از شمال به قلة دماونـد، از جنـوب بـه شـهر پلـور، از       11درجه و  52دقيقه الي  4درجه و  52عرض 

درصد، حـداكثر   93/36و از غرب به استان تهران منتهي شده است. متوسط شيب منطقه  ،كوه شرق به رينه
ترين ماه سال  ت در گرممتر از سطح درياست. حداكثر درجة حرار 2400و حداقل ارتفاع  ،متر 4200ارتفاع 

درجــة   -7/15گـراد و حـداقــل آن در سـردتـريــن مــاه ســال (بـهــمن)        درجـة سـانتي   7/26(مرداد) 
  .(Zabihi & Alavi, 2009)گـراد با اقليمي سرد و خشك اســت  سانتي

  روش مطالعه
. ايـن  اسـت سـتان آمـل   جنوبي كـوه دماونـد شهر   ةدامنبرداران مراتع ييالقي  آماري اين تحقيق بهره ةجامع

 :كننـد  ري مـي بـردا  از اين مراتـع بهـره  شيـوه   به سـه آن بردارانِ بهره است وعرفي  سامان 15منطقه داراي 
 اسـتفاده از  بـا بـرداران،   اين بهـره از بين  و بودنفر  110برداران منطقه  بهـره شمارِ. افرازي ؛شورايي ؛مشـاعي

 ،به عنوان نمونـه  ،با روش تصادفي ،چرا) ةپروان(صاحبان بردار  بهره 88، (Cochran, 1977) فرمول كوكران
  فرمول كوكران به شكل زير است:انتخاب گرديد. 

 2).(2

2).(

stNd

stNn




   
 tدقـت احتمـالي مطــلوب و     d2حجم جامعـه،   Nانحراف معيار جامعه،  sحجم نمونه،  nكه در آن، 

بـراي  . بـرداران بـود   سشـنامه و مصـاحبة مسـتقيم بـا بهـره     گيري پژوهش پر ابزار اندازه. استاعتماد  ةفاصلـ
اي طراحي شـد كـه شـفاف و بـراي      پرسشنامه به گونه هاي الؤستحقيق  ةشد بيني دستيابي به اهداف پيش

که در آن، n حجم نمونه، s انحراف معیار جامعه، 
N حجم جامعه، d2 دقت احتمالي مطـلوب و t فاصلـة 
و  پرسشنامه  پژوهش  اندازه گیری  ابزار  است.  اعتماد 
به  دستیابی  برای  بود.  بهره برداران  با  مستقیم  مصاحبة 
به  پرسشنامه  سؤال های  تحقیق  پیش بینی شدة  اهداف 
بهره برداران  برای  و  شفاف  که  شد  طراحی  گونه ای 
با  سؤال ها  روایی  یا  اعتبار  باشد.  فهم  قابل  به راحتی 
کارشناسان،  به  مراجعه  با  و  محتوا  معتبرسازی  روش 
 .)2008  ,Rafipoor( شد  تأیید  استادان  و  متخصصان، 
در پژوهش حاضر، نُه شاخص اصلی به عنوان مشکالت 
و  تعیین  آبخیز  حوزه های  در  مراتع  پایدار  مدیریت 
این  اولویت  نمره های شاخص ها محاسبه شد.  مجموع 
شاخص ها یا متغیر وابسته تحت تأثیر سه نظام یا شیوة 
این  شد.  تعیین  بهره برداران،  دیدگاه  از   بهره برداری، 
)از  لیکرت  پنج گزینه اي  از طیف  استفاده  با  شاخص ها 
استفاده  با  اندازه  گیری شد.  زیاد(  تا خیـلی  کم  خیـلی 

از صفحه 277 تا 286
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براي  پایایي  ضریب  مقدار  کرونباخ  آلفاي  ضریب  از 
تعیین   α=0/91 با  برابر  سنجش  مــورد  شـاخص های 
شد )Kalantari, 2010(. مقدار این ضریب نشـان دهندة 
میزان همـاهنگي، انسجام، و هم  مسیر بودن شاخص های 

مورد نظر در این تحقیق است.

تجزیهوتحلیلدادهها
فرم ها و پرسشنامه هاي تکمیل شده، پس از بازبیني اولیه و 
بررسی دقت و صحت اطالعات، آمادة تحلیل شد. برای 
پردازش و استخراج داده  های کّمی و کیفی از نـرم افزار

سنجش  سطح  با  متناسب  آماري  روش هاي  و    SPSS
متغیرهایي که در ادامه آمده است استفاده شد. در بخش 
آمار توصیفي، به  منظور بیان شرایط عمومی سامان های 
عرفی، از آمارهایي همچون فراواني، میانگین، انحراف 
اولویت  تعیین  برای  شد.  استفاده  واریانس  و  معیار، 
پایدار  مدیریت  در  تأثیر گذار  شاخص های  از  یک  هر 
حوزه های آبخیز از آزمون فریدمن استفاده شد. همچنین، 
مجموع امتیازات شاخص های مشکالت مدیریت پایدار 
مراتع در حوزه های آبخیز، از دیدگاه بهره برداران، تحت 
افرازی  و  مشاعی، شورایی،  بهره برداری  نظام  تأثیر سه 

