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چکیده
از بـرداري از مراتـع  هاي مختلف بهـره اجتماعی موجود در روش-به منظور بررسی و مقایسه برخی مسائل اقتصادي1390تحقیق در سال این 

چرایی به سه گروه تـک پروانـه بـه نـام     جامعه آماري تحقیق بر اساس پروانه. شدانجام)استان یزد(، در مراتع صدر آباد ندوشن برداريدیدگاه بهره
سامان 16،راستاایندر.شدنام شوراي روستا تقسیمه و پروانه ب) مشاع( برداربهره2نام شخص به عنوان نماینده بیش از ه ، پروانه ب)افراز(برداربهره

برداران بهرهبامستقیممصاحبهطریقازپرسشنامه38تحقیق،اهدافبهبا توجه .شدبهربرداري در منطقه مورد مطالعه انتخابشیوهعرفی در سه
داري باالتر از مراتع ه طور معنیداد عامل احساس مالکیت در مراتع افرازي بیافته هاي پژوهش نشان .گردیددر منطقه تکمیل)صاحبان پروانه چرا(

و تمایل به افزایش تعداد دام در مراتع مشـاعی بیشـتر از مراتـع    برداريبهرهرقابت در . )p>05/0(مشاعی و در مراتع مشاعی باالتر از شورایی است
در سه گروه مورد بررسی اختالف معنـی داري  تخلف کنندگاندر برخورد با بردارانبهرهمیزان حمایت دولت از . )p>05/0(شورایی و افرازي است

اشـته به تفکیک مرتع در دو شیوه بهره برداري مشاعی و شورایی با هـم اخـتالف معنـی دار د   بردارانبهرههمچنین میزان تمایل . )p<05/0(ندارد
)05/0<p( . برداران مشاع تمایل بیشتري براي تفکیک مراتع نسبت به بهره برداران شورایی دارندکه بهرهبه نحوي  .

.ندوشن؛برداري شوراییبهره؛برداري مشاعیبهره؛برداري افرازيبهره؛برداريهاي بهرهشیوه:کلیديواژگان 

مقدمه
ــع در   ــی از مرات ــش مهم ــنتی  بخ ــام س ــارچوب نظ چ

هـا در  و شـناخت دقیـق ایـن نظـام    شـوند برداري مـی بهره
,Azkia(برداري مراتع امري ضروري اسـت  مدیریت و بهره

مـدیریت را  ،برداري اصولی و پایـدار مراتـع  در بهره. )1997
.باید تلفیقـی از دو بعـد اکولـوژیکی و اجتمـاعی دانسـت     

Papoliyazdi & Labaf Khaniki ــی (2000) ــا بررس ب
هـاي  لفهؤهاي مرتعداري در مراتع ایران اعتقاد دارند منظام

اکولوژیکی، وضعیت پوشش گیاهی و مشخصات فنی مراتع 
بـرداري  بهـره هاي مدیریت چرا و گیري نظاماز عوامل شکل
هـاي  طـرح در مـدیریت و اجـراي   ،بنـابراین . از مراتع است
داري در صـورتی  به کـارگیري اصـول مرتـع   ءاصالح و احیا

تـع در  اپذیر است که ارزش طبیعی و بوم شناختی مرامکان
نصر انسـان، دام  کید بر سه عأارتباط با شرایط اجتماعی با ت

ــد  ــع در واح ــه  و مرت ــر گرفت ــادي در نظ ــود هاي اقتص ش
)Rangavaran, پوشـش  اطـالع دقیـق از وضـعیت    . )2000

هـاي اساسـی مـورد نیـاز در     عاملعنوان یکی از ه گیاهی ب
هاي مناسب مـدیریت دام و مرتـع   ریزي و ارائه روشبرنامه

Arzani(هاي اقتصادي و اجتمـاعی اسـت   در واحد et al.,

Osesو2007 Eraso & Viadrich, در ارتبـاط بـا   .)2007
مــدیریت منــابع طبیعـــی مشــترك در تانزانیــا نتـــایج     

