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  بومپژوهشی خشک -فصلنامه علمی
  1389 زمستان، 2، شماره 1جلد 

  
  مراتع مناطق خشکدر گذار بر مدیریت چرا  ثیرأترین عوامل ت عمدهبررسی 

  ) مراتع قشالقی استان سمنان:مطالعه موردي(
   

   دانشگاه یزددانشکده منابع طبیعی ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداري، علی اکبر کریمیان.1
akarimian@yazduni.ac.ir   

  گرگانعلوم کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه ، استادیار گروه مرتعداري، حسین بارانی.2

19/3/1389: دریافت  
22/10/1389 :پذیرش  

  
  

   چکیده
. ن به اجرا در آمد در استان سمنا1387 پیمایشی در سال ءثر در مدیریت چرا در مراتع قشالقی به شیوهؤتحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل م 

تعـداد نمونـه بـا اسـتفاده از روش     . دهنـد مـی برداران از مراتع قشالقی در استان سمنان، جمعیت مورد بررسی در این پژوهش را تشکیل        بهره تمام
هاي میـدانی    بازدید با کمک پرسشنامه وها داده.  مرتع بدست آمد  30وکران  گیري فرمول ک   کاره  بندي شده با تخصیص نسبتی و ب       گیري طبقه  نمونه
 در مراتـع قـشالقی اسـتان    ها نـشان داد کـه   یافته. ها مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت بندي فیش نویسی و طبقهآوري و با استفاده از روش فیش    جمع

یـت علوفـه و آب شـرب در    مسئله مالکیت، کمیت و کیفتوان به  ترین آنها میگذار است که از جمله مهم    ثیرأ بر مدیریت چرا ت    زیاديعوامل   ،سمنان
  .  استقرار دام در قشالق اشاره کردهاي زمانیدورهها در هر یک از  ها یا گله مرتع، محل آغل در مرتع و تعداد لنگه

  
  . سمنان طرح مرتعداري،مراتع قشالقی، ،مدیریت چرا : کلیديگانواژ
  

  مقدمه
هاي مرتعداري یکی از ابزارهاي اصـلی مـدیریت و           طرح
ــره ــردار بهـ ــت  بـ ــران اسـ ــع در ایـ ــی و (ي از مراتـ جاللـ

هــاي   بـه ویژگـی  هـا ایـن طــرح در تهیـه  ). 2001،شـهابیان 
ــوژیک ــک یاکول ــه از ی ــاعی   منطق ــسائل اجتم ــه م ــو و ب س

 یکـی از  . شـود  برداران ازسوي دیگـر اهمیـت داده مـی         بهره
داري  هــاي مرتــع هــایی کــه شــاید در تمــامی طــرح برنامــه
 مروري  . است "راهاي چ  سیستم"شود، اعمال    بینی می  پیش

 از ایـن واقعیـت    نـشان  ،داري تهیـه شـده     هاي مرتع  بر طرح 
ــه در دارد ــشتر ک ــرحبی ــستم    ط ــا، سی ــراه ــاوب يچ  متن

چنـد   مرتع به ،در این راستا. پیشنهاد شده است استراحتی
دیگـر  و ) قـرق (بخش تقسیم و بخشی از آن  به اسـتراحت        

 ةهفتگـی، ماهانـه و یـا هـر دور       ( به طـور متنـاوب       هابخش
ــه چــرا اختــصاص داده ) زمــانی معــین دیگــر  شــوندمــیب

انـد   متخصصان بر این عقیده   ). 2000 ،منتظري و همکاران  (
ها و مطالعات صـحرائی کـه بـراي طراحـی ایـن              که بررسی 
گیرد، باید در حد مناسـب و معقـولی          ها صورت می   سیستم

  .)2001 ،نژادآذرنیوند و موسوي(باشد 
 باید بـه انـدازه گلـه،    در تقسیم مرتع به قطعات مختلف    

 ،ســندگل(ســطوح متفــاوت قطعــات و مقــدار تولیــد آنهــا 
گیـر یـا   ، خصوصیات اکولوژیک منطقه از نظر آفتاب      )2005
 ،هانتسینگر و هاپکینسون  (گیر بودن و پستی و بلندي        سایه

ــسانی و   ، و از همــه مهــم)1996 ــه عوامــل ان ــر ب  شــرایطت
ــرداران در هــدایت گلــه  بهــره ــام و   لــی و2004 ،ناتــان(ب ن

بـدیهی اسـت علـم       . شـود  ايویـژه توجـه   ) 2003،همکاران
جملـه  از (هـا   مرتعداري در کشور ایران در بسیاري از زمینه      

    .مبتنی بر دانش غیر بومی است) هاي چرا سیستم

mailto:akarimian@yazduni.ac.ir
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 هـاي چـرا    ریزي سیـستم   دانشی که در طراحی و برنامه     
هـا    دانش رسمی کسب شده در دانشگاه      ،گیرد مبنا قرار می  