مقایسة  برای  و  ارزیابی  واریانس  آنالیز  از  استفاده  با 
میانگین ها از آزمون دانکن استفاده شد. برای مقایـسه، 
مشکالت  شاخص های  از  یک  هر  ارزیابی  و  تحلیـل، 
یا  نظام  بهره برداران، در سه  از دیدگاه  پایدار،  مدیریت 
شیوة بهره برداری مشاعی، شورایی، و افرازی از آزمون 

.)Ibid( کروسکال والیس استفاده شد

نتایج

شیوههايبهرهبرداريوتعدادبهرهبردارن
بررسی  و  صحرایي  مطالعات  از  حاصل  نتایج 
 81 حدود  مي دهد  نشان  منطقه  مرتعداری  طرح   های 
حقوق  نظر  از  تحقیق  مورد  منطقة  بهره برداران  درصد 
از  شورایی(  و  )مشاعی  گروهی  صورت  به   عرفی 
درصد   19 حدود  فقط  و  می کنند  بهره برداری  مراتع 
بهره برداران با شیوة  بهره برداري افرازي )خانوادگي یا 
انفرادي( از مراتع استفاده می کنند. جدول 1، به تفکیک، 
بر  را،  تحقیق  مورد  منطقة  عرفي  سامان هاي  فراواني 
بهره برداران،  تعداد  و  بهره  برداري  شیوه  هاي  حسب 

نشان می دهد.

مراجعـه بـه   بـا  روش معتبرسـازي محتـوا و    ها بـا  الؤسقابل فهم باشد. اعتبار يا روايي راحتي  هببرداران  بهره
ـ  ،حاضـر  پژوهش . در(Rafipoor, 2008)شد تأييد و استادان  ،نامتخصصكارشناسان،  ه شـاخص اصـلي   نُ

هـا محاسـبه    شـاخص  هاي همجموع نمرتعيين و هاي آبخيز  حوزه عنوان مشكالت مديريت پايدار مراتع در به
 ،ارانبـرد  بهرهاز ديدگاه  ،برداري بهره  شيوةثير سه نظام يا أمتغير وابسته تحت تيا ها  اين شاخص اولويت. شد

گيـري    اندازهاي ليكرت (از خيـلي كم تا خيـلي زياد)  گزينه ها با استفاده از طيف پنج شد. اين شاخصتعيين 
ورد سـنجش برابـر بـا    ـــ م هـاي  شــاخص  براي پايايي ضريب مقدار كرونباخ آلفاي با استفاده از ضريبد. ش

91/0=α شد تعيين (Kalantari, 2010)و ، انسـجام  ،ميـزان همــاهنگي   ةددهنـ  ضريب نشــان  اين . مقدار
  هاي مورد نظر در اين تحقيق است. بودن شاخص مسير  هم

  ها  هتجزيه و تحليل داد
شد.  تحليل ةآماد ،اوليه و بررسي دقت و صحت اطالعات بازبيني از پس ،شده تكميل هاي پرسشنامه وها  فرم

 سـطح  بـا  متناسـب  آماري هاي و روش  SPSSافزار ي و كيفي از نـرمهاي كم  هداد استخراج و پردازشبراي 
شـرايط   بيـان  منظـور   بـه  ،توصـيفي  آمـار  در بخشاستفاده شد.  است آمده ادامه در كه متغيرهايي سنجش

. براي شد و واريانس استفاده ،ميانگين، انحراف معيار فراواني، همچون آمارهايي از هاي عرفي، عمومي سامان
از آزمون فريدمن استفاده هاي آبخيز  در مديريت پايدار حوزه گذار ثيرتأ هاي از شاخصتعيين اولويت هر يك 

از ديـدگاه   ،هاي آبخيـز  حوزه هاي مشكالت مديريت پايدار مراتع در مجموع امتيازات شاخص ،. همچنينشد
زيـابي  و افرازي با استفاده از آناليز واريانس ار ،برداري مشاعي، شورايي تحت تأثير سه نظام بهره ،برداران بهره

و ارزيـابي هـر يـك از     ،. بـراي مقايــسه، تحليــل   دشـ اسـتفاده   دانكـن  ها از آزمون ميانگينة مقايس برايو 
بـرداري مشـاعي،    بهـره  ةدر سه نظـام يـا شـيو    ،برداران از ديدگاه بهره ،هاي مشكالت مديريت پايدار شاخص
  .(Ibid)و افرازي از آزمون كروسكال واليس استفاده شد  ،شورايي

  نتايج

نبردار بهرهو تعداد  برداري هاي بهره  هشيو
درصـد   81دهـد حـدود    هاي مرتعداري منطقـه نشـان مـي      حنتايج حاصل از مطالعات صحرايي و بررسي طر

