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  ایذه يمراتع حوزه رودخانه مرغا داریپا يبرداربهره يبرا يمرتعدار ينه واحدهایاندازه به
  
 
 

  1یترکش اصفهان یو مصطف 1خواهنید متید حمی، س*2يرضا موسوید علی، س1یسراب يمحمد یعال یحاج
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  دهیکچ
هـاي هالیجـان و مرغـا در شهرسـتان     هـاي مرتعـداري حـوزه مرغـا در دهسـتان     زه بهینه واحـدهاي مرتعـداري، طـرح   منظور تعیین اندابه

ایـذه انتخــاب گردیــد و محــدوده مراتــع پــس از تفکیــک مــرز مســتثنیات قــانونی شــامل اراضــی کشــاورزي و مســتحدثات روســتاها،  
ولوژیـک، اقتصـادي و اجتمـاعی و زیرمعیارهـاي مربوطـه اسـتفاده       عنوان مبنا مـدنظر قـرار گرفـت. در ایـن تحقیـق از سـه معیـار اک       به

بـراي   هـا اسـتخراج گردیـد.   هـاي مرتعـداري ماننـد گـرایش، ظرفیـت و تولیـد تیـپ       شد. براي بررسی اثرات اکولوژیک، اطالعات طرح
مرکـز آمـار ایـران     عـدد پرسشـنامه اسـتفاده شـد. همچنـین بـا کمـک پرسشـنامه و اطالعـات          62بررسی عوامل اقتصادي اجتمـاعی از  

هـا و  هـاي مصـرفی خانوارهـا مشـخص شـد. خـط فقـر نسـبی در دو حالـت بـدون درنظـر گـرفتن و بـا درنظـر گـرفتن هزینـه                هزینه
واحـد   186واحـد دامـی گوسـفند یـا      146درآمدهاي خارج از مرتع محاسبه شد. در حالت اول بـراي رسـیدن بـه خـط فقـر نسـبی بـه        

واحـد دامـی    140واحـد دامـی بـز نیـاز خواهـد بـود. در حالـت دوم تعـداد          106گوسـفند و   62دامی بـز و یـا گلـه ترکیبـی شـامل      
واحـد دامـی خواهـد     89بـه   70واحد دامی بز و در صورت داشتن گلـه مخلـوط گوسـفند و بـز نسـبت دام بـه ترتیـب         178گوسفند یا 

  کار رود.  ه بههاي مرتعداري در مناطق مشابگذاري طرحتواند در سیاستها میبود. این یافته
  
 
  

  دار یپا يبرداربهره، ی، خط فقر نسبيبرداربهره ينه واحدهایاندازه بهاستان خوزستان، مرغا، : يدیلک يهاواژه
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  مقدمه
ـ تجد یعیمطلوب از منابع طب يبرداربهره  د شـونده هـر کشـور   ی

ـ پا يتواند ضامن ماندگاریم و عـدم توجـه بـه آن     بـوده  يداری
و  ی، اجتمـاع يتوسـعه اقتصـاد   يهـا تواند مجموعـه برنامـه  یم

از  يبـردار بهـره . کشور را به مخاطره انـدازد  یاسیو س یفرهنگ
و مطـابق   یچ وجه برابر ضوابط علمـ یمراتع در حال حاضر به ه

ـ در عمل دام موجـود در ا و د آن نبوده یاس تولیبا مق ن عرصـه  ی
). اندازه کـوچکتر  13(آن است  يدیت تولیش از سه برابر ظرفیب

شتر مراتع و انـدازه بزرگتـر   یب هر چه بینه باعث تخریاز حد به
). محققـان  21گـردد ( یابع مـ ز باعث اتالف منیاز حد مطلوب ن

 یمـ یو اقل ییایـ ن موضوع را در مناطق مختلف جغرافیمختلف ا
ـ مختلـف اکولوژ  يهانظامخرده  ریتأثکه تحت  و  يک، اقتصـاد ی
ـ ا. کراست و)9اند (باشند مورد مطالعه قرار دادهیم یاجتماع ت ی

ز یــت آمیــحــل موفق راهانــد کــه نمــودهان یــ) ب19و همکــاران (
 يهـا سـتم یز سیـ اس مناسـب و ن یـ کـاربرد مق  ،مشکالت مراتـع 

ران یمــد یو اجتمــاع ياقتصــاد يهــانــهیکارآمــد و زم یتیریمــد
کـه   یاند در منـاطق ان نمودهی) ب20تورنتون (آن ویگالو. باشدیم

ــرانه هر ــســهم س ــ ی ــ یک از اعضــاء خــانوار از اراض  و یمرتع
خـانوار   هر عضو يازابه ین تعداد واحد دامیهمچن و يکشاورز

و  شـده جـاد  یتر اراحت یرفاه شبان و ییت غذایباشد، امنشتر یب
مـک  رد. یـ گیصـورت مـ   یعـ یاز منـابع طب  یاصـول  يبرداربهره
 عنــوانبـه نــه دام یبهتعـداد  ن یــیتع ) معتقــد اسـت 21گـور ( یگر

ده یـ چیپ يامرد و اقتصاد، یمؤثر در تول یتیریم مدین تصمیمهمتر
ـ  در مطال دارد. یبسـتگ مختلـف   يهـا اریبـه مع بوده و  ن و یعـه پ

هـر خـانوار    يبـرا  یاراضاندازه مطلوب وسعت ) 22همکاران (
) در 23نسـون و همکـاران (  ی. تاملده اسـت شن ییهکتار تع 303
 يقایناتال آفر -خشک منطقه کوازولومهین يهادر ساوان یقیتحق
 ياکـه گسـتره   یمرتعـ  یدند که اراضـ یجه رسین نتی، به ایجنوب