هاي مبتنـی بـر آن از تجربـه          در این دانش و طراحی    . است
شـود  مـی بـرداران اسـتفاده نـشده یـا کمتـر اسـتفاده              بهره

ــمی ( ــی و قاس ــاران ؛2001 ،خلیق ــی و همک  و 2006،  نخع
بـرداري از مراتـع ایـران بـا          بهـره ). 2005 ،کاوانا و همکاران  

کشور امریکا که دانش مرتعداري در آنجا توسعه یافته است         
چهار مورد از ایـن     ) 2003( بارانی   .اي بسیاري دارد  ه  تفاوت

  :ها را ذکر نموده است گونه تفاوت
در امریکـا بــر پــرورش گــاو و در ایــران بــر پــرورش   ● 

   ؛شود کید میأگوسفند ت
 در امریکا کـم ولـی در    دامجائی فصلیه تحرك و جاب  ●

  ؛ایران زیاد است
طح  دامی در واحد س    در پی آن  مقدار تولید گیاهی و      ●

  است1در امریکا باال و سبک دامداري متناسب با آن فشرده        
تر و سـبک دامـداري     در حالی که در ایران این مقدار پایین       

  ؛ است2متناسب با آن گسترده
 3شیوه تعلیـف و چرانـدن دام در امریکـا حصارکـشی        ●

  . است4گردانی ولی در ایران گله
فنـون و   رسد کمتر بتوان از        به نظر می   ،ها  با این تفاوت  
هـاي مــورد اسـتفاده در ایـن منــاطق در     حتـی چهـارچوب  

. هـاي چرایـی مراتـع ایـران اسـتفاده نمـود        طراحی سیستم 
 مسائل سیاسی، اقتصادي    مانند دیگري   موارد ، بر این  افزون

هـاي   هـا و پـروژه   و اجتماعی نیز وجود دارد که اجراي طرح      
سـازد   مرتعداري در ایـران را بـا عـدم موفقیـت روبـرو مـی              

در ) 2003( به گـزارش دفتـر فنـی مرتـع           ).2001 ،آرخی(
 فقره طـرح    8519 ، ساله در مراتع کشور    30 یک دوره    طول

از آن را   ) %  76( فقـره    6477مرتعداري تهیه شده است که      
هاي واگـذار شـده      فقره طرح  4848 هاي تصویب شده،   طرح

هــاي در دســت اجــرا تــشکیل   فقــره را طــرح4738و نیــز 
هـاي    بین تعـداد طـرح     ، فاصله نسبتاً زیاد   این آمار  .دده می
هاي مرتعداري در دسـت اجـرا         طرح داري تهیه شده و   مرتع

هاي در   این در حالی است که از بین طرح       . دهد را نشان می  
   امـر ایـن .  گردیـده اسـت  رهـا دست اجرا نیز تعداد زیـادي     

                                                
1- Intensive 
2- Extensive 
3- Fencing 
4- Herding 

 موفقیـت باره دالیل  نیازمندي به ارزیابی و تحقیق بیشتر در  
 این در   .دهد ها را نشان می     اجراي این طرح   یتموفقیا عدم   

در حال حاضر هیچ شـناختی از وضـعیت   شرایطی است که  
هـاي مرتعـداري وجـود       ها در طـرح    گیري انواع پروژه   کاره  ب

 يهـا  شناخت نقاط قوت و ضعف طـرح      این براي     بنابر .ندارد
 بـه ارزیـابی و تحلیـل دالیـل        ضروري است  بینی شده  پیش

بـایر و واتـرز    (ه شـود قیت آنهـا پرداختـ  موفقیت و عدم موف  
    ).2002، بایر

 و معرفـی  ، شـناخت بررسـی  تحقیق این  هدف از اجراي  
در  ثر بـر مـدیریت چـرا در مراتـع قـشالقی           ؤمـ مهم  عوامل  

 .استان سمنان است
  

  هامواد و روش
  موقعیت منطقه مطالعاتی

ــر     ــالغ ب ــساحتی ب ــا م ــمنان ب ــتان س ــون 7/9اس  میلی
 بـین مختـصات     ،)ساحت کـل کـشور     از م  % 5حدود  (هکتار

 تـا   34˚ 14 طـول شـرقی و َ      57˚ 3 َ تـا  51˚ 48جغرافیایی َ 
  آن %35 کـه حـدود    عرض شمالی واقع شده است       37˚ 19َ

ــات ــده%40 آن دشــت و %25 ،را ارتفاع ــاطق  را باقیمان  من
 این منطقه از شـمال بـه اسـتان          .تشکیل داده است  بیابانی  

، از جنوب به   ن خراسان مازندران و گلستان، از شرق به استا      
 و از غـرب بـه اسـتان تهـران محـدود            استان اصفهان و یزد   