.Queen et alمطالعــه نشــان داد در واحــدهاي (2009)
ــوژیکی و محــدوده ــین اکول ــی مع ــاي عرف ــین ،ه ــل ب تعام

برداران در مـدیریت منـابع عمـومی مشـترك اهمیـت      بهره
Oses. کلیدي دارد Eraso & Viadrich با مطالعه(2007)

مؤسسـه  دووسیلهبهمشاعی در پامپلونا اسپانیا کهمالکیت
داد کـه در ارائهمدلی،شدمیمدیریتو غیرتعاونیتعاونی
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سـازو  عنـوان بـه مشاعیمالکیتدراجتماعیهمکاريآن،
منـابع طبیعـی  پایدارمدیریتدرشد ومشاهدهمثبتکار

.Arzani et al.رگـذار بـود  اث بررسـی حـداقل   در(2007)
عامـل ،مرتع مورد نیاز دامـداران اسـتان سـمنان   مساحت 

-بهـره ومرتـع ودامتعـادل عـدم رامراتعتخریباساسی
در حـال حاضـر مشـکالت    .بیـان داشـت  رویـه بـی برداري

بـردار، تعـداد زیـاد دام و    مدیریت مراتع کشور تعـدد بهـره  
کـه شـرایط الزم   اسـت با بنیه اقتصادي پائینبردارانبهره

گذاري و اصالح و توسـعه مراتـع را بـا چـالش     براي سرمایه
.دنمایمواجه می

Gandali -بهرههايشیوهمقایسهودر بررسی(2001)
مرتعـی هـاي عرصـه بـر آنتـأثیر ومراتععلوفهبرداري از

هـاي بهـره بـرداري از    شـیوه کـه بیان نمـود استان سمنان 
دار ع بر روي میزان تولیـد علوفـه در مراتـع اثـر معنـی     مرات
Karimian. دارد أثیر شیوه هاي مختلف بررسی تبا(2010)
برداري بر وضـعیت مراتـع زمسـتانه اسـتان سـمنان و      بهره

Heydari et al. (2010)هاي مختلف بهرهبررسی شیوهبا-
نمودند که بـین انـواع   اري در مراتع بلده مازندران بیان برد

شـش گیـاهی در شـیوه هـاي     مدیریت مرتع با وضـعیت پو 
به عبارت .وجود دارديداربرداري رابطه معنیبهرهمختلف

عیت وضـ ،شودبردار از مرتع بیشتر هر چه تعداد بهرهدیگر،
Liseنتـایج بررسـی  . رودمراتع رو به فقیر شدن پیش مـی 

دهد در مراتع مشاعی و جمعـی مشـکل  نشان می(2000)
تـالش  بـردار  شود که هـر بهـره  مدیریت هنگامی شروع می

نتـایج  . نمایداستفادههر چه بیشتر از این منابع کهکند می
هـاي  در ارتبـاط بـا محـدوده   Bogal et al. (2006)مطالعه 

آن در شرق اتیـوپی نشـان داد   ازبرداريعرفی و نظام بهره
بـرداري و مـدیریت در اراضـی    قانونمند نبودن حقوق بهـره 

مرتعی این مناطق باعث تخریب مراتع، فقر بیشتر و کمبود 
مـدیریت و  چگـونگی ها مشخص نبـودن آن.غذا شده است

بـرداري  نظمی و رقابت در بهـره برداري را باعث بیحق بهره
Hosseini Nasab et al. (2011). داننـد مفرط از منابع می

-بهـره وضـعیت ومرتـع مالکیـت نوعبینرابطهبا بررسی
هر چندنشان داد اراكشهرستانییالقیبرداري در مراتع

کـارایی بهتوجهباولیمشاعی داراي معایبی است مالکیت
ایـن  آن،انبـردار بین بهـره درمشارکتروحیهبودنباالو