و سـود   يوانند درآمـد اقتصـاد  تیهکتار دارند نم 1000کمتر از 
  ند.یجاد نمایا یمناسب
ن حـداقل  ییمنظور تعبه يا) در مطالعه3و همکاران ( یارزان 

از دامداران در استان سمنان، حـداقل مسـاحت   یمساحت مورد ن

ـ یاز در اقلیمورد ن هکتـار، در   1000تـا   800ن یم فراخشک را ب
هکتـار و در   895تا  715ن یب یابانیم خشک بیاقل یمراتع قشالق

ـ ین اقلیا یالقییمراتع  بـرآورد شـده    هکتـار  352تـا   282ن یم ب
هکتار  715تا  571ن یخشک بمهیم نیاقل یدر مراتع قشالق است.

م یهکتـار، در اقلـ   465تـا   370ن یم بین اقلیا یالقییو در مراتع 
تـا   255مرطـوب  مـه یم نیهکتار، در اقلـ  310تا  247 ياترانهیمد

هکتـار بـرآورد    252تا  202ن یم مرطوب بیقلهکتار و در ا 316
ز در مطالعــه انــدازه یــ) ن14و همکــاران ( يانــد. محمــدنمــوده
رودخانـه   یز شـمال یدر حوزه آبخ یمرتع يبرداربهره يواحدها

ــرا  ــع و دام ب ــدازه مناســب مرت ــگ، حــداقل ان ــأمین يکوهرن  ت
واحـد   142هکتـار و   520زان یـ ساالنه خانوار را به م يهانهیهز
  آوردند.  دستبه یدام

ابعـاد   یبـه بررسـ  ) کـه  8و همکاران ( یق خداداد کاشیتحق
فارس و  يهادر استان یاراض یکپارچگیبر حفظ  مؤثر یاجتماع
نشـان داد کـه تعـداد دام هـر      راحمـد پرداخـت  یه و بویلویکهگ

ـ باب یترتو حداقل مساحت مرتع بهخانوار  حـداقل برابـر بـا    د ی
انه ینـه سـال  یبتوانـد هز تا  باشد هکتار 4/530و  یواحد دام 127

نـد  ینمایان مـ یـ ب )6و همکاران ( يانصارد. ینما تأمینخانوار را 
واحـد   50تـا  40نفره با  5ک خانوار یشت ینه معیهز تأمین يبرا
هکتـار در   781تـا   625هر نفـر، حـداقل مسـاحت     يازابه یدام

با توجه ) 11. رنجبر (از استیت متوسط تا خوب نیمراتع با وضع
 يالزم بـرا  يت متوسـط مراتـع، حـداقل انـدازه اقتصـاد     یه وضعب

خانوار شش  يشهرستان نکا برا یالقییمراتع  يمرتعدار يهاطرح
) 18الدفر و همکـاران ( یمن کرده است. ییهکتار تع 6/345نفره را 
ـ بـر پا  یمرتعـ  يبـردار بهـره  يهـا نه واحـد یاندازه به یدر بررس ه ی

در مراتـع شهرسـتان    ياقتصـاد  ینسب يداریو پا یاجتماع يداریپا
موجـود هـر    يبـردار بهـره  يه، نشان دادند که اندازه واحدهایاروم

نه یزان بهیکمتر از م يدینه نبوده و هر واحد تولیدامدار در سطح به
  . مند بوده استاز مرتع بهره

ن، ضـرورت دارد در منـاطق   یشیج مطالعات پیبا توجه به نتا
ـ ط اکولوژیمختلف با توجه به شـرا  ، يو اقتصـاد  یک، اجتمـاع ی

ن یـی تع یمرتعـ  يبـردار بهـره  يواحـدها  ينه و اقتصادیاندازه به
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  ذهیت منطقه مورد مطالعه در استان خوزستان و شهرستان ایموقع .1 شکل

  
 يبـردار بهـره  ينـه واحـدها  یق حاضـر انـدازه به  یگردد. در تحق

ـ شهرسـتان ا  يمرتعـدار  يهاطرح یدر محدوده برخ یمرتع ذه ی
  طالعه قرار گرفت. مورد م

  

  هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه یمعرف

هکتـار در امتـداد رشـته     3/8478با مساحت منطقه مورد مطالعه 
ـ    ـ شهرسـتان ا  یکوه زاگـرس در جنـوب غرب ـ و ذه ی ن عـرض  یب

 370315 ییایـ و طول جغراف 3515609تا  3530369 ییایجغراف
  ).1(شکل  قرار دارد 3791520تا 

)، بـارانگرد ( یبـاران سـنج   سـتگاه ین ایکتریآمار نزد براساس
ساالنه  ين دمایانگیو م متریلیم 600منطقه ن بارش ساالنه یانگیم

ن منطقـه از  یدر ا یطول دوره خشکبوده و گراد یدرجه سانت 19
محـدوده مـورد   ). 17باشـد ( یمـ ل آبـان  یبهشت تا اوایل اردیاوا

 1:25000 و 1:50000 یتوپـوگراف  يهامطالعه با استفاده از نقشه
ه اراد يبـردار بهـره قـانون حفاظـت و    2ماده  ياجرا يهانقشهو 

مشخص شد.  یدانیم يدهایمشاهدات و بازد پس از یعیمنابع طب
بـوده و دام   ییان مراتع منطقه شـامل دامـداران روسـتا   برداربهره