از مراتـع  گروهـي (مشـاعي و شـورايي)    صـورت    تحقيق از نظـر حقـوق عرفـي بـه    مورد  ةمنطق انبردار بهره
برداري افرازي (خانوادگي يا انفـرادي)   بهره  برداران با شيوة بهره درصد 19حدود  فقطكنند و  برداري مي بهره

حسـب   بـر  ،تحقيق رامورد  ةهاي عرفي منطق فراواني سامان ،تفكيك به، 1كنند. جدول  از مراتع استفاده مي
  دهد. نشان مي ،انبردار بهرهو تعداد  برداري  ههاي بهر  هشيو

  تحقيقموردآماري  ةجامعدر  برداران بهرهو تعداد  برداري رههاي به شيوه توزيع فراواني انواع. 1جدول 
  
  
  

  
  

  هاي مرتعداري منطقه طرح ةپژوهش و كتابچميدانيهاي يافتهمأخذ:

فراواني بردار تعداد بهره درصد برداريهبهرنظام يا شيوة

95/57  
72/22 
33/19 

51 
20 
17 

6 
4 
5 

 مشاع
 شورايي
 افرازي

 جمع 15 88 100

جدول 1. توزیع فراواني انواع شيوه های بهره برداری و تعداد بهره برداران در جامعة آماري موردتحقيق

مأخذ: یافته هاي ميداني پژوهش و كتابچة طرح های مرتعداری منطقه

تعدادبهرهبرداراندرهریکازشیوههایبهرهبرداری
مرتعداري  طرح هاي  و  پاسخگویان  آرای  مطالعة  نتایج 
نشان مي دهد 100 درصد بهره  برداران سامان هاي افرازی 
کمتر از 7 خانوار و بیش از 50 درصد بهره  برداران در 
همچنین،  خانوارند.   15 الی   7 بین  مشاعی  سامان هاي 
40 درصد بهره برداران سامان هاي شورایی بین 9 الی 15 
خانوارند. جدول 2، به تفکیک، درصد تعداد بهره  برداران 

در هر یک از شیوه های بهره برداری را نشان می دهد.

وضعیتتعداددامبهرهبرداران
نتایج حاصل از آرای پاسخگویان و بررسي کتابچه هاي 
طرح هاي مرتعداري در هر یک از سه شیوة بهره  برداری 
نشان مي دهد تعداد دام 20/45 درصد بهره برداران کمتر 
درصد   15 حدود  فقط  و  است  دامي  واحد   100 از 
بهره برداران بیشتر از 400 واحد دامي دارند. جدول 3، 
به تفکیک توزیع فراواني و درصد تعداد دام بهره  برداران 

را در شیوه های مختلف بهره برداری نشان می دهد.

بررسی مشکالت مدیریت پایدار مراتع حوزه های آبخیز از دیدگاه بهره برداران ...
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میانگین: 242/5            انحراف معیار: 173/44            واریانس: 30083/9

 4 جدول  در  که  طور  همان   شد.  استفاده  فریدمن 
پایدار  مدیریت  مشکالت  متغیرهای  می شود،  مشاهده 
مراتع در حوزه های آبخیز دارای نُه شاخص تأثیرگذار 
است. مدت توقف دام همراه با چرای مفرط با میانگین 
رتبه ای 9/23، تعداد دام بیش از ظرفیت در مراتع منطقه 

٥  
 

  برداري هاي بهره برداران در هر يك از شيوه هبهر تعداد
 هـاي  سـامان بـرداران    هدرصـد بهـر   100دهد  هاي مرتعداري نشان مي پاسخگويان و طرح آراي ةمطالعنتايج 

. نـد خانوار 15الـي   7مشـاعي بـين    هاي سامان برداران در  هدرصد بهر 50خانوار و بيش از  7افرازي كمتر از 
 درصـد  ،تفكيـك  بـه ، 2جدول  خانوارند. 15الي  9شورايي بين  هاي ساماناران برد بهرهدرصد  40 ،همچنين

  دهد. برداري را نشان مي بهره هاي برداران در هر يك از شيوه  هبهر تعداد
  

برداري هاي بهره برداران در هر يك از شيوه درصد تعداد بهره .2 جدول
جمع به 
بندي (نفر)هطبق مشاع شورايي افرازي درصد  متغير

33/19 
4/17 
7/28  

68/5  
89/28 

100 
0 
0  
0 
0 

0 
25 
40 
0 
35 

0 
61/19 
33/33 
8/9  
26/37 

6-1
9 -7
12 -10
15-13

15بيشتر از
 بردار تعداد بهره

جمع 100 100 100 100

  هاي مرتعداري منطقه طرح ةكتابچپژوهش و ميدانيهاي  هيافتمأخذ:

  برداران  هوضعيت تعداد دام بهر
هـاي مرتعـداري در هـر يـك از سـه شـيوة        هـاي طـرح   پاسخگويان و بررسـي كتابچـه   رايآنتايج حاصل از 