بـرداري شـورایی و   شیوه بهرهازترمناسبرانوع از مالکیت 

تـوان  مینیز رامالکیت مشاعیمعایب.استافرازي دانسته
منـابع حفـظ انگیـزه ودرسـت برطـرف نمـود   مـدیریت با

.آوردبوجودمردمبیندرخاصهايبرنامهباراطبیعی
هدف از انجـام ایـن تحقیـق بررسـی و مقایسـه برخـی       

هـاي مختلـف   بین شیوهاجتماعی موجود-عوامل اقتصادي
بـرداران در مراتـع صـدر آبـاد     هاز دیـدگاه بهـر  برداري بهره

. ندوشن است

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

مراتع مورد مطالعه در منطقه صدر آباد ندوشن با 
10́32˝عرض شمالی و31°9́53˝موقعیت جغرافیایی

مرکز استان کیلومتري از 150طول شرقی در فاصله °53
.متري از سطح دریا واقع شده است2325و در ارتفاع 

. داردگسترش % 2- 10اراضی منطقه در محدوده شیب 
رتن بندي اقلیمی دومااقلیم منطقه بر مبناي طبقه

یانگینباشد که مگسترش یافته، خشک فرا سرد می
میلیمتر و 3/98ساالنه منطقه به ترتیب دمايبارندگی و 

°C4/14است.

روش بررسی
-بهـره احسـاس مالکیـت  پـنج شـاخص   این تحقیق در

میـزان حمایـت   ،بـرداري رقابت در بهرهنظمی و بیبرداران،
میـزان  ، کننـدگان تخلفدر برخورد با دولت از بهره برداران 
به تفکیک بردارانبهرهمیزان تمایلورقابت در افزایش دام

بـرداري  بهـره شـیوه  سـه دارايعرفیسامان16مرتع، در
ارزیـابی قـرار   ومطالعـه مـورد )مشاعی، شورایی و افرازي(

ها درداده. پرسشنامه بود،گیري پژوهشابزار اندازه.گرفت
براسـاس (ايرتبـه صورت کمـی بـا مقیـاس   ه پرسشنامه ب

) لیکرت از خیلـی کـم تـا خیلـی زیـاد     ايگزینهپنجطیف
پرسشـنامه بـا   پایـایی  . گرفـت قرارسنجش و ارزیابیمورد

) α=82/0(برابـر بـا   کرونبـاخ آلفـاي اسـتفاده از ضـریب  
،دهنـده همـاهنگی  ضـریب نشـان  مقدار اینشد کهتعیین

اعتبـار یـا   درضـمن  .ها استبودن گویهمسیرو همانسجام
روایی سواالت نیز از روش معتبر سازي محتوا و با مراجعـه  

.گرفتیید قرار أمورد تن امراو متخصصبه کارشناسان
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هادادهتحلیلوتجزیه
و بتـدایی ابـازبینی ازشده پـس تکمیلهايپرسشنامه

جهـت تجزیـه و  آمـاده ،بررسی دقـت و صـحت اطالعـات   
. شدتحلیل

هاي کمی وکیفی از نـرم  دادهاستخراجوپردازشبراي 
ـ و بـا SPSSآمـاري  افزار آمـاري هـاي روشکـارگیري ه ب

کروسـکال والـیس   مانندمتغیرهاسنجشسطحبامتناسب
شـرایط  بیانمنظوربهتوصیفیآماردر بخش. استفاده شد

فراوانـی، همچـون هـایی هآمارازهاي عرفی،عمومی سامان
مقایسـه بـراي . شـد اسـتفاده ايدرصـد و میـانگین رتبـه   

هـاي  شاخصمقایسهبراي ومن ویتنیآزمونها از میانگین
آزمـون  از هـاي بهـره بـرداري    مورد نظر در هر یک از شیوه

,Zare Ghahouki(استفاده شدکروسکال والیس 2010.(

نتایج
مراتعازبرداريبهرهچگونگی
داري و عهـاي مرتـ  بررسی طـرح به دست آمده ازنتایج 

-سـامان % 60بـیش از  کهدهدمطالعات صحرایی نشان می
بـرداري   ه مورد مطالعه از نظر شیوه  بهـره هاي عرفی منطق