  باشد. یم ياستفاده کننده از مراتع منطقه، از نژاد لر
  

  قیروش تحق
 يمرتعـدار  يهـا طـرح براسـاس   یمرتعـ  یاهیگ يهاپیک تیفکت

 ،ن محدوده مورد مطالعهییپس از تعن منظور یبه ا انجام شد.منطقه 
گانـه  هشـت  یعرفـ  يک از واحـدها یدر هر  یاراض يانواع کاربر

 3/8478شد. کل مسـاحت منطقـه مـورد مطالعـه معـادل      ک یتفک
 یشامل اراض یات قانونین سطح، مستثنیهکتار بود که از مجموع ا

روسـتاها در مجمـوع معـادل     يربنـا ی، مسـتحدثات و ز يکشاورز
 ءهکتـار جـز   7/7426آن معـادل   ماندهیباقهکتار بوده و  6/1051

بـه  ، ه مراتـع یاول يبندپیتپس از . )1(جدول  است یمرتع یاراض
 یدانیـ ات میه با انجام عملیاول يهاپیتمرز و شده مت یمنطقه عز

از یـ اطالعات مورد ند. یح گردق و اصالیتدقمتعدد  يهاشیمایو پ
ت مرتـع،  یش و وضـع یماننـد گـرا   یاهیـ در خصوص پوشـش گ 
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  مورد مطالعه يمرتعدار يهاطرحات در محدوده یاز مستثن یمرتع یاراض يک کاربریجه تفکینت .1جدول 

  ینام سامان عرف  شماره
  مساحت کل

  (هکتار) 
  یمحدوده ارتفاع

  (متر) 
  اتیمستثن

  (هکتار) 
  ابل استفاده ق یمرتع یاراض

  (هکتار)
  2/775  25/113  1089تا  635  45/888  کیشوربار  1
  2/1736  30/320  1185تا  601  5/2056  758موردفل  2
  1154  76  1176تا  561  1230  رآبادیام  3
  4/570  188  775تا  566  -  حصار  4
  383  38  974تا  552  421  بن کنار  5
  8/874  18/72  1313تا  554  98/946  کالسرمورد  6
  5/953  5/194  1369تا  553  1148  نیریشه شیب  7
  980  49  1195تا  606  1029  ن آبیریش  8

  1/7427  23/1051  -  3/8478  -  جمع
  

  در منطقه مورد مطالعه يمرتعدار يهاطرحخالصه مشخصات  .2جدول 

  پینام ت یسامان عرف شماره
مساحت قابل 

  )ha( فیتعل
 د در هکتاریتول

)kg(  
  تعداد دام  ( تیظرف

  )روز 100مجاز در 
ت یوضع

  مرتع
 شیگرا

  یمنف متوسط  Annual Forbs-Annual grasses 2/775  164  495  کیشوربار  1
  یمنف متوسط  Annual Forbs-Annual grasses 2/1736  185  1606  موردفل  2
یمنفمتوسط  Hyparrhenia hirta-Cymbopogon oliveri 4/570  189  570  حصار  3
یمنفمتوسط  Stipa capensi-Plantago spp. 1154  190  1096  رآبادیام  4
یمنفمتوسط  Stipa capensis-Plantago spp. 383  170  325  بن کنار  5

-hordeum bulbosum-Stipa capensis  کالسرمورد  
Hyparrhenia hirta 8/874  175  765  یمنفمتوسط

یمنفمتوسط  Stipa capensis-Cymbopogon oliveri 5/953  5/171  817 نیریشه شیب  7
یمنفمتوسط  Stipa capensis- Hyparrhenia hirta 980  156  786  ن آبیریش  8

  
 يمرتعـدار  يهـا ره از طرحید و غی، تولیاهیگ يهافهرست گونه

 يمرتعـدار  يهـا خالصه مشخصات طـرح منطقه استخراج شد. 
ن جدول در ید در ایآمار تولشده است. ارائه  2در جدول منطقه 
 براسـاس شده و  يریگن اندازهیانگیم یمیط اقلیشرا با ییهاسال

  ده است.یمراتع منطقه محاسبه گرد ییت چرایآن، ظرف
ن یو همچنـ  يدامـدار  يو درآمـدها  هـا نهیهزجهت برآورد 
بـا   یشـ یمایقات پیاز خانوارها از روش تحقیسطح درآمد مورد ن

شـد اسـتفاده    ین منظور طراحیکه به ا ییهاپرسشنامهاستفاده از 

 يق مصاحبه با خانوارهـا یمربوطه از طر يهاپرسشنامهد و یردگ
منظور محاسـبه حجـم نمونـه، ابتـدا     د. بهیل گردیتکم برداربهره

 براسـاس ل شـد و سـپس   یـ پرسشنامه در منطقـه تکم  30تعداد 
مــورد نظــر در پرسشــنامه، تعــداد  يدیــکل يرهــایانس متغیــوار

ـ اسـبه گرد با استفاده از رابطه کوکران مح ییپرسشنامه نها د. بـا  ی
، يمرتعـدار  ينه واحدهاین اندازه بهییدر تع مؤثرعوامل  یابیارز

ــات الزم   ــار و اطالع ــعآم ــبات و تجز يآورجم ــو محاس ه و ی
 الزم انجام شد.  يهالیتحل
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  به مرتع یمتک يدارگله يو درآمدها هانهیهز
بـه مرتـع،    یمتک يدارگله يو درآمدها هانهیهزن ییبه منظور تع

گوسـفند و   یسأر 100ک گله یو درآمدها در  هانهیزهت یوضع
ـ . بـه ا قـرار گرفـت   یطور جداگانه مورد بررسـ هبز ب ن منظـور  ی