حـدود   فقطواحد دامي است و  100برداران كمتر از  درصد بهره 45/20دهد تعداد دام  برداري نشان مي  هبهر
دام  عدادتدرصد و توزيع فراواني تفكيك  به، 3 جدول واحد دامي دارند. 400برداران بيشتر از  درصد بهره 15
  دهد. نشان ميبرداري  هاي مختلف بهره شيوه برداران را در  هبهر
  

وضعيت تعداد دام .3 جدول
جمع به درصد  مشاع شورايي افرازي بندي (رأس دام)هطبق  متغير

45/20 
54/29 
45/20 
78/14 
78/14 

1 
8 
3 
1 
4 

6 
2 
5 
2 
5 

11
16 
10 
10 
4 

100كمتر از
200-100 
300-201 
400-301 

 400شتر ازبي

 تعداد دام

100 17 20 51 جمع

  هاي مرتعداري منطقه طرح ةپژوهش و كتابچميدانيهاي يافتهمأخذ:

  9/30083واريانس:   44/173انحراف معيار:   5/242ميانگين: 

  برداران از ديدگاه بهره هاي مشكالت مديريت پايدار مراتع صشاخ تعيين اولويت
هـاي   بر مشكالت مديريت پايدار مراتع در حـوزه  ثيرگذارأت هاي شاخصلويت به منظور آگاهي از اهميت و او

 ،شـود  شاهده مـي م 4طور كه در جدول   از آزمون فريدمن استفاده شد. همان ،برداران  هبهراز ديدگاه  ،آبخيز
 مدت توقـف . استثيرگذار أشاخص ته نُ هاي آبخيز داراي مراتع در حوزه مشكالت مديريت پايدار متغيرهاي

٥  
 

  برداري هاي بهره برداران در هر يك از شيوه هبهر تعداد
 هـاي  سـامان بـرداران    هدرصـد بهـر   100دهد  هاي مرتعداري نشان مي پاسخگويان و طرح آراي ةمطالعنتايج 

. نـد خانوار 15الـي   7مشـاعي بـين    هاي سامان برداران در  هدرصد بهر 50خانوار و بيش از  7افرازي كمتر از 
 درصـد  ،تفكيـك  بـه ، 2جدول  خانوارند. 15الي  9شورايي بين  هاي ساماناران برد بهرهدرصد  40 ،همچنين

  دهد. برداري را نشان مي بهره هاي برداران در هر يك از شيوه  هبهر تعداد
  

برداري هاي بهره برداران در هر يك از شيوه درصد تعداد بهره .2 جدول
جمع به 
بندي (نفر)هطبق مشاع شورايي افرازي درصد  متغير

33/19 
4/17 
7/28  

68/5  
89/28 

100 
0 
0  
0 
0 

0 
25 
40 
0 
35 

0 
61/19 
33/33 
8/9  
26/37 

6-1
9 -7
12 -10
15-13

15بيشتر از
 بردار تعداد بهره

جمع 100 100 100 100

  هاي مرتعداري منطقه طرح ةكتابچپژوهش و ميدانيهاي  هيافتمأخذ:

  برداران  هوضعيت تعداد دام بهر
هـاي مرتعـداري در هـر يـك از سـه شـيوة        هـاي طـرح   پاسخگويان و بررسـي كتابچـه   رايآنتايج حاصل از 

حـدود   فقطواحد دامي است و  100برداران كمتر از  درصد بهره 45/20دهد تعداد دام  برداري نشان مي  هبهر
دام  عدادتدرصد و توزيع فراواني تفكيك  به، 3 جدول واحد دامي دارند. 400برداران بيشتر از  درصد بهره 15
  دهد. نشان ميبرداري  هاي مختلف بهره شيوه برداران را در  هبهر
  

وضعيت تعداد دام .3 جدول
جمع به درصد  مشاع شورايي افرازي بندي (رأس دام)هطبق  متغير

45/20 
54/29 
45/20 
78/14 
78/14 

1 
8 
3 
1 
4 

6 
2 
5 
2 
5 

11
16 
10 
10 
4 

100كمتر از
200-100 
300-201 
400-301 

 400شتر ازبي

 تعداد دام

100 17 20 51 جمع

  هاي مرتعداري منطقه طرح ةپژوهش و كتابچميدانيهاي يافتهمأخذ:

  9/30083واريانس:   44/173انحراف معيار:   5/242ميانگين: 

  برداران از ديدگاه بهره هاي مشكالت مديريت پايدار مراتع صشاخ تعيين اولويت
هـاي   بر مشكالت مديريت پايدار مراتع در حـوزه  ثيرگذارأت هاي شاخصلويت به منظور آگاهي از اهميت و او

 ،شـود  شاهده مـي م 4طور كه در جدول   از آزمون فريدمن استفاده شد. همان ،برداران  هبهراز ديدگاه  ،آبخيز
 مدت توقـف . استثيرگذار أشاخص ته نُ هاي آبخيز داراي مراتع در حوزه مشكالت مديريت پايدار متغيرهاي