   .شده است
  
  آوري اطالعاتوش جمعر

هاي مورد نیـاز   به منظور گردآوري داده،پژوهشاین  در  
اي نیمه باز استفاده    هاي چند گزینه    پرسش از ،از پرسشنامه 

دادي  در اختیار تع   هالاؤنامه، س مین روایی پرسش  أدر ت . شد
 خبرگان،  ) نفر 3(ت علمی متخصص در رشته      أاز اعضاي هی  
 1( و حتی متخصصین علـوم اجتمـاعی      )  نفر 2(بخش اجرا   

قرار داده شد و برآیند نقطـه نظـرات         )  نفر 1( و ادبیات ) نفر
 بـراي محاسـبه ضـریب       .نامه گنجانیـده شـد    آنها در پرسش  

اده گیري از آلفـاي کرانبـاخ اسـتف        قابلیت اعتماد ابزار اندازه   
 پرسشنامه با کمـک     20در این رابطه    ). 2005قاسمی  (شد  
برداران خارج از جامعه آمـاري مـورد مطالعـه بـصورت             بهره

 ،SPSS مصاحبه تکمیل گردید و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار        
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 بدسـت  %78نامـه  آلفاي کرانباخ براي این بخش از پرسـش    
  : محاسبه ضریب آلفاي کرانباخ عبارت است ازرابطه .آمد

( )∑−−= 22 /11/ SSjjr jα  )1(                     

  :که در آن
j =   یـا مجموعـه     ...) و   ، معرف گویه، سئوال  (هالفهؤم تعداد ،

   ؛هاي پرسشنامه سئوال
∑Sj

 سـازنده ابـزار     هايلفهؤممجموع واریانس هر یک از      = 2
  ؛)ام j هاي مجموع زیر آزمون(سنجش 

S2 =باشد میواریانس کل آزمون.  
در ي اطالعات و آمار مورد نیاز در این تحقیـق           آورجمع

قالب عملیات میدانی و مراجعه به محل سـامان عرفـی هـر        
تعـداد نمونـه مـورد مطالعـه در ایـن       . دامدار انجـام گرفـت    

بـا اسـتفاده از روش    اسـت    سامان عرفی دامـدار   تحقیق که   

ـ  بنـدي شـده بـا تخـصیص نـسبتی          گیري طبقـه   نمونه ه  و ب
به جهـت  . دست آمده بسامان  25 نفرمول کوکرا  گیري کار

 سامان عرفی   30تدقیق و در نظر گرفتن قضیه حد مرکزي         
 با بـیش از     مراتعکه تعدادي از     با توجه به این   . انتخاب شد 

بردار با هردو   با دو بهرهمراتع در  ،شد بردار اداره می   یک بهره 
در (طور تصادفی با دو نفر آنـان  ه بردار به باال ب   و از سه بهره   

ــوعم ــره42 جم ــردار  به ــ) ب ــصاحبه و  ه ب ــه م ــور جداگان ط
آمـار  در نهایـت بـا اسـتفاده از         . ها تکمیل گردید   پرسشنامه

 هــا،طبقــه بنــدي فــیشنویــسی و  روش فــیشتوصــیفی و 
 .آوري شده مورد تجزیـه تحلیـل قـرار گرفـت           اطالعات گرد 

 نام و محل قرار گرفتن سـامان هـاي عرفـی مـورد              1شکل  
  .ان نشان می دهدمطالعه را در سطح است

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 
 
 

  در استان سمنان نام و محل قرار گرفتن سامان هاي عرفی مورد مطالعه.1شکل 

  
  بحث نتایج و
  ویژگی هاي فیزیکی مراتع مورد مطالعه -الف

هـاي فیزیکـی مراتـع      برخی ویژگـی   ابتدا   بخشدر این   
ـ        مورد مطالعه   ،دسـت آمـده اسـت     ه   که از آمـار توصـیفی ب

  :شود میبررسی

  
  مساحت سامان عرفی )1

  هـاي مرتعـداري نـشان     نتایج حاصـل از بررسـی  طـرح        
 از مراتـع مـورد بررسـی مـساحت          %10دهد که حـدود     می

ــر از   از مراتــع داراي %6/16 هکتــار و حــدود  1500کمت
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بر همـین اسـاس    .  هکتار هستند  10000مساحت بیشتر از    
 مـساحت بـین      از مراتـع داراي    %20توان گفـت حـدود      می

  .)1جدول  (باشند هکتار می6000 تا 4000
  

  حسب هکتار توزیع فراوانی مساحت مراتع بر.1جدول 
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  )هکتار(طبقات مساحت 

2000<  3  10  10  
4000-2001  9  30  40  
6000-4001  6  20  60  
8000-6001  5  7/16  7/76  
10000-8001  5  6/16  3/93  