مربوطـه   يهـا پرسشنامهل یو تکم یاز با طراحیاطالعات مورد ن
ن وزن یانگیـ ب گلـه، م یـ ن درصـد ترک ییو با تعشده  يآورجمع
دام  درصـد انـواع  و  گوسفند و بز، درصـد تلفـات   يهادامانواع 
د شــده یــتولمحصــوالت ن، مقــدار یگزیجــا يهــادامو  یحــذف

بـه مرتـع از جملـه     یمتکـ  يدامـدار  يهانهیهزد. یمحاسبه گرد
 يهـا نهیهزر یچوپان و سا، مربوط به حمل و نقل دام يهانهیهز
ز براسـاس اطالعـات حاصـل از پرسشـنامه     یـ نشـده ن  ینیبشیپ

ناخـالص،   يمدهااز درآ هانهیهزت با کسر یدر نهاو برآورد شد 
  د.ین گردییمولد تع یهر واحد دام يازابهحاصل سود 

  
  خانوار يو درآمدها هانهیهز
 يهاپرسشنامه ،ساالنه خانوار يو درآمدها هانهیهزن ییتعمنظور به

ـ سـاالنه   يهانهیهزن یانگیمل شده و یو تکم یمربوطه طراح ک ی
مرکـز   يهـا دهن خط فقر از داییتع ي. بران شدییتع نفره 6خانوار 
 يرات شـاخص بهـا  ییبا لحاظ درصد تغران استفاده شد و یآمار ا

 يهـا سـال  یدر ط ییروستا يخانوارها یکاالها و خدمات مصرف
ک خـانوار  یخالص ساالنه  يهانهیهزمتوسط کل  ،1391و  1390
ـ گردبرآورد  1392در استان خوزستان در سال  ییروستا  ).16د (ی

 يخانوارها يهانهیهزوش نصف از ر ین خط فقر نسبییجهت تع
خـط  محاسبه  کردیرواز دو ن مطالعه یدر اشود. ینمونه استفاده م

خـارج از   يو درآمـدها  هانهیهزبا درنظر گرفتن  یکی ،یفقر نسب
خـارج از   يهـا نـه یهزبدون استفاده از درآمدها و  يگریو د مرتع

بـا   يمرتعـدار  ينـه واحـدها  ین حداقل اندازه بهییجهت تعمرتع، 
  .دیدار استفاده گردیپا يبرداربهرهدف ه
  
  ينه اقتصادیبهن اندازه ییتع

بـه مرتـع از    یمتکـ  يدامـدار  يو درآمـدها  هانهیهز يبا گردآور
دن بـه  یمنظـور رسـ  خانوار بـه  ياقتصاد يازهایو محاسبه ن ییسو

از هـر  یـ حداقل سطح فقر، محاسبات مربوط به تعداد دام مـورد ن 
پوشش  يهایژگیامه با توجه به ورفت و در ادیخانوار صورت پذ

مراتـع،   يت چـرا یـ د و ظرفیـ ت تولیمراتع منطقه و وضـع  یاهیگ
 يخانوارهـا  يازهـا ین تـأمین منظـور  از بـه یـ مساحت مرتع مورد ن

 یاطالعـات مربـوط بـه محصـوالت فرعـ     محاسبه شد.  برداربهره
از جملـه   يردامداریغ يدرآمدها، علوفه تأمینمنابع مراتع منطقه، 

 يهایژگین ویها و همچنارانهیو  يکشاورزحاصل از  يدرآمدها
   شد. يمربوطه گردآور يهاپرسشنامهق یاز طردام دامداران 

  
  نتایج

و بـا   هیـ اول يهـا نمونهدر  يدیکل يرهایمتغانس یواربا توجه به 
 يآورجمـع  يبـرا پرسشنامه  62تعداد استفاده از رابطه کوکران، 

 درنظرمنطقه مورد مطالعه در کل  یو اجتماع ياطالعات اقتصاد
ـ  یتصـادف  صورتبه هاپرسشنامهگرفته شد.   ين خانوارهـا یدر ب

با بعد خانوار مطابق با متوسط بعـد خـانوار در    یمرتع برداربهره
ـ ل گردینفر) تکم 6محدوده مورد مطالعه ( يروستاها سـپس  د. ی

بـه   یعرفـ  يهـا ک از سامانیهر  يالزم برا يهالیه و تحلیتجز
ــتفک ــای ــد. ک انج ــه هز  م ش ــد ب ــبت درآم ــبات نس ــهیمحاس    ن

)BCR: Benefit-Cost Ratioزان ین میشتری) نشان داد که بBCR 
) 26/1زان مربوط به بـز ( ین می) و کمتر30/1( گوسفند مربوط به

گوسـفند   رأسدرآمد خالص ساالنه هر  3است. براساس جدول 
ـ ر 367416بز  رأسال و هر یر 466484در منطقه   دسـت بـه ال ی

محاسبه تعداد مناسب دام هر دامدار با توجه خـط   يه مبناآمد ک
، 4مندرج در جدول  يهاافتهی اسراسبن یفقر قرار گرفت. همچن

ـ فعالمتوسط درآمد خالص ساالنه خـانوار از   خـارج از   يهـا تی
  باشد.یال میر 32407765مرتع در کل منطقه مورد مطالعه 

  
  منطقه  يارهانه ساالنه خانویهز براساس ین خط فقر نسبییتع

 يهاساالنه خانوار يهانهیهزآمده، نصف  دستبهج ینتا براساس
ـ ر 7/68238156زان یـ نفـر بـه م   6منطقه بـا بعـد    برداربهره ال ی
در منطقه مدنظر  یخط فقر نسب عنوانبهن رقم یآمد که ا دستبه

  ). 5قرار گرفت (جدول 
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  گوسفند و بز در منطقه مورد مطالعه یرأسله صد ک گیدر  يدامدار يو درآمدها هانهیهزسه یمقا. 3جدول 