جدول 2. درصد تعداد بهره برداران در هر یک از شيوه های بهره برداری

جدول 3. وضعيت تعداد دام

جدول 4. ميانگين رتبه ای شاخص های موانع مدیریت پایدار مراتع به ترتيب اولویت

مأخذ: یافته  هاي ميداني پژوهش و كتابچة طرح های مرتعداری منطقه

مأخذ: یافته هاي ميداني پژوهش و كتابچة طرح های مرتعداری منطقه

تعییناولویتشاخصهایمشکالتمدیریتپایدار
مراتعازدیدگاهبهرهبرداران

شاخص های  اولویت  و  اهمیت  از  آگاهی  منظور  به 
در  مراتع  پایدار  مدیریت  مشکالت  بر  تأثیرگذار 
آزمون  از  بهره  برداران،  دیدگاه  از  آبخیز،  حوزه های 

بيش از ظرفيت در مراتع منطقـه بـا ميـانگين     دامتعداد ، 23/9اي  چراي مفرط با ميانگين رتبههمراه با  دام
بيشـترين  و  اند بيشترين رتبهداراي  ،ترتيب به، 8/7اي  برداري با ميانگين رتبه و رقابت در بهره ،01/8اي  رتبه

هـاي   دارنـد. روش مورد مطالعـه   ةر مراتع منطقبر مشكالت مديريت پايدا ،ها نسبت به ساير شاخص ،ثير راأت
هــاي اصــالحي بـا     بـرداران در برنامـه   و ضعف همكـاري بهــره   26/2اي  برداري با ميانگين رتبه تي بهرهسنّ

در  ،عبارت ديگر  داشته است. به ،نشينان از ديدگاه حوزه ،مديريت پايدارثير را بر أكمترين تـ 97/4ميانـگين 
هـاي   هـاي اصـالحي و روش   بـرداران در برنامـه   متغيرهاي ضعف همكاري بهره ،ع منطقهمديريت پايدار مرات

  .كنند برداري كمترين مشكل را ايجاد مي  هتي بهرسنّ
  

  ترتيب اولويت هاي موانع مديريت پايدار مراتع به اي شاخص ميانگين رتبه .4جدول 
اي  هميانگين رتب   هاي تأثيرگذار بر مديريت پايدار  صشاخ

23/9
01/8
8/7
75/7
33/7
16/6
25/5
97/4
26/2

دامچراي بيش از حدطول مدت توقف و
  دام بيش از حد

برداري  هبهررقابت در 
  مين نيروي انسانيأت مشكالت

برداران  هتعداد بهر
هاي اجرايي  هدستگاضعف حمايتي 

چراي زودرس و لگدكوبي
هاي اصالحي برداران در برنامه  هبهرضعف همكاري 

برداريتي بهرههاي سنّشور
  

  برداري هاي مختلف بهره در شيوههاي آبخيز  مشكالت مديريت پايدار مراتع حوزه
از  ،هاي مشكالت مديريـت پــايدار مراتـع   مجموع امتيازات شـاخصدهد بين  نتايج آناليز واريانس نشان مي

رد درصـد وجـود دا   99داري در سـطح   معنـي تفـاوت   ،برداري هاي مختلف بهره با شيوه ،برداران  هديدگاه بهر
)001/0P=  91/8و F=بهــره  ةها با آزمـون دانكـن نشـان داد در شيــو     ميانگين ة). مقايس   بـرداري افـرازي 

ـ  ،برداران از ديدگاه بهره ،هاي آبخيز مشكالت مديريت پايدار حوزه هـاي   داري كمتـر از شـيوه   طـور معنـي  ه ب
  ).1 كلبرداري شورايي و مشاعي است (ش بهره

  

از صفحه 277 تا 286
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با  بهره برداری  در  رقابت  و   ،8/01 رتبه ای  میانگین  با 
میانگین رتبه ای 7/8، به ترتیب، دارای بیشترین رتبه اند و 
بیشترین تأثیر را، نسبت به سایر شاخص ها، بر مشکالت 
دارند.  مطالعه  مورد  منطقة  مراتع  پایدار  مدیریت 
روش های سنّتی بهره برداری با میانگین رتبه ای 2/26 و 
ضعف همکاری بهـره برداران در برنامه هـای اصـالحی 
پایدار،  با میانـگین 4/97 کمترین تـأثیر را بر مدیریت 
از دیدگاه حوزه نشینان، داشته است. به  عبارت دیگر، در 
مدیریت پایدار مراتع منطقه، متغیرهای ضعف همکاری 
بهره برداران در برنامه های اصالحی و روش های سنّتی 

بهره  برداری کمترین مشکل را ایجاد می کنند.