.)1جدول (شوندبرداري میبه صورت افرازي بهره

-هاي بهـره هاي عرفی در هر یک از شیوهمساحت سامان
برداري

داري هاي مرتـع گویان و طرحنظرات پاسخبررسینتایج 
ران بسـیار  برداتوزیع مساحت در بین بهرهکهدهدمینشان

تـا  هکتـار  300هـاي کمتـر از   بوده و از مسـاحت گوناگون
درصـد 2جـدول  .شـود هکتار را شامل مـی 1500از بیش

-بهره برداران در هر یک از شیوههاي عرفیمساحت سامان
.دهدبرداري را نشان میهاي بهره

برداريهاي بهرهتعداد دام در هر یک از شیوه
% 56حـدود  کـه دهدنتایج مطالعات صحرایی نشان می

دام در رأس300-400مراتع منطقه مورد مطالعـه بـین  از 
.)3جدول(هاي عرفی دارند محدوده

از مراتعبرداريهاي بهرهدر هر یک از شیوههاي عرفیمساحت ساماندرصد. 2جدول
درصد افرازي شورایی مشاع )هکتار(مساحت سامان عرفی

75/18 2 0 1 300کمتر از
5/12 2 0 0 500-300
25/31 3 1 1 1000-500
5/12 1 1 0 1500-1000
0/25 2 1 1 1500بیشتر از

100 10 3 3 جمع

از مراتعهاي بهره برداريدر هر یک از شیوهوضعیت تعداد دام. 3جدول
درصد افرازي شورایی مشاع تعداد دام

00/25 3 0 1 300کمتر از 
25/56 6 1 2 400-300
75/18 1 2 400بیشتر از 

100 10 3 3 جمع

و شیوه هاي بهره برداريتوزیع فراوانی انواع.1جدول
تحقیقموردتعداد اعضاي آن در جامعه آماري

درصد فراوانی شیوه بهره برداري
75/18
75/18
5/62

3
3
10

مشاع
شورایی
افرازي

100 16 جمع
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هاي عرفی ساماندربردارانبهرهوضعیت مرتع 
کـه دهـد نشـان مـی  بردارانبهرهبررسی وضعیت مرتع

بـرداران مـورد مطالعـه در سـه     بهـره % 5/37وضعیت مرتع 
بیشتربردارانی کهبهرهاز % 5/37برداري خوب و شیوه بهره

کننـد  اسـتفاده مـی  هاي عرفـی  سامانصورت گروهی از ه ب
. داراي مراتعی بـا وضـعیت فقیـر تـا خیلـی فقیـر هسـتند       

.)4جدول(

در شیوه هاي مختلف بهره برداريبهره بردارانوضعیت مرتع. 4جدول 
درصد افرازي شورایی مشاعی وضعیت مرتع

5/37 6 0 0 خوب
0/25 3 0 1 متوسط
75/18 1 1 2 فقیر
75/18 0 2 0 خیلی فقیر

100 10 3 3 جمع

هـاي  مرتع در شـیوه ثر برؤاقتصادي م-عوامل اجتماعی
برداران برداري از دیدگاه بهرهمختلف بهره

ثر بر مرتـع  ؤماقتصادي-اجتماعیعواملدر این بخش 
بـا  بـرداران از دیدگاه بهرهبرداريهاي مختلف بهرهشیوهدر 

طور مستقل مورد ارزیابی قـرار گرفـت کـه    ه پنج شاخص ب
:شودمینتایج آن در ذیل بیان 

احســاس بــرداري درأثیر شــیوه بهــرهبــراي مقایســه تــ)1
نتایج آزمون کروسکال والـیس نشـان   ،بردارانبهرهمالکیت

-بهره برداران بـا شـیوه  ساس مالکیت میزان احکهدهدمی
-معنـی %99اطمینـان سـطح دربرداري هرهاي مختلف به