  ال)ی(ر درآمد  ال)ی(ر نهیهز  نوع دام
) (NPVارزش حال خالص 

  BCR  ال)ی(ر

  30/1  1/46648413  6/199496910  5/152848497  گوسفند
  26/1  1/36741621  176181135 9/139439513  بز

  
  نمونه يدر خانوارها يشاورزک يهاتیفعالساالنه  يهانهیهزن درآمدها و یانگیم .4جدول 

  یسامان عرف
 ر کشتیسطح ز
)ha(  

 درآمد ناخالص
  ال)ی(ر

 دینه تولیهز
  ال)ی(ر

   درآمد خالص
  ال)ی(ر

تعداد خانوار 
  نمونه

متوسط درآمد 
 خالص هر خانوار

  ال)ی(ر
  8  197154437  309383063  506537500  5/73  کیشوربار

9/32407764  

  17  4/594169411  740504118  4/1334673529  183  موردفل
  10  455076658  404032342  859109000  118  رآباد و حصاریام

  6  7/118101666  3/234348333  352450000  53  بن کنار
  5  234679375  233690625  468370000  63  کالسرمورد

  9  267854167  308245833  576100000  87  نیریشه شیب
  7  3/142245714  7/249554285  391800000  56  ن آبیریش

    62  4/2009281429  2479758600  4/4489040029  5/633  مجموع
  

  خانوار در منطقه مورد مطالعه يهانهیهز يآمار یبررس .5جدول 
 اریانحراف از مع یدگیکش اریانحراف از مع یچولگ اریانحراف از مع نیانگیم ریمتغ

  59/0 3/2 3/0 7/0 2/3 7/68238156 نه خانواریهز
  

خارج  يو درآمدها هانهیهزگرفتن  درنظراول بدون  در حالت
ن یاستهالك ا يه درآمد الزم براینکه کلیاز مرتع و با فرض ا

خواهد شد و  تأمیندن به سطح خط فقر از مرتع ینه تا رسیهز
گوسفند و بز که  رأسک ین با توجه به درآمد خالص یهمچن

 ينوارهاآمد، خا دستبهال یر 2/367416و  1/466484ب یترتبه
نه به تعداد ین هزیا تأمینو  یدن به خط فقر نسبیرس يمنطقه برا

بز  یواحد دام 186ا یگوسفند خالص و  یواحد دام 146
از دارند. در صورت داشتن گله مخلوط با توجه به یخالص ن

 37منطقه به نسبت  یفعل يب گله موجود در منطقه (الگویترک
به  62سفند به بز درصد بز)، نسبت گو 63درصد گوسفند به 

). در حالت دوم با درنظر 6خواهد بود (جدول  یواحد دام 106

ز تعداد دام مورد یخارج از مرتع ن يو درآمدها هانهیهزگرفتن 
 براساسمحاسبه شد.  يمرتعدار ينه واحدهایاز و اندازه بهین

هر خانوار با توجه به سهم سرانه  يهانهیهزج، مجموع ینتا
هکتار بود،  7متوسط برابر با  طوربهکه  رانبردابهره يکشاورز

 يهانهیهزن مجموع کل یآمد. بنابرا دستبهال یر 27400648
 دستبه 4/163876961برابر  يساالنه با احتساب بخش کشاورز

 يزان درآمد خالص متوسط خانوار از کشاورزیآمد. با توجه به م
آمد، لذا  دستبهال یر 4/32678168که برابر  يو خارج از دامدار

خارج از مرتع  يخانوار پس از کسر درآمدها يهانهیهزمجموع 
ا همان خط فقر یآن  يال است که نصف آماریر 8/131198792

   ن شد.ییال تعیر 4/65599396در منطقه مورد مطالعه برابر  ینسب
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  خارج از مرتع ياهنهیهزنه از مراتع منطقه بدون درنظر گرفتن درآمدها و یبه يبرداربهرهسطح  .6ول جد

سامان 
  یعرف

مساحت 
قابل 

  فیتعل

 برداربهرهتعداد 
  نه یبه

  (گله گوسفند)

 برداربهرهتعداد 
  نهیبه

  (گله بز) 

  برداربهرهتعداد 
  نه یبه 

  (گله مخلوط بز و گوسفند)

در  ياندازه اقتصاد
صورت استفاده 

  گوسفند
  (هکتار) 

در  ياندازه اقتصاد
صورت استفاده 

  بز 
  (هکتار)

در  يندازه اقتصادا
صورت استفاده گله 
مخلوط بز و گوسفند 

  (هکتار)
  107  119  93  2/7 5/6 3/8  2/775  کیشوربار

 155  172  135  2/11 10 8/12  2/1736  موردفل

 168  186  146  4/3 3 9/3  4/570  حصار

 159  177  139  7/2 5/6 3/8  1154  رآبادیام

 168  186  146  3/2 2 6/2  383  بن کنار

 168  186  149  2/5 7/4 6  8/874 دکالسرمور

 160  177  139  9/5 4/5 8/6  5/953 نیریشه شیب

 168  186  146  8/5  3/5 7/6  980  ن آبیریش

 
خارج از مرتع يهانهیهزنه از مراتع با درنظر گرفتن درآمدها و یبه يبرداربهرهسطح  .7ول جد  

 یسامان عرف
مساحت 

قابل 
  فیتعل

 برداربهرهتعداد 
   نه یبه
  گوسفند) (گله

 برداربهرهتعداد 
  نه یبه

  (گله بز)

  برداربهرهتعداد 
  نهیبه 

 (گله مخلوط بز و گوسفند) 