مشکالتمدیریتپایدارمراتعحوزههایآبخیزدر
شیوههايمختلفبهرهبرداري

نتایج آنالیز واریانس نشان مي دهد بین مجموع امتیازات 
از  مراتع،  پـایدار  مدیریـت  مشکالت  شـاخص های 
بهره برداري،  مختلف  شیوه هاي  با  بهره  برداران،  دیدگاه 
دارد  وجود  درصد   99 سطح  در  معني داري  تفاوت 
آزمون  با  میانگین ها  مقایسة   .)F=8/91 و   P=0/001(
دانکن نشان داد در شیـوة بهـره برداري افرازی مشکالت 
مدیریت پایدار حوزه های آبخیز، از دیدگاه بهره برداران، 
به طور معني داري کمتر از شیوه هاي بهره برداري شورایي 

و مشاعي است )شکل 1(.

مشکالت  شاخص هاي  از  یک  هر  مقایسة  براي 
مختلف  شیوة  در سه  آبخیز  پایدار حوزه های  مدیریت 

آزمون  از  ـ  افرازی  و  شورایی،  مشاعی،  ـ  بهره برداري 
برخی   .)5 )جدول  شد  استفاده  والیس  کروسکال 

٧  
 

  

  برداري هاي مختلف بهره مشكالت مديريت پايدار مراتع در شيوه ةمقايس .1شكل 
  

مختلـف   ةشـيو در سـه   هاي آبخيز مشكالت مديريت پايدار حوزههاي  هر يك از شاخص ةمقايسبراي 
از  رخـي ب). 5از آزمون كروسـكال والـيس اسـتفاده شـد (جـدول      ـ افرازي  و  ،شورايي ،مشاعيـ برداري   بهره

، ضـعف  دام چـراي بـيش از حـد   مدت توقـف و  مانند  ،آبخيز ةحوزدر  مشكالت مديريت پايدارهاي  شاخص
هـاي   در شـيوه  ،بـرداري صحيـح از مراتـع  و كمبود نيروي انسـاني جهـت بهره ،هاي اجرايي حمايتي دستگاه

ايـن دسـته از    ،نشـينان  گاه حـوزه از ديد ،عبارتي  داري با يكديگر ندارند. به معني تفاوت برداري مختلف بهـره
ـ  هاي عرفـي  محدوده همةمشكالت در   ،بـرداران منطقـه   از ديـدگاه بهـره  امـا   طـور ملمـوس وجـود دارد.   ه ب

و  ،بـرداري  كـوبي، رقابـت در بهـره    بردار، چراي زودرس و لگد عداد بهرهتدام بيش از حد، مانند هايي  شاخص
برداري مشاعي،  داري را در سه نظام بهره رداري تفاوت معنيب بهره تيِهاي سنّ كارگيري روش همحدوديت در ب

  د.نده مي و افرازي نشان  ،شورايي
 

  برداري بهره  ةشيوهاي مؤثر بر مديريت پايدار در سه  ميانگين هر يك از شاخص ةمقايس .5جدول 
 مديريت پايداربرهاي مؤثر صشاخ X2 دارييسطح معن يمشاع ييشورا يافراز

05/44 
02/62 
76/37 
58/34 
67/41 
44/44 
91/46 
05/28 
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02/54 
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003/0 
005/0 
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57/29 
42/10 
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27/0 
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15/11 
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 دام اي بيش از حدچرطول مدت توقف و 
 دام بيش از حد

  برداري  هرقابت در بهر
 برداران  هتعداد بهر

 هاي اجرايي  هضعف حمايتي دستگا
 مين نيروي انسانيأت مشكالت

 چراي زودرس و لگدكوبي
 هاي اصالحي در برنامه برداران  بهره ضعف همكاري 

 برداريتي بهرههاي سّن شرو
  

شكل 1. مقایسة مشكالت مدیریت پایدار مراتع در شيوه های مختلف بهره برداری

جدول 5. مقایسة ميانگين هر یک از شاخص های مؤثر بر مدیریت پایدار در سه شيوة  بهره برداري

٧  
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حوزة  در  پایدار  مدیریت  مشکالت  شاخص های  از 
دام،  حد  از  بیش  چرای  و  توقف  مدت  مانند  آبخیز، 
نیروی  کمبود  و  اجرایی،  دستگاه های  حمایتی  ضعف 
در  مراتع،  از  صحیـح  بهره بـرداری  جهـت  انسـانی 
با  معنی داری  تفاوِت  بهـره برداري  مختلف  شیوه هاي 
یکدیگر ندارند. به  عبارتی، از دیدگاه حوزه نشینان، این 
دسته از مشکالت در همة محدوده های عرفی به طور 
منطقه،  بهره برداران  دیدگاه  از  اما  دارد.  وجود  ملموس 
بهره بردار،  تعداد  حد،  از  بیش  دام  مانند  شاخص هایی 
و  بهره برداری،  در  رقابت  لگد کوبی،  و  چرای زودرس 
محدودیت در به کارگیری روش های سنّتِی بهره برداری 
بهره برداري مشاعی،  نظام  را در سه  معنی داری  تفاوت 

شورایی، و افرازی نشان  می دهند.