مقایسـه  ). 5جدول()=99/13X2و =001/0P(داري است
دهـد  اي در سه شیوه مورد مطالعه نشان مـی میانگین رتبه

بـرداران در شـیوه افـرازي    که میزان احساس مالکیت بهـره 
بیشتر از شیوه مشاعی و شیوه مشـاعی بیشـتر از شـورایی    

).1شکل (است 

میزان احساس مالکیت در بهره برداري. 5جدول 
سطح معنی داري X2 درصد افرازي شورایی مشاع امتیاز متغیر مستقل

001/0 99/13

63/2 0 1 0 خیلی کم

احساس مالکیت 
بهره برداران

22/22 0 8 0 کم
63/2 0 1 0 تا حدودي
22/22 1 4 3 زیاد
63/52 9 6 5 خیلی زیاد

100 10 20 8 جمع

.مقایسه میانگین میزان احساس مالکیت مرتع در شیوه هاي مختلف بهره برداري.1شکل 
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میـزان بـرداري بـر  هاي مختلف بهرهأثیر شیوهمقایسه ت)2
نتایج آزمـون  با استفاده ازبرداريرقابت در بهرهنظمی و بی

میـزان رقابـت در بهـره    دهـد کروسکال والیس نشـان مـی  
اطمینانسطحدرهاي مختلف بهره برداري برداري با شیوه

)=93/18X2و =000/0P(داري اســـــت معنـــــی99%

رقابـت در  نظمـی و  بـی اي مقایسه میانگین رتبه).6جدول(
بیشترین بی نظمـی  دهد که در مراتع نشان میبرداريبهره

برداري در مراتع شورایی و کمتـرین آن در  و رقابت در بهره
).2شکل(رخ داده استمراتع افرازي

برداريرقابت در بهرهبی نظمی و . 6جدول
سطح معنی داري X2 درصد افرازي شورایی مشاع امتیاز متغیر مستقل

000/0 93/18

94/28 9 2 0 خیلی کم

رقابت بی نظمی و 
در بهره برداري

82/36 1 10 3 کم
52/10 0 2 2 تا حدودي
05/21 0 6 2 زیاد
63/2 0 0 1 خیلی زیاد

100 10 20 8 جمع

.مقایسه میانگین بی نظمی و رقابت در بهره برداري از مرتع در شیوه هاي مختلف بهره برداري.2شکل 

میـزان  بـرداري در هاي مختلف بهـره ثیر شیوهأمقایسه ت)3
از دیـدگاه  کننـدگان تخلـف برخورد با حمایت دولت جهت

نتایج آزمون کروسـکال والـیس   گیري ازبا بهرهبردارانبهره
از طـرف  کننـدگان تخلـف برخـورد بـا  میزان دهدنشان می

دار نیستهم معنیبرداري هاي مختلف بهرهدر شیوهدولت
)076/0P=147/5X2=.(اخـتالف  از نظر آمـاري  هر چند

ها از این بابت وجود نداردبرداريمعنی داري بین انواع بهره
بـا  شوراییاي در مراتعولی مقدار میانگین رتبه).7جدول(

نشان دهنده حمایت بیشتر دولت 12/22و مشاعی 68/21
نسـبت بـه   در ایـن دو شـیوه   کنندگانتخلفبرخورد با در

.است05/13اي گین رتبهني با میامراتع افراز

در برخورد با متخلفینمراتعمیزان حمایت دولت از بهره برداران.7جدول
درصد معنی داري X2 درصد افرازي شورایی مشاع امتیاز مستقلرمتغی

076/0 147/5

22/34 6 4 2 خیلی کم
حمایت دولت از

دربهره برداران 
برخورد با متخلفین

10/42 3 10 3 کم
89/7 1 1 1 تا حدودي
79/15 0 5 1 زیاد
0/00 0 0 1 خیلی زیاد

100 10 20 8 جمع
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میـزان برداري  بـر هاي مختلف بهرهثیر شیوهأمقایسه ت)4
نتـایج آزمـون   ، بـر اسـاس  دامتعـداد  براي افـزایش  تمایل