<10000  2  7/6  100  
  -  100  30  جمع

  8689352=       واریانس77/2947=    انحراف معیار     هکتار5478=  میانگین

  
  فاصله از مرکز شهرستان )2

 داراي فاصـله    ، از مراتـع   %3/23دهد که   نتایج نشان می  
 %20حـدود  .  کیلومتر از مرکز شهرستان دارنـد     30کمتر از   

. باشـند متر می  کیلو 150از مراتع نیز داراي مسافت باالتر از      
سافت  مربوط به مـ    %)7/46( بر این اساس بیشترین فراوانی    

  .)2جدول  ( کیلومتر است100 تا 30
  

حسب  فاصله مراتع از مرکز شهرستان بر  توزیع فراوانی.2جدول
  کیلومتر

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  طبقات مسافت
30<  7  3/23  3/23  
100-31  14  7/46  70  
150-101  3  10  80  
200-151  5  7/16  7/96  
<200  1  3/3  100  

  -  100  30  جمع
  36/3974=       واریانس    04/63= ار      انحراف معی   9/84=  میانگین

  
  تعدام دام سامان عرفی )3

 از مراتـع کمتـر از   %3/23دست آمده ه بر اساس نتایج ب  
داد دام بیـشتر از     داراي تعـ   %20 حـدود  واحد دامی و     400

تـوان گفـت کـه    بر همین اساس می   . شندبامی واحد   1000
 تـا  400مربـوط بـه تعـداد دام         %)4/33( بیشترین فراوانـی  

  .)3جدول ( واحد دامی در سامان عرفی است 800
  

حسب واحد  برهاي عرفی توزیع فراوانی تعداد دام در سامان.3جدول 
  دامی

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  طبقات تعداد دام
400<  7  3/23  3/23  

800-401  10  4/33  7/56  
1000-801  7  3/23  80  

<1000  6  20  100  
  -  100  30  جمع

  69/925282=   واریانس      92/961=    انحراف معیار     17/962=  میانگین
  

  بردارتعداد بهره) 4
دهـد کـه   هاي مرتعداري نـشان مـی   نتایج بررسی  طرح   

 2 داراي   %40، حـدود    ردارباز مراتع تک بهره   % 3/33حدود  
بـردار و حـدود      بهـره  4 تـا    3 داراي   %4/13بـردار،    بهره 3ا  ت

ــد بهــره5 بــیش از 3/13% ــردار دارن ــابراین. ب  بیــشترین بن
- بهره3 تا 2بردار مربوط به طبقه     فراوانی از نظر تعداد بهره    

  .)4جدول (  باشدبردار می
  

  حسب تعداد توزیع فراوانی بهره برداران بر.4جدول 
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  رطبقات تعداد بهره بردا

1  10  3/33  3/33  
3-2  12  40  3/73  
5-4  4  4/13  7/86  
<5  4  3/13  100  

  -  100  30  جمع
  409/82=        واریانس        0779/9=        انحراف معیار  نفر     7/4=  میانگین

  
هـاي  گذار بر سیستم  أثیر ت هايعاملترین  عمده -ب
   در منطقه مورد مطالعهچرا

تـرین عوامـل    توان عمـده  بر اساس نتایج این تحقیق می   
شرح را براي مراتع قشالقی به        چرا هايسیستمگذار بر  ثیرأت

  :زیر بیان نمود
  
هاي اجتمـاعی و فرهنگـی       ویژگی در نظر داشتن     )1

  مردم و هماهنگی اولیه و ضمن کار با آنان
هاي اجتماعی و فرهنگـی مـردم و دانـش بـومی           ویژگی

ــمهــا ازآن ــه الزم اســت در    مه ــسائلی هــستند ک ــرین م ت
در . ریزي مـدیریت چـرا بـه آنهـا توجـه کـافی شـود               برنامه
 هـاي ویژگـی  بـر  افـزون برداري و مدیریت مراتـع بایـد        بهره

 توجـه  . به مسائل اجتماعی مراتع نیز توجه شـود     یاکولوژیک
     مراتــع  ازبــرداري پایــدار  ضــامن بهــره،بــه مــسائل انــسانی
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برداري مراتع باید هـر دو        مدیریت و بهره   براین،بنا. باشدمی
 اکولوژیکی و اجتماعی مراتع را در بر بگیـرد و تلفیـق       جنبه

برداري پایدار از منابع را تضمین       این دو بعد حفاظت و بهره     
هاي پیشنهادي مـدیریت     دهد طرح   نشان می  نتایج. کند می

ــرداران واقــع  چــراي دام در مراتــع مــورد اســتقبال بهــره  ب
و یـا توقـف در      نگردیـدن   برخی از علل اجرا     . ردیده است نگ

از دیدگاه پاسـخگویان عبـارت      ها در کشور     طرحاجراي این   
 عـدم   ،)%74( هـا عدم تمایل مجري بـه اجـراي آن       : است از 

