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 چکیده

 ؛كاهش يابد بردارانهرآمد بهربرداران و نحوه استفاده از منابع طبیعی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. هر چه د بین درآمد بهره

تواند تع میاصل از مررآمد حد شود. بنابراين دانستنهاي معیشتی بیشتر میاستفاده غیر مجاز از اين منابع نیز جهت تأمین حداقل

سوادكوه  اتع حوزهريزي كمک نمايد. هدف از اين تحقیق بررسی درآمدهاي حاصل از مرهاي آتی براي برنامهدر جهت گیري

آوري بردار جمعهرهب 110نامه به روش تصادفی از اطالعات اين تحقیق به روش پیمايشی و از طريق تكمیل پرسشاست؛ لذا 

تايج حاصل از بررسی پردازش و ويرايش شدند. در نهايت ن SPSSافزار اكسل و ها در نرمنامهحاصل از پرسشهاي شد. داده

دامی  هايآوردهام و فردهد كه سهم منابع درآمدي در مراتع مورد مطالعه متفاوت بوده و درآمدهاي حاصل از دحاضر نشان می

 ذور مرتعیبفروش  وري، پرورش طیور، فروش گیاهان دارويی و صنعتی زنبوردا :بیشترين سهم درآمدي و ساير درآمدها نظیر

 بعدي قرار گرفتند. يهاتياولودر 

 .برداران منابع درآمدي، مراتع، دامداري، زنبورداري، بهره کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

اعظمی از خاک كشور را میلیون هكتار بخش  90ترين منبع نیاز غذايی دام در ايران است كه با مساحتی حدود مراتع اصلی

برداري پايدار و مديريت علمی در منابع . امروزه با افزايش جمعیت و نیاز روزافزون به مواد غذايی، ضرورت بهرهدر بر دارد



 

 

 

 

مراتع در فرايند توسعه پايدار از اهمیت و جايگاه بااليی برخوردار است. اگرچه تولید گوشت و ساير  به خصوصطبیعی 

همچنان جايگاه و  ؛برداري از مراتع در معیشت و اقتصاد مرتعداران است و مؤثرترين دستاورد بهره نيترمهمی هاي دامفراورده

سهم منابع درآمدي مختلف از مراتع به خوبی شناخته نشده است. از طرفی پايداري مراتع هنگامی میسر است كه معیشت 

هاي مترقبه و غیرمترقبه ود كه مراتع در مواجهه با فشارها و خسارتدامداران تضمین گردد و معیشت هنگامی پايدار خواهد ب

. اما از آنجا كه توان تولید علوفه مراتع محدود ارتقاء بخشندهاي خود را ها و سرمايهمقاومت نموده و خود را ترمیم و قابلیت

هاي معیشتی بايستی حداقل و شودمراتع میبرداران همزمان با كاهش علوفه سبب افزايش فشار چرا بر هاي بهرهنیازمندي ؛است

د بايست با اجراي مرتعداري اصولی در واحدهاي اقتصادي، نیاز انسان برآورد و تأمین گرددامداران تأمین گردد. بدين ترتیب می

د كه رشد دهدر بررسی در حوزه اقتصاد منابع طبیعی نشان می ،Pearce & Turner (1990)مطالعات  (.1383خلیقی و قاسمی، )

آوري مناسب است. به دنبال آن مراتع و اراضی كارگیري فنفقر عاملی مؤثر براي كاهش دسترسی به منابع درآمدي و عدم به

 ،(1390و همكاران ) پورخاكی شود.هاي تخريب فراهم میبرداري، زمینهرو شده و با كاهش قابلیت بهرهكشاورزي با ضعف روبه

، لذا براي اين كار تعداد دام، درآمد خالص ؛سهم مرتع در درآمد دامداري خانوار عشايري پرداختند طی تحقیقات خود به بررسی

مراتع و  علوفهبرداري از عشايري، درآمدهاي حاصل از مرتع و مدت زمان بهره بهره بردارانهاي دامدارياخالص، درآمد و هزينهن

بر اساس نتايج به دست آمده بیان كردند كه  هاآنرا مورد مطالعه قرار دادند.  انبهره بردارنیز انواع منابع تأمین نیازهاي غذايی دام

 .هاستآندرصد درآمد خالص دامداري  70حدود  ،بردار عشايريسهم مرتع در درآمد خانوارهاي بهره

 Bastian  خود در منطقه  ،(1991)و همكاران The Wyoming Red Desert در استفاده  صادواقع در آمريكا، به بررسی اقت