ـ  کـه  دهـد کروسکال والیس نشان مـی  ت بـراي  میـزان رقاب
دارايبـرداري هاي مختلف بهـره مازاد در شیوهافزایش دام 

)=87/7X2و =02/0P(. ندهستاختالف معنی داري با هم 

-اي این آزمـون در شـیوه  مقایسه میانگین رتبه. )8جدول(
دهد کـه تمایـل بـراي    هاي مشاع، شورا و افرازي نشان می

افزایش دام در شیوه مشاعی بیشـتر از شـورایی و شـورایی    
). 3شکل (بیشتر از افرازي است 

برداريدر شیوه هاي مختلف بهرهمیزان تمایل براي افزایش دام.8جدول 
درصد معنی داري X2 درصد افرازي شورایی مشاع امتیاز مستقلمتغیر 

02/0 87/7

52/10 3 0 1 خیلی کم

رقابت در 
افزایش دام

32/26 4 5 1 کم
58/31 2 9 1 تا حدودي
32/22 1 6 3 زیاد
26/5 0 0 2 خیلی زیاد

100 10 20 8 جمع

.مقایسه میانگین تمایل به افزایش تعداد دام توسط بهره برداران در شیوه هاي مختلف بهره برداري.3شکل 

بـر میـزان   بـرداري  هاي مختلف بهرهثیر شیوهأمقایسه ت) 5
نتایج آزمـون مـن   بر اساسمرتعدر هربردارانبهرهتمایل

در دو شـیوه  بـرداران  بین دیدگاه بهرهدهدویتنی نشان می
وجودداريمعنیاختالفتفکیک مراتعجهتبرداري بهره

مقدار میـانگین  .)9جدول ()=5/20X2و =001/0P(دارد
شـیوه دربـه تفکیـک  میزان تمایـل دهد اي نشان میرتبه
بـرداري مشـاعی از شـیوه شـورایی بیشـتر اسـت       هبهرهاي

). 4شکل (

برداريدر شیوه هاي مختلف بهرهبه تفکیک مرتعبهره بردارانمیزان تمایل. 9جدول 
درصد معنی داري X2 درصد شورایی مشاع امتیاز متغیر مستقل

000/0 25/17

9/17 5 0 خیلی کم

به بهره بردارانتمایل
مرتعتفکیک

5/28 6 2 کم
7/10 2 1 تا حدودي
0/25 3 4 زیاد
9/17 4 1 خیلی زیاد

100 20 8 جمع
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.مشاعی و شوراییمقایسه میانگین تمایل بهره برداران به تفکیک مرتع در دو شیوه بهره برداري.4شکل 

گیريبحث و نتیجه 
هایی است که برانگیزترین موضوعمالکیت یکی از بحث

در مـدیریت مراتـع در ایـران تحقیقـات زیـادي در      تاکنون
هاي مختلفـی  بنديتقسیم. ص آن صورت گرفته استخصو

-از مالکیت مراتع وجود دارد و هر تحقیق به دنبـال پاسـخ  
گویی به مشـکالت و مسـائل خاصـی از مالکیـت در منـابع      

هـا و ابهـام هـا ، بسیاري از سـوال با این وجود.استطبیعی 
گویی به یکـی از ایـن   دنبال پاسخه ب. پاسخ داده نشده است

اجتمـاعی و اقتصـادي دارد،   سواالت کـه ریشـه در مسـائل   
هاي افرازي، مشاعی و شواریی مـورد بررسـی قـرار    مالکیت
.گرفت

هـاي عرفـی   از سـامان % 40حـدود  داد کـه نتایج نشان 
-برداري مـی بهرهصورت مشاعی و شوراییه العه بمورد مط