 و عـدم  )%66( هماهنگی و اعمـال نظـر مجریـان در پـروژه     
  .)%57( هاي عرصه هاي پیشنهادي با واقعیت تطابق برنامه

برداران در هدایت     بهره شرایطبه عوامل انسانی و      توجه  
 از منطقـی برداري و استفاده مناسب و      گله باعث تداوم بهره   

 نتیجـه مناسـب در جهـت     رسیدن بـه  براي  . دباش مراتع می 
ه برداران از مراتع هماهنگی ب      باید با بهره    چرا، مدیریت بهتر 

 دام عمل آورده و از تجارب ارزشمند آنان در رابطه با چراي      
  .گیري نمود بهره

  
   مختلف هايل در نظر داشتن مراتع مجزا براي فص)2

داري در ایران تنظیم زمـان    گلهویژگیترین  یکی از مهم 
ترین صورت یـیالق و   و مکان چراي دام است که در اجمالی 

براي آنکه دامدار بتواند عرصه مرتع      . شود قشالق نامیده می  
 بـراي   جداگانـه مراتـع   خـوبی مـدیریت کنـد بایـد از          ه  را ب 
برداري در  فصول مختلف برخوردار باشد تا بتواند براي      بهره

امـروزه بـه دلیـل      . ریزي کنـد   هاي خود برنامه   یک سال دام  
 مراتـع   ،هاي کـشاورزي در اطـراف روسـتاها        گسترش زمین 

هـا بـه شـدت باریـک شـده       بند از بین رفته و ایـل راه      میان
ز مرتـع قـشالقی در   که دام پس از خـروج ا     طوريه   ب .است

ـ    مدت زمان کوتاهی به ییالق می       دلیـل آن   .عکسررسد و ب
در چنـین   . اسـت بنـد     در مراتع میان    دام  امکان ماندن  نبود

 دامدار مجبور است فشار نداشتن مرتع مجزا براي         ،شرایطی
 قشالق یا ییالق و یا بـر هـر    مراتع فصول مختلف را بر روي    

هایی که بـا دامـداران در      نگارنده در مصاحبه  . دو وارد نماید  
استان سمنان داشته است بارها ایـن جملـه را از دامـداران             

 فروردین به بعد به ما اجـازه مانـدن   15دولت از "کهشنیده  
دهد از طرفی اجازه رفتن به ییالق را نیـز      در قشالق را نمی   

اي اسـت کـه بـه جهـت           ایـن نکتـه    ." خرداد نـداریم   15تا  
ن توجـه نمـوده و بـراي آن      ي مرتع بایـد بـه آ      مدیریت چرا 

 %75  بـیش از بر اساس نتایج این تحقیق   . گرددریزي   برنامه
برداران منطقه مورد مطالعه موافق کاهش تعـداد دام  بهرهاز  

  .باشنددر صورت افزایش طول دوره چرا در قشالق می
  
   تفاهم بـین کارشـناس، مجـري و چوپـان بـراي            )3

  برداري مناسب از مرتعبهره
بر ایـن   مورد مطالعه در این تحقیق      برداران  ره از به  82%
برداران بر سر اسـتفاده     اند که بین کارشناسان و بهره     عقیده

 چرا کـه    . هماهنگی و تفاهم وجود ندارد     هاي چرا از سیستم 
 پیشنهاد شده با شـرایط  هاي چراي  موارد سیستم  بیشتردر  

ـ . مراتع همخوانی نداشته و امکان اجراي آن وجود نـدارد      ه ب
که چراي دام بنـا بـه مالحظـات فنـی و            در جایی ور کلی   ط

شود، هدایت گله نقـش   اقتصادي با هدایت چوپان انجام می    
چوپـان بـا شـناختی کـه از     . اساسی در مـدیریت چـرا دارد    

هـایی در    کند و با کسب مهارت     ساخت و بافت گله پیدا می     
 هدایت گله را بـه عهـده        ،فهماندن، گرداندن و چراندن گله    

گردانـی   اي که از توجه به فنون گله       ترین نکته   مهم .دگیر می
شود، عدم نیاز به حصارکـشی در        توسط چوپان استفاده می   

بـا   در صـورتی کـه از چوپانـان     بنابراین .ها است  ریزي برنامه
کـردن    بـراي مـشخص  ،داري استفاده شود   در امر گله   تجربه

 از طریـق هـر   هـاي چـرا   مرز و حـدود قطعـات در سیـستم       
با چوپـان یـا چوپانـان آن        فقط نیاز به هماهنگی     ردار  ب بهره

  .باشدمیسامان عرفی 
  
  تصریح و تفکیک مالکیت )4

ترین ابزارها براي رسـیدن بـه       حق مالکیت یکی از مهم    
 اعضا  کنندةتشویقتوسعه پایدار و مدیریت منابع طبیعی و        