بحثونتیجهگیری
مدیریت پایدار محدوده های عرفی با ساختار اقتصادي- 
منطقه  اکولوژیک  وضعیِت  و  بهره برداران  اجتماعي 
پایدار  مدیریت  مشکالت  میزان  دارد.  مستقیم  ارتباط 
عرفي  حقوق  اساس  بر  آبخیز،  حوزه های  در  مراتع 
مقایسة  است.  مختلف  عرفي،  محدوده های  در  حاکم 
بین  معني داري  تفاوت  مي دهد  نشان  نیز  میانگین ها 
شیوه هاي بهره برداري جمعي و افرازي، از نظر مجموع 
در  مراتع  پایدار  مدیریت  امتیاز شاخص های مشکالت 
حوزه های آبخیز، وجود دارد. شیوة بهره برداري افرازي 
و  داراست  را  پایدار  مدیریت  میزاِن مشکالت  کمترین 
شیوة  بهره برداري مشاعی و شورایي بیشترین مشکالت 
مراتع  پایدار  مدیریت  شاخص های  امتیاز  مجموع  را. 
افرازي،  و  مشاعي،  شورایي،  بهره برداري   شیوه هاي  در 
  .28/64 و   ،32/37  ،33/35 از:  است  عبارت  به ترتیب، 
بهره برداري  در  مدیریت  نوع  چه  هر  مي رسد  نظر  به 
دلیل  به  مي رود،  پیش  افرازی  سمت  به  گروهي  از 
میزان  تصمیم گیری ها،  در  اجتماعي  ساختار  انسجام 
آبخیز  حوزه های  در  مراتع  پایدار  مدیریت  مشکالت 
 Heydari کمتر  شود. این بخش از نتایج با نتایج مطالعة
 Eskandari et al. 2006(، و(  .Khalighi et al،)2010(
)2008( ـ که اظهار مي کنند در نظام بهره برداري گروهي 

اقتصادي-  ساختار  به  کمتر  توجه  به  دلیل  مشاعي،  و 
از  بهره برداری  و  مدیریت  در  تصمیم گیری  اجتماعي، 
با  اما  با مشکل مواجه می شود  ـ همخوانی دارد،  مرتع 
شیوة   که  ـ   )2010(  Hosseininasab et al. مطالعات 
بهره برداري مشاعی را، به  دلیل روحیة مشارکت بیشتر 
بهره برداران، دارای کارایي باالتر می دانندـ  مغایرت دارد.
مشکالت  شاخص های  رتبه بندی  نتایج  همچنین، 
مدت  شاخص های  داد  نشان  مراتع  پایدار  مدیریت 
توقف دام همراه با چرای بیش از حد، تعداد دام بیش 
از ظرفیت مرتع، و رقابت در بهره برداری در سامان های 
پایدار  مدیریت  بر  را  تأثیر  بیشترین  به ترتیب،  عرفی، 
نظر  به   دارند.  مطالعه  مورد  منطقة  آبخیز  حوزة   مراتع 
گروهی  بهره برداري  در  عرفی  حقوق  تأثیر  مي رسد 
منطقه  مناسب  اکولوژیکی  و  اقلیمی  شرایط  با  همراه 
انگیزة بهره برداران و حوزه نشینان  باعث شده است که 
برای دست یابی به منافع آنی از طریق مدت استفاده از 
مرتع، با افزایش تعداد دام و رقابت در بهره برداري بیشتر 
 Barani مطالعات  با  نتایج  از  بخش  این  یابد.  افزایش 
  Heydariو  ،)2007(  .Azarnivand et al  ،)2004(
هر  قّوت  و  ضعف  نقاط  کردند  بیان  که  ـ   )2010(
حوزة آبخیز یا محدودة عرفی را باید مجّزا و بر اساس 
شرایط اکولوژیکی، اقتصادي، و اجتماعي مطالعه کرد ـ 

همخواني دارد.
چرای  مانند  شاخص هایی  معنی دارِ  تفاوت  عدم 
دستگاه های  حمایتی  ضعف  حد(،  از  )بیش  مفرط 
بهره برداری  جهت  انسانی  نیروی  کمبود  و  اجرایی، 
صحیح از مراتع در شیوه هاي مختلف بهره برداري بیانگر 
کل  در  مراتع  پایدار  مدیریت  مشکالت  ملموس بودن 
است.  مطالعه  مورد  آبخیز  حوزة  عرفی  محدوده های 
و  بهره برداران  مراتع  سهم  محدودیت  می رسد  نظر  به 
قشالقی  و  میان بند  مناطق  در  عرفی  سامان های  تعداد 
حوزه نشینان را به چرای مفرط )بیش از حد( در مراتع 
ییالقی وادار می کند. همچنین، دیربازده بودن برنامه های 
اصالحی و ضعف همکاری بهره برداران باعث می شود 
بهـره برداران  بین  در  اجرایی  دستگاه های  تالش  نتایج 