هـاي  وضـعیت مراتـع در محـدوده   گیـري نتایج اندازه. دشو
وضـعیت  گر وجود تفـاوت بـین   برداران، بیاناین بهرهعرفی
بـه عبـارت  . بـرداري اسـت  مختلف بهرههاي در شیوهمراتع
بـرداري حـاکم در   براساس شیوه بهـره وضعیت مراتع،دیگر

ـ  نمیهر چند. هر سامان عرفی متفاوت است طـور  ه تـوان ب
بـرداري در ایـن   این تفاوت را بـه دلیـل شـیوه بهـره    کامل

رسد هر چه نوع مـدیریت در  ه نظر میبولیمنطقه دانست 
ـ بـه سـمت گروهـی مـی    حالت فرديبرداري از بهره ه رود ب

ــع در      ــت مرات ــا ظرفی ــب ب ــرداري نامتناس ــره ب ــل به دلی
. شـود مـی تـر  وضعیت مرتع ضعیفههاي عرفی درجسامان

.Azkia et alاین نتایج با نتـایج مطالعـات    (1997) ،Lise

(2000) ،Heidari et al. Karimianو (2010) که (2011)
بـرداي  برداري اشـتراکی، بهـره  دارند در نظام بهرهاظهار می

شته، همسویی دانیست، متناسب با ظرفیت پوشش گیاهی 
Oses Erasoولی با نتایج مطالعات  & Viadrich(2000)

.Hosseini Nasab et alو  بـرداري بهرهشیوهکه(2011)
بـرداران بیشـتر بهـره  مشـارکت روحیـه ه علـت مشاعی را ب

دلیـل ایـن   .اسـت در تضـاد داننـد  مـی باالتر کاراییداراي
به روحیه افـراد درمنـاطق   مربوط به طور مشخص،مغایرت 
که تا حـدود زیـادي متفـاوت و بـا توجـه بـه       بودهمختلف 

رهاي گروهی در طـول زمـان ایجـاد    تجربه افراد از انجام کا
و اگـر بتـوان روحیـه   .آیـد ه صورت فرهنگ در میو بشده

طبیعی اسـت کـه   ،کار مشترك را در افراد باال بردفرهنگ
ها نتیجـه بهتـري   در این زمینه بلکه در همه زمینهنه تنها

.آیدبه دست مینیز 
بـه نظـر مـی رسـد در     ،بر اسـاس نتـایج ایـن تحقیـق    

گیـري و اسـتفاده   برداري اشـتراکی، تصـمیم  بهرههاينظام
.استبردار مشکل از مراتع به خاطر تعداد زیاد بهرهدرست

ده هر چه بیشتر بردار سعی بر استفاهر بهرهها، در این نظام
،کـم بـردار بهـره تعـداد ،بـر ایـن اسـاس   .از منابع را دارد

داري بـاالتر و  دانش مرتـع برداري،در بهرهمالکیتاحساس
شـیوه بهـره   توان برتـري دامداري را میداري به جايمرتع

، برداري افرازي نسبت دو شیوه مشاعی و شـورایی دانسـت  
.Azkia et alتحقیقاتکه در Gandaliو،(1997) (2001)

Karimianو ،  . به آن اشاره شده است(2011)
میـزان  کـه رسـد ه نظر میتحقیق باین بر اساس نتایج 

بـرداري گروهـی نسـبت بـه     احساس مالکیت در شیوه بهره
رقابت در نظمی و بیبنابراینوضعیت انفرادي کمتر بوده و

نظـارت  ،در چنین شرایطی.شده استباعثرا برداريبهره
توانـد میکنندگانتخلفبرخورد مناسب دولت با مستمر و 

حق در صاحب بخشی از مشکالتی را که براي بهره برداران 
توجـه . تـا حـدود زیـادي کـاهش دهـد     ،مراتع وجـود دارد 

گـردد تـا بهـره بـرداران،    به این موضوع  باعـث مـی  نکردن
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ايو عالقـه داشـته  دامتعداد براي افزایش تري بیشرقابت 
بـرداري گروهـی   در شیوه بهـره خصوصاًمراتعجداسازيبه 