ترین مرتع اصلی  .)1968هاردین   (براي ادامه مالکیت است   
 استفاده   و شودمحسوب می  در دامداري سنتی     عامل تولید 

از آن بـه عنـوان منبــع مهـم و اصــلی تغذیـه دام از قــدیم     
جا کـه بخـش مهمـی از مراتـع در        از آن  .مرسوم بوده است  

 شناخت دقیـق    ،گرددبرداري می  چارچوب نظام سنتی بهره   
 مدیریت و مالکیـت مرتـع ضـروري         هاي این نظام در   جنبه
ــق  .اســت ــن تحقی ــایج حاصــل از ای ــاس نت ــر اس ــام ، ب          تم
بـرداري شـدید و   برداران از مراتع مشاع نسبت به بهـره  بهره

 شـاکی هـستند و معتقدنـد      خـود  خارج از فـصل از مراتـع      
 و اصـولی در چنـین مراتعـی وجـود        درستامکان مدیریت   
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بنـدي   قابـل تقـسیم    هاي مختلفی دیدگاه مالکیت از    .ندارد
بـرداري   بهـره  ،بـرداري در ایـران     شیوه بهره  رینتج رای است،

   تئـوري اقتـصاد سـنتی بیـان        . اشتراکی یـا مـشاعی اسـت      
 کند که منـابع بـا مالکیـت عمـومی بـه صـورت مفـرط           می
   .شود برداري میبهره

   نظریــه هــاردین بــسیاري بــر ایــن بــر اســاس امــروزه 
 برداري مشاعی و افـزایش رقابـت در  اند که نظام بهره  عقیده

تـرین   از مهـم   .تع است اترین دالئل تخریب مر   چرا از اساسی  
 انگیـزه  نبـود  ،مـشاعی  بـرداري  مـشکالت بهـره    و  مـسائل 

برداري مـشاعی و  مالکیت، کمبود سرمایه در واحدهاي بهره  
 .شـده اسـت  هـا اعـالم   اختالل در تقسیم کار و اداره مـشاع    

 علمـی و فنـی،   معیارهـاي برداري بر اسـاس    نظام بهره  نبود
موجودیت پوشش گیاهی مراتع را بـه شـدت بـا تخریـب و              
نابودي روبرو سـاخته و در نهایـت چنـین وضـعیتی سـبب            

هـاي مرتعـی     هم خوردن تعادل اکولوژیکی در اکوسیستم      هب
مشکل اصلی بر سر مـدیریت ایـن گونـه منـابع      . خواهد شد 

برداران عـضو از ایـن منـابع      که بهره درصورتی. عمومی است 
 ولی .ساز نیست تفاده مشترك از منابع بحران   بهره ببرند، اس  

بردار سعی بر استفاده هـر چـه بیـشتر از           زمانی که هر بهره   
 .شـود کند بحران مدیریت مـشاع شـروع مـی        این منابع می  

 توجـه بـه مـسئله      ،ریـزي مـدیریت چـرا       در برنامـه   بنابراین
   .مالکیت مرتع ضروري است

  
  کیفیت علوفه و آب مورد نیاز )5

پراکنش چرا در سطح یک مرتـع یکنواخـت،         در تعیین   
مقدار احتیاج روزانه دام به     . ترین عامل است   عرضه آب مهم  

آب به عوامل مختلفی از جمله نـوع دام، وزن دام، کیفیـت              
کـه   در مـواقعی  . علوفه و شرایط آب و هوایی بـستگی دارد        

بـا  . علوفه آبدار باشد احتیاج دام به آب کمتـر خواهـد بـود            
 مقـدار آب هـدر      ،رارت و خـشکی محـیط     افزایش درجه حـ   

رفته توسط دام زیاد شده و نیاز بـه نوشـیدن آب را در دام               
بر عکس در هواي سرد احتیاج دام بـه آب     . دهد افزایش می 
مصرف آب با میزان نمک و امالح دیگـر در          . یابد کاهش می 

 نمـک مقـدار   میـزان علوفه نیز مـرتبط بـوده و بـا افـزایش           
 دهد می هاي تحقیق نشان    یافته .دیاب مصرف آب افزایش می   

که با توجه بـه سـردي هـوا در قـشالق، توجـه داشـتن بـه           
 از نظر شوري بسیار مهـم اسـت چـرا        به ویژه کیفیت علوفه   

 .که عامل اصلی تعیین کننـده نیـاز آبـی دام در روز اسـت              
 در صورتی که علوفه شور باشد نیاز به نوشیدن آب           بنابراین

 اگـر  . است که علوفه شور نباشدتوسط دام دو برابر شرایطی  
تواند هـر روز آب بنوشـد     دام می،آبشخور نزدیک آغل باشد 