در  ياندازه اقتصاد
 صورت استفاده

  گوسفند
  (هکتار) 

در  ياندازه اقتصاد
  صورت استفاده

  بز  
  (هکتار)

در  ياندازه اقتصاد
صورت استفاده 

مخلوط بز و گوسفند 
  (هکتار)

  107  114  89  2/7 8/6 6/8  2/775  کیشوربار
 155  165  130  1/11 5/10 4/13  2/1736  موردفل

 168  178  140  4/3 2/3 4  4/570  حصار

 160  169  133  2/7 8/6 68/4  1154  رآبادیام

 168  178  140  2/2 1/2 7/2  383  بن کنار

 168  178  140  2/5 9/4 2/6  8/874  کالسرمورد

 160  170  133  9/5 6/5 1/7  5/953  نیریشه شیب

 168  178  140  8/5 5/5 7  980  ن آبیریش

  
 یواحد دامـ  140نه تعداد ین هزیا تأمین يج نشان داد که براینتا

از است یبز خالص مورد ن یواحد دام 178ا یگوسفند خالص و 
و در صورت داشتن گله مخلوط گوسفند و بز نسبت دام مـورد  

. )7(جـدول   خواهـد بـود   یواحد دامـ  89به  70ب یاز به ترتین
اجـرا شـده و مطالعـه صـورت      يمرتعدار يهاطرحن یسه بیمقا

و متوسـط سـطح    برداربهرهگرفته از نظر تعداد دام مجاز، تعداد 

در منطقـه   برداربهرهمرتع نشان داد که متوسط تعداد دام و تعداد 
ن یباشـد. همچنـ  یت مرتـع مـ  یـ د مراتع و ظرفیش از توان تولیب

استفاده  يبرا برداربهرههر افته به یمتوسط سطح مرتع اختصاص 
، کمتـر از حـد   يجار يمرتعدار يهاطرحز در یدار از مرتع نیپا
  باشد. یم ينه و اندازه اقتصادیبه
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  يریگجهیبحث و نت
ــداد ز ــتع ــطوح  ی ــه، س ــورد مطالع ــه م ــدار در منطق اد دام و دام
خـود قـرار داده و    ریتأثشدت تحت را به يبرداربهره يواحدها

ـ ل عـدم کفا یدلبه ، همـواره  ياز مرتعـدار  یناشـ  يت درآمـدها ی
ان با فقر مواجه بوده و لذا خروج از آسـتانه خـط فقـر    برداربهره
دشوار خواهد بود. بـا   یط فعلیان موجود در شرابرداربهره يبرا

دام در  ياز فشار چرا یصورت گرفته ناش يهابیتوجه به تخر
ن ییبا تع ق ضرورت داشت تاین تحقیمنطقه مورد مطالعه، انجام ا

 يهايسازنهیدامداران، بتوان زم يمراتع برا ينه اقتصادیاندازه به
را فـراهم   ياقتصـاد  يمرتعـدار  يل واحدهایمنظور تشکالزم به

ـ دام، از تخر يل فشار چرایق ضمن تعدین طرینموده و از ا ب ی
ـ پا يبرداربهرهط یشده و شرا يریشتر مراتع جلوگیب دار فـراهم  ی

ل بـه  یـ ن يبـرا  یمرتعـ  يبـردار بهره يدهاواح یگردد. در طراح
ـ و اکولوژ ی، اجتماعينه، مسائل اقتصادیاندازه به ک از عوامـل  ی

قـرار   يد مـورد توجـه جـد   یرقابل اغماض بوده که بایو غ مؤثر
نشـان داد کـه حـدود     یاراضـ  يت کـاربر یوضع یرند. بررسیگ
ر یو سـا  يکشاورز یهکتار از سطح کل منطقه به اراض 6/1051

بـا توجـه بـه     نـرو یااختصاص دارد و از  یرمرتعیغ يهايکاربر
دام  يچـرا  يط مناسب بـرا یاز عرصه از شرا يادینکه سطح زیا

ـ شود، بایم خارج کـاهش فشـار بـه     يدات الزم را بـرا یـ د تمهی
موجود در  بردارانبهرهگرفت. تعداد کل  درنظر ماندهیباقعرصه 

ه سـطح کـل   ت بیخانوار بوده که با عنا 169منطقه مورد مطالعه 
سـامان   8هکتار در قالـب   1/7427ف که معادل یمراتع قابل تعل

مرتع به هر  یباشد، متوسط سطح اختصاصیم يبرداربهره یعرف
هکتـار   9/43ت موجـود حـدود   یط و وضـع یدر شـرا  برداربهره

 يهـا آمده جهت واحـد  دستبهنه یباشد. با توجه به اندازه بهیم
 يمرتعـدار  يهـا طرحن یسه بیقادر منطقه، م یمرتع يبرداربهره

اجرا شده و مطالعه صورت گرفته از نظر تعداد دام مجاز، تعـداد  
و متوسط سطح مرتع نشان داد که متوسط تعداد دام و  برداربهره
ت مرتـع  یـ د و ظرفیـ ش از تـوان تول یدر منطقه ب برداربهره تعداد

در  یط فعلـ یار هر دامدار در شـرا یبوده و مساحت مراتع در اخت
  جـه  یباشـد. در نت ینـه مـ  یکمتر از اندازه به یعرف يهاه سامانیکل

بـوده و   يراقتصادیه واحدها در حال حاضر غیاز کل يبرداربهره
دن به اندازه مطلـوب در هـر واحـد    یاز به کاهش دامدار تا رسین

، یط کنـون یانگر آن است که در شـرا یج بین نتایباشد. ایم یعرف
  آنهــا  يازهــاین يپاســخگو یمرتعــ یســهم خانوارهــا از اراضــ