.نداشته باشند
وضـعیت مرتـع تحـت    گـرایش  کهدهدنتایج نشان می

قـرار  بـرداري  اي مختلف بهـره هنحوه مدیریت و شیوهثیر أت
احساس ،برداران مراتع مشتركبهرهشود و باعث میداشته

بـه داشـته و مراتـع فنی مسائللیت کمتري نسبت به ؤمس
،در واقـع .مراتع توجهی نداشته باشندهاي دراز مدت ارزش

-بـرداري از مراتـع بـه    گونه بیان نمود که بهرهتوان اینمی
منظور حفظ حیات و تداوم معیشت، عامـل تشـدید رقابـت    

،برداران است و تعداد دام زیاد و منابع محدوددر میان بهره
وضـعیت  . اسـت گیـري از مراتـع   عاملی براي افزایش بهـره 

ها را مجبـور برداران در مراتع مشترك آنضعیف مالی بهره
تـوان گفـت   طوري کـه مـی  کند، بهبه افزایش تعداد دام می

دست بردار به دنبال وضعیت مطلوب براي زندگی خودبهره
-برداري غیر اصولی از مراتع میبه افزایش تعداد دام و بهره

توانـد در رونـد گـرایش    بـرداران مـی  رهفقر بهبنابراین. زند
مطالعـات، بـا نتـایج ایـن .ثیر داشته باشدأوضعیت مرتع ت

Papoliyazdi & Labaf Khaniki (2000) ،Arzani et al.

(2007)،Natan Heidariو (2004) et al. کـه  (2010)
وضـعیت کمـی و   بـر  بـرداران را نوع مدیریت و تعـدد بهـره  

،داننـد ؤثر مـی مهاي عرفیسامانکیفی پوشش گیاهی در 
.داردخوانیهم

ـ اگر چـه  طور کلی، ه ب سـاختار اجتمـاعی تغییـر    ه علـت ب
،انـد برداري که به صورت عرفی پایـدار شـده  هاي بهرهشیوه

اي هـ تشکیل تعاونیتوان با ولی می،امکان پذیر نخواهد بود
بـرداري  نظمی در بهـره داري ضمن کاهش رقابت و بیمرتع

بـرداري موجـود در هـر    براساس نوع مدیریت و شیوه بهـره 
ر در بـردا بهـره کـاهش تعـداد دام و   نسبت به ،سامان عرفی

-محدودهپایداري اکولوژیک و تعادل اجتماعیحفظجهت
. هاي عرفی منطقه اقدام نمود

گزاريسپاس
ام کسـانی کـه در بـه انجـ    همـۀ دانم از بر خود الزم می
بـرداران  بهرهاند به ویژههمکاري داشتهرسیدن این تحقیق 

کـش مراتـع منطقـه تقـدیر و تشـکر      کوش و زحمتسخت
. نمایم
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Abstract

This research carried out in order to compare some socio-economic problems in different utiliza-
tion methods in point of view of responders at Yazd province in year 2011. Reference population
in this study according to the grazing license, was divided to private exploitation, collective exploi-
tation and conciliar exploitation. In this regard 16 ranches in the three exploitations methods were
selected. According to the objectives and hypotheses, 38 questionnaires via direct interviews with
exploitation (grazing license holders) have been completed in this region. The findings indicate that
ownership’s sense factor in private exploitation is higher than collective exploitation and in collec-
tive exploitation is higher than conciliar exploitation(p<0.05). Rivalry in utilization and tendency to
increase of animal in collective exploitation is higher than conciliar exploitation and private exploi-
tation (p<0.05). there is no significant differences in Encounter to offenders by government between
different utilization methods(p>0.05). Also the rate of tendency of stock holders to ranch division in
collective exploitation is higher than conciliar exploitation (p<0.05).

Keywords: Utilization methods; Private exploitation; Collective exploitation; Conciliar exploita-
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