براي هـر روز دام آب      سیستم چرا   ریزي   توان در برنامه   و می 
ولی در صورت دور بـودن آبـشخور از محـل          . در نظر گرفت  

تـوان   اسـتراحت شـبانه گلـه، اگـر علوفـه شـور نباشـد مـی        
 در . روز درمیـان آب انجـام داد   ریزي چرا را براي یک     برنامه

 باشـد   ايشـیوه ریزي به    صورت شور بودن علوفه باید برنامه     
 دام بتواند هر روز آب      ،که ضمن استفاده از تمام نقاط مرتع      

تواند تعیین کننـده نحـوه        کیفیت علوفه می   بنابرین .بنوشد
چرا باشد و باید مورد توجـه قـرار          هايدش دام در قطعه   گر

  .گیرد
  
   به نقاط کانونی تراکم دام در مرتع توجه)6

در یک مرتع قشالقی نقـاط کـانونی تـراکم دام شـامل              
 کـه در    دهـد  مـی   نـشان  نتایج تحقیق . آغل و آبشخور است   

 تغذیـه   لـزوم مراتع قشالقی به دلیل سردي هـوا در شـب و   
دستی دام در بعد از ظهرها، دام باید براي استراحت شـبانه    

ام را در جایی غیـر از آغـل در          توان د  به آغل برگردد و نمی    
ـ  بنـابراین  ،طول شب نگهداري کـرد     طـور سـنتی بـراي      ه   ب
 آغـل را در وسـط   در بیـشتر مـوارد  استفاده بهتر از علوفـه،   

سازند کـه در چنـین شـرایطی امکـان اسـتفاده از        مرتع می 
محل  در رابطه با   .هاي مرتع وجود خواهد داشت     تمام بخش 

ونی تـراکم دام در مرتـع    که یکی دیگر از نقاط کـان     شخورآب
 یعنـی اگـر آبـشخور    . باید به همین ترتیب عمل نمود ،است

برداري از تمام نقاط    در وسط مرتع و نزدیک آغل است بهره       
 علوفـه   تیـ فی ک ، صورت نی ا ریدر غ  .مرتع امکان پذیر است   

 ي شـور طی روزانه دام به آب بوده و در شراازی ن کننده  نییتع
 در .ردیـ گ ی هر روز آب صورت مي چرا برايزیر  علوفه برنامه 

 آب و   ي روزها ي برا يزیر   که علوفه شور نباشد برنامه     یحالت
    .صوت جداگانه انجام خواهد گرفته ب 1ر هنايروزها

  
  
  

                                                
.پردازد روزهایی که دام بدون نیاز به نوشیدن آب به چرا می -1    
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تعیین تعداد لنگه یا گله در هـر یـک از مقـاطع              )7
  زمانی دوره استقرار دام در قشالق

اشـتن  هـا بـه د     و زمان نیاز لنگـه    ها    توجه به تعداد لنگه   
چراگاه متفاوت یکی دیگر از مـوارد مهـم در مـدیریت چـرا       

شود که بنا بـه     لنگه به قسمتی از گله اصلی گفته می       . است
ـ   ه ب مالحظاتی طـور  ه طور موقت آن را از گله جدا نموده و ب

در نتایج تحقیق حاکی از آن است کـه         . چرانند جداگانه می 
ی یـا سـبکی   مراتع قشالقی با توجه به تعداد دام یا سـنگین     

هـا    یا سه لنگـه شـامل خـشکه      ، و گله، ممکن است یک، دو    
هایی که به بلوغ نرسیده و یا بـارور نـشده و اصـطالحاً               دام(

 سه ماهـه     و یا  هاي دو  بره و بزغاله  (ها   ، خالمه )اند قصر مانده 
یعنـی  ( و گلـه اصـلی   )اند ر شده اخو خوار که تازه علف    و شیر 

، وجـود  )کنـون شـیروارند  انـد و ا   میش و بزهایی که زاییـده     
این تفکیک در زمان معینی در طـول         بنابراین .داشته باشد 

ها بعـد   گیرد که براي خشکه دوره چرا در قشالق صورت می  
 هـا ابتـداي فـصل رویـش      گله و براي خالمـه   ش زای پایاناز  

 ایـن  . اسـفند مـاه اسـت   در وسـط  در قـشالق یعنـی      علوفه
 مناسـب بـراي هـر     علوفهبراي در اختیار قرار دادن   تفکیک  

گروه دام با در نظر گرفتن مقدار نیاز آن و در زمان مناسب             
 مرتـع در جهـت      ۀ از علوفـ   برداري مناسـب  و همچنین بهره  

 باید در مدیریت چـرا  و        بنابراین ،تولید بیشتر صورت گیرد   
 توجه و براسـاس     موضوعاین   به   هاي چراي  طراحی سیستم 