دارد  یخـوان گران همیقات دیج تحقیافته با نتاین یباشد که اینم
قـات  یق حاضـر بـا تحق  یـ تحق يهاافتهیسه ی). مقا14 و 12، 11(
نـه مرتـع در   یگران درخصوص اندازه مناسب گله و سـطح به ید

  ده است. یمنعکس گرد 8مناطق مختلف در جدول 
شود در مناطق مختلـف  یالحظه من جدول میگونه که در اهمان

ـ مختلـف اکولوژ  يهـا نظـام  کشور با توجه به وجود خرده ک، ی
نـه  یبه انـدازه  عنـوان به یمختلف يهااندازه، یو اجتماع ياقتصاد
نسـون  یده است. تاملیمشخص گرد یمرتع يبرداربهره يواحدها

در  یمرتعـ  يانـد انـدازه واحـدها   اعالم داشـته ) 23و همکاران (
از  يریـ گنـوع بهـره   ریتـأث ت هر شـخص، تحـت   یمالکار و یاخت
ز در انـدازه مـورد   یـ ن يریگاد شده قرار دارد و نوع بهرهی یاراض

  کــــه در  یقــــیشــــان در تحقیا. اســــت مــــؤثراز یــــن
 یجنـوب  يقـا یناتـال آفر  - خشک منطقه کوازولومهین يهاساوان

 ياکه گسـتره  یمرتع یدند که اراضیجه رسین نتیانجام دادند به ا
و سـود   يتوانـد درآمـد اقتصـاد   یهکتار دارد، نم 1000ر از کمت

 یدر مناطق ينه اقتصادینوسانات اندازه به د.یجاد نمایرا ا یمناسب
 يبـه حـد   یاجتمـاع  -يک و اقتصـاد یط متفاوت اکولوژیبا شرا

ـ مثـال   عنوانبهاست که  انـدازه مطلـوب   ) 22ن و همکـاران ( یپ
انـد.  ان نمـوده یـ ب هکتـار  303را هر خانوار  يبرا یاراضوسعت 

مردم هر منطقـه در نحـوه و    یاست فرهنگ و دانش بوم یهیبد
 يز بـر انـدازه مطلـوب اقتصـاد    یـ ن یعـ ینوع استفاده از منابع طب

 ن ویگالوگونه که متقابالً هماناست.  مؤثر يبرداربهره يواحدها
 يکه سهم سرانه اعضـا  یاند در مناطقان نمودهی) ب20تورنتون (آ

ن تعـداد واحـد   یهمچنـ  و يکشاورز و یمرتع یضخانوار از ارا
رفـاه   بیشتر باشد، امنیـت غـذایی و   خانوار ياعضا يازابه یدام

برداري اصولی از منابع طبیعی و بهره شدهتر ایجاد شبانی راحت
   گیرد.صورت می

 ) نشـان داد ایـن  BCRنتایج ارزیابی معیار درآمد به هزینـه ( 
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  نه گله و مرتعیگران درخصوص اندازه بهیقات دیسه با تحقیق در مقایتحق يهاافتهی. 8جدول 
  اندازه مناسب مرتع

 (هکتار) 

  اندازه مناسب گله 
 )ی(واحد دام

 نام قیسال تحق قیمحل انجام تحق

 )9( انصاري و همکاران 1379 آذربایجان شرقی 169 60

 )1( یآقاخان 1379 رمیشهرستان سم -اصفهان 203 200

 )7( ایازک 1379 لویه و بویر احمدفارس و کهگی 127 530

 )28( و همکاران يمحمد 1382 ياریچهار محال و بخت 142 120

 )4( و همکاران یارزان 1383 لرستان 250-200 375-268متوسط 

 )36( الدفر و همکارانیم 1389 هیاروم 550 350

  *ق در حالت اولین تحقیج اینتا  1392  ذهیا -مرغا  146گوسفند   136متوسط 
  ق در حالت اولین تحقیج اینتا  1392 ذهیا -مرغا  186بز  137توسط م

  ق در حالت اولین تحقیج اینتا  1392 ذهیا -مرغا   168گله مخلوط  174متوسط 
 **ق در حالت دومین تحقیج اینتا  1392 ذهیا -مرغا   140گوسفند  131متوسط 
  دوم حالت ق درین تحقیج اینتا  1392 ذهیا -مرغا  178بز  166متوسط 
  ق در حالت دومین تحقیج اینتا  1392 ذهیا -مرغا   159گله مخلوط  157متوسط 

  ير منابع درآمدیگرفتن سا درنظربا  **و در مرتع يصرف به درآمد دامدار ياتکا *
  

ـ باشد. ایم 26/1بز  يو برا 3/1 گوسفند يار برایمع ن رقـم در  ی
ـ  1386ه در سـال  یـ در ارومو همکاران الدفر یمق یتحق زان یـ مه ب
در  BCRزان یـ بـاالتر بـودن م  . )18ه اسـت ( آمـد  دستبه 13/1
انگر بـازده  یـ بو همکاران الدفر یق حاضر نسبت به مطالعه میتحق

در مراتـع منطقـه مـورد مطالعـه      یمرتع يشتر دامداریب ياقتصاد
ل تعداد دام در منطقـه تـا   یاست در صورت تعد یهیباشد. بدیم

زان یـ بـه م  يت اقتصادین فعالیا يور، بهرهيحد مطلوب اقتصاد
  افت. یارتقا خواهد  يشتریب

موجـود، از آمـار    يهـا تین مطالعه با توجه به محدودیدر ا
ت چـرا  یـ منظور محاسبه ظرفن بهیانگیک سال مید مرتع در یتول