از صفحه 277 تا 286



284

نیروی  از آن به کمبود  نباشد ـ که بخشی  نیز ملموس 
این  است.  مرتبط  ماهر،  انسانی  نیروی  به ویژه  انسانی، 
مسئلة مهم در سال های اخیر با کم رنگ شدن جایگاه و 
منزلت اجتماعی شغل شبانی در بین حوزه نشینان مشهود 
است. اما دربارة تأثیر سایر شاخص های مدیریت پایدار 
مختلف  شیوه هاي  با  که  آبخیز،  حوزه های  در  مراتع 
بهره برداري تفاوت معنی داری را نشان می دهد، می توان 
به مواردی اشاره کرد: دربارة تأثیر دام بیش از حد، به 
باید  مراتع،  پایدار  مدیریت  مشکالت  از  یکی  عنوان 
گفت که بهره برداران با توافق یکدیگر و شرایط مناسب 
وارد  دام  مراتع،  در  چرا،  ظرفیت  از  بیش  اکولوژیکی 
به  افرازی،  بهره برداری  شیوة  در  مسئله  این  می کنند. 
دلیل بهره بردار کمتر در منطقة مورد مطالعه، ملموس تر 
 Casari & بود. نتایج این بخش از تحقیق با مطالعات
Plot )2003( و Hosseininasab et al.  )2010( ـ که 
مدیریت و حفاظت از مراتع را نوعی همکاری متقابل 

بهره  برداران می دانند ـ همخوانی ندارد.
در  رقابت  مانند  شاخص هایی  تأثیر  دربارة 
بهره برداری، تعداد بهره برداران، و چرای زودرس همراه 
بهره برداری گروهی  لگد کوبی گفتنی است در شیوة  با 
مشکالت مدیریت پایدار مراتع در حوزه های آبخیز ـ به 
دلیل ضعـف در یکپارچه سازی مراتع، تجمیع گّله های 
کوچک، و بهره برداران خرده پاـ  شرایطی را برای افزایش 
بی نظمی  و  بهره برداری،  در  رقابت  بهره برداران،  تعدادِ 
در چرا فراهم می نماید. این بخش از نتایج با مطالعات 
 ،)2008( .Amirmaleki et al ،)2008( .Ansari et al

و Khorshidi & Ansari )2003( همخوانی دارد.
به  تا  گذشته  از  که  بهره برداری،  سنّتی  روش های 
توسعه  بهره برداران  آگاهی  و  تجارب  اساس  بر  امروز، 
و  مراتع  پایدار  مدیریت  بر  می تواند  است،  یافته 
اما  باشد.  مؤثر  غیرمستقیم  و  مستقیم  آبخیز  حوزه های 
به نظر می رسد، در حال حاضر، به جای استفاده از این 

اقتصادی  اجتماعی-  طرح های  در  ارزشمند  تجارب 
استفاده  از روش ها و شیوه های رسمی غیربومی  مراتع 
می شود و کارشناسان به دانش سنّتِی بهره برداری کمتر 
 Lynam & توجه می کنند. این بخش از نتایج با مطالعة
Stafford Smith  )2003(ـ که اهمیت شناخت عوامل 
انسانی را نسبت به مطالعات اکولوژیکی برتر می دانند ـ 

همخوانی دارد.
گرفت  نتیجه  مي توان  بررسي  این  از  مجموع،  در 
در  باید  آبخیز  حوزه های  در  مراتع  پایدار  مدیریت 
عوامل  و  بهره برداري  نظام های  ساختار  چارچوب 
این  غیر  در  شود؛  تحلیل   و  ارزیابی  اکولوژ یکی 
صورت نمی توان معیشت پایداری را برای بهره برداران 

)روستاییان، کشاورزان، و آبخیزنشینان( تضمین کرد.
بر اساس یافته  های این تحقیق، پیشنهاد می شود: 1. 
حوزه های  در  پایدار  مدیریت  مشکالت  کاهش  برای 
احیایی،  و  اصالحی  پروژه هاي  اجراي  از  پیش  آبخیز، 
حقوق  نظام ها،  دقیق  شناخت  به  کارشناسان  و  مدیران 
همت  و  حوزه نشینان  بهر ه  برداران  مطالبات  و  عرفی، 
مدیریتی  مشکالت  از  جلوگیری  برای   .2 گمارند؛ 
اصالحي،  پروژه هایی  و  برنامه ها  مراتع،  در  احتمالی 
اجرا شود؛  منطقه،  هر  در  سازگار  الگوهاي  با  متناسب 
زمان  و  مجاز  دام  تعداد  پیگیری  و  کنترل،  نظارت،   .3
ورود و خروج دام، در شیوه های مختلف بهره برداری، 
فردی  منافع  برخورداری  از  می تواند، ضمن جلوگیری 
به طور مستقیم و غیرمستقیم، زمینه ای برای بهره  برداری 

عام و پایدار از مراتع فراهم کند.

سپاسگزاري
از همة کساني که در به انجام  رساندن این تحقیق همکاري 
کردند، به ویژه کارشناسان ادارة کل منابع طبیعی استان 
مراتع  زحمت کش  و  صدیق  بهره برداران  و  مازندران 

ییالقی دماوند شهرستان آمل، سپاسگزاری می شود.
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