كه در  جه رسیدندين نتیچندمنظوره مراتع آن منطقه جهت چراي دو نوع دام شامل گاوهاي اهلی و بزهاي كوهی پرداختند و به ا

زمانی  ه اجتماعیقدان رفابه تعادل اقتصادي دست يافت. ف توانیمصورت استفاده چندمنظوره براي دو نوع دام به طور هم زمان 

ک نوع بهره تنها به ي جديدپذير، اراضی رابه منابع طبیعی ت مندانعالقهدامدار تولید كننده يا  يهاگروهكدام از  كه هر دهدیمرخ 

 برداري )چراي يک نوع دام( اختصاص دهند. 

Hoffman (2002)، غنی با  ن فرهنگمرتع را به عنوان محیطی پیچیده با انواع متنوع ابزار و امكانات رفاهی و همچنی

بهره دلف، اقتصاامع مختفرهنگی مختلف ارزيابی و بیان كرد كه بر خالف اهمیت باالي مراتع در معیشت جوو هاي اجتماعیمحیط

شتر ا شناخت بیبه طور كامل شناخته نشده است. در تحقیق حاضر ب ؛اندها و روش زندگی كه به آن وابستهاين عرصه برداران

سل و عی، تولید ور مرتعهاي گیاهان دارويی، صنعتی، بذاز تولید علوفه از مزيت درآمدهاي حاصل از مرتع عالوه بر استفاده

ر افزايش دمهمی را  تواند نقشهاي مرتعداري میهاي آتی و در هنگام تهیه طرحگیريپرورش طیور توسط مرتعداران در جهت

 درآمدهاي حاصل از مرتع ايفا نمايد.



 

 

 

 

 روش کار

 موقعیت جغرافیایی منطقه

 21717ريبی ساحت تقحاضر در حوزه آبخیز سوادكوه در استان مازندران انجام شده است. حوزه مورد مطالعه داراي متحقیق 

 دهند.درصد را مراتع تشكیل می 08/44هكتار معادل  9573كه از اين مساحت،  استهكتار 

 روش تحقیق

بهره ی، كلیهنابع طبیعره كل محاصل از اداره مرتع، ادادر اين تحقیق براي تعیین جامعه آماري مورد نیاز با توجه به اطالعات 

جامعه  س از تعیینپبرداري در اين حوضه مشخص شدند كه اين افراد جامعه آماري را تشكیل دادند. داراي پروانه بهره برداران

ت تصادفی انتخاب و مورد بردار به صوربهره 111گیري شده و بر اساس روش كوكران تعداد آماري در اين منطقه اقدام به نمونه

ها و طی مراحل ويرايش، كدگذاري، نامه از طريق پردازش دادهآوري شده از طريق پرسشهاي جمعبررسی قرار گرفتند. داده

ها و همچنین حصول اطمینان از پايايی و روايی، بندي، كدگذاري مجدد آنها و طبقهها به رايانه، تعريف دادهورود داده

وايی در عتبار يا راها و تعیین میزان اعتماد يا پايايی و براي تجزيه و تحلیل آماده شدند. آزمون برازش داده سازي وآماده

اد يا پايايی مشخص خواهد كرد كه (. اعتم1389 ،كالنتريت )اي برخوردار استحقیقات اقتصادي و اجتماعی از اهمیت ويژه

گیري مربوطه تحت همان شرايط كند و اگر اندازهگیري میاندازه بررسی رانامه حاضر با چه دقت يا صحتی موضوع مورد پرسش

 آيد يا خیر؟ تكرار شود آيا همان نتايج قبلی به دست می

اسان تأيید ها از طريق روش اعتبار محتوا و با استفاده از نظريات اساتید و كارشننامهدر اين تحقیق اعتبار يا روايی پرسش

ها شنامهها و اطالعات از پرسداده ، استخراجبهره بردارانها در بینعملیات صحرايی با تكمیل پرسشنامهشد و در نهايت پس از 

 بندي اطالعات آماري صورت پذيرفت.تعیین و طبقه SPSSافزار انجام شد. سپس با استفاده از نرم

 

 نتایج

 هاي جانبی مراتعبرداران از فعالیتسطح درآمد بهره
 درصد فراوانی سایر درآمدهای حاصل از مرتع در نمونه مورد مطالعهتوزیع و  -1جدول 

 درصد شرح درآمد

 %61      تولید عسل یا اجاره به زنبورداران      