ه آمـار  یـ ، ضمن تهياستفاده شد. ضرورت دارد در مطالعات بعد
 يهـا پیـ د در سـطح ت یـ د، از متوسط خـوب تول یمدت تول بلند
شده  يریگقابل قبول اندازه يک دوره آماریمنطقه که در  یمرتع
ـ یمنظور محاسبه ظرفبه و همکـاران   یت چرا استفاده شود. ارزان
ن موضوع اشاره یقات خود به ایز در تحقی) ن15( ي) و معتمد4(

ت برآورد یمدت، ظرف اند که در حالت استفاده از آمار بلندنموده

ن ی، در عـ یط خشکسـال ید بود که در شـرا خواه ياگونهشده به
شود دامدار هـم متوجـه   یصدمه وارد نم یاهینکه به پوشش گیا

 يهادامش از اندازه یر به فروش بینشده و ناگز یخسارت چندان
  خود نخواهد شد.

، یط کنـون یگـر کـه در شـرا   یمحققان د يهاافتهیبا توجه به 
ز نظــر را ا يطــرح مرتعــدار يک مراتــع دارایــت اکولوژیوضــع

ـ مختلـف اکولوژ  يهـا شاخصه ک، بهتـر از مراتـع فاقـد طـرح     ی
)، الزم اسـت در منطقـه مـورد    10 و 7اند (ان نمودهیب يمرتعدار
مراتـع فاقـد طـرح و     يبـرا  يمرتعدار يهاطرحه یز تهیمطالعه ن

ن یا يهات برنامهیطرح در اولو يت در مراتع دارایاصالح وضع
ـ ون مسأله بـه یرد. ایبخش قرار گ ـ    ژه ی و  ینظمـ یبـا توجـه بـه ب

ن منطقه و یاز مراتع ا يبرداربهرهقابل مشاهده در نحوه  یآشفتگ
 یشــتیمع یزنــدگ ین وابســتگیر منــاطق زاگــرس و همچنــیســا

ـ ت زیـ اهم يبـه مراتـع، دارا   یان محلبرداربهرهدامداران و   يادی
در کشـور   یعرفـ  يهاسامان یباشد. در حال حاضر در تمامیم

مرتـع   يزیـ دام دسـتورالعمل مم  يچـرا  ياهمالك صدور پروانه
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ل ئگاه مسایداشته و نقش و جا یل فنئه بر مسایتک بوده که صرفاً
شـنهاد  یده شـده اسـت. پ  یدر آن کمرنگ د یو اجتماع ياقتصاد

 ياز ادامـه وضـع موجـود، در واگـذار     يریجلوگ يگردد برایم
 يورمنظـور بهـره  بـه  ينـه اقتصـاد  یط بهیمراتع به دامداران، شرا

نـه  یها مدنظر قرار گرفته و با توجه بـه انـدازه به  ن بنگاهیشتر ایب
دامـداران   يازهـا یرفع ن ياز برایمرتع و حداقل تعداد دام مورد ن

توان دامداران خرده پا را حـذف  ین راستا میرد. در ایصورت پذ
 گر را فراهم نمود. ید يهانه اشتغال آنان در بخشینموده و زم

قـات مشـابه در   یق و تحقیـ ن تحقیا يهاافتهینمودن  ییاجرا
ـ ط اکولوژیبـا شـرا   يبـردار بهرهت تعادل سطح ینه رعایزم ک و ی

موجـود در   يهـا یدگیچیرغم پتواند بهی، میاجتماع -ياقتصاد
   يهــار جنبــهیتوجــه بــه ســا ينــه را بــرایزم، )21ر اجــرا (یمســ
قابـل اسـتفاده    يهـا ين تکنولـوژ یاز مراتع و همچن يبرداربهره
مثـال،   عنوانبهد. یها فراهم نمان عرصهیت بهتر ایریمد منظوربه

از  يبـردار بهـره مراتع ماننـد   يدرآمدزا يهار جنبهیتوجه به سا
و پرورش زنبور عسـل   ي، گردشگرییو دارو یمحصوالت فرع

افته و یش یزان درآمد در واحد سطح افزایکمک خواهد کرد تا م
بتواننـد   يشـتر یب بـردار بهـره نـه، تعـداد   یت اندازه بهیضمن رعا

ن چنانچـه  ینـد. همچنـ  ینما تـأمین ن محـل  یشت خود را از ایمع
به  یرقانونیان غبرداربهرهاز تجاوز دامداران و  يریشگیمنظور پبه

ـ از تخر ياریکه مسـبب بسـ   یمرتع يهاعرصه هـا در سـطح   بی
حدود مراتع  یکید مکانیتحد يهااستیباشد، سیمراتع کشور م

رد یـ در دستور کـار قـرار گ   ید حصارکشمانن ییهاوهیبا کمک ش
ـ ا يسازادهیاجرا و پ يهانهیهزتوان یم ز یـ هـا را ن ين تکنولـوژ ی
نـه  یلحاظ نمـوده و انـدازه به   يبنگاه مرتعدار يهانهیهز عنوانبه

کـه ضـمن    ياگونـه ن نمـود بـه  ییگرفتن آن تع درنظرمرتع را با 
ـ ، ایمرتعـ  يهـا محصور نمـودن عرصـه   ه یـ ات از توجیـ ن عملی

ژه با یون مسأله بهیز برخوردار باشد. ضرورت این یکاف يقتصادا
ز مطلـوب کـه   یها و اندازه بـزرگ سـا  عرصه یتوجه به گستردگ

ـ یرا با مشکل مواجه م یکنترل مستمر انسان ـ یسازد، ب ش یش از پ
  گردد. یان مینما
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