  .ریزي نمود آن برنامه
  

  نتیجه گیري
در مراتـع  دست آمده از ایـن تحقیـق،    ه  ساس نتایج ب  ابر

هـاي   بنـدي مرتـع بـراي دوره    قطعـه قشالقی مورد مطالعـه     
ـ  .پـذیرد   صورت مـی   جداگانهچرایی مختلف و به صورت       ه  ب

یــن ترتیــب کــه درمرحلــۀ اول ورود دام بــه قــشالق،      ا
کـه  گیـرد   ریزي براي چراي روزانه کل گله صورت می   برنامه

در مرحلـۀ بعـد بـراي       . مشخص اسـت  مدت زمان آن کامالً     
 ،شـود   میشروعدوره دوم چرا که پس از زایش اکثریت گله      

هـا و گلـه      ریـزي بـر اسـاس دو لنگـه شـامل خـشکه             برنامه
با توجـه  بردار  بهره در این شرایط     .شود انجام می ) رمه(اصلی

ها از نظـر علوفـه و آب بـراي چـراي           به نیاز هر یک از لنگه     
در ایـن   . نمایـد مـی ریـزي    یک برنامه روزانه هر کدام به تفک    

بـا توجـه بـه      و    خـود  ربـۀ دامدار بـر اسـاس تج     ریزي   برنامه

را  از مرتـع      مختلفـی  هاي ها قسمت  شرایط هر کدام از لنگه    
را تـر    مراتع دورتـر و خـشک       بر این اساس   .گیردمیدر نظر   

بـراي گلـه   را تـر   تر و مناسـب  ها و مراتع نزدیک  براي خشکه 
 آذرنیونـد و نتـایج تحقیقـات    .شـود   میاصلی در نظر گرفته  

ــویان ــند، )2001( موسـ ــان ،)2005(گل سـ  ،)2004(ناتـ
ــانتس ــاینهـ ــسونسـ ــی) 1996( ر و هاپکینـ ــام و  و لـ نـ
 همچنین  .کندنیز این موضوع را تایید می     ) 2003(همکاران

 مراتع نزدیـک    )ها خالمه (هاي جدید   بره و بزغاله   ۀلنگبراي  
در کـه   از اوایل اسفند      و دست نخورده نگه داشته   جایگاه را   

هـا    براي چراي خالمه   کند علوفه شروع به رویش می    قشالق  
 این نتایج مشابه با نتـایج تحقیقـات     . شود  می در نظر گرفته  

    .باشدمی) 2003( بارانی
 دیگـر کـشورها کـه علـم     اننـد بندي مراتـع ایـران م    مرز

هـا   مـرز .  نیست ،مرتعداري در آنها توسعه زیادي یافته است      
صورت فرضی و بر اساس عوارض طبیعی زمین        ه  ایران ب در  

 در حــالی کـه در دیگــر کــشورها مثــل  .گیــرد صـورت مــی 
بـر  . شـوند  وسیله حصار مـشخص مـی   هنیوزیلند این مرزها ب   

 شـناختن مرزهـا و   ،این اساس نقش چوپان در ایـن زمینـه        
    در بنــابراین .هـاي معــین اســت  چرانـدن گلــه در محــدوده 

 نبـود  خاص و با توجه به        چراي یستمبندي براي یک س   مرز
 همـاهنگی بـا   ، در مراتـع قـشالقی   به ویژه عوارض مشخص   

ـ             نظـر    هچوپان براي رعایت مرزهـاي فرضـی بـسیار مهـم ب
 قطعات چرا در    که براي تعیین مرز     نکته دیگر این   .رسد می

.  باید به نقاط کانونی تراکم دام توجه نمـود هر سامان عرفی 
 نقـاط کـانونی     معمـوالً قـی مرزهـا     به عبارت دیگر نقطه تال    

  .باشدمیتراکم دام 
  

  سپاسگزاري
محترم دانشکده منابع طبیعی    بدین وسیله از مسئولین     

 علــوم کــشاورزي و منــابع دانــشگاهو تحــصیالت تکمیلــی 
کـه امکـان اجـراي ایـن تحقیـق را فـراهم             گرگـان    طبیعی
بـرداران از مراتـع قـشالقی اسـتان           و همچنین بهره   نمودند

هـاي    را در رابطـه بـا روش       ارزشمنديکه اطالعات   سمنان  
دانـی   تشکر و قدر   صمیمانه   مرتعداري در اختیار قرار دادند،    

  .شود می
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Abstract 

In this study, factors affecting grazing management system in winter rangelands of Semnan 
province were investigated. All of livestock manager in Semnan were selected as population 
samples in this research. Based on stratified random sampling method and Cochran formula, sample 
size of 30 of ranches were estimated. Data were collected through a survey using questioned and 
field measurement. Results show that there are different factors affecting grazing management 
system. The most important factors are ownership problems, forage and water quantity and quality, 
herd station site in rangeland and herd number in winter season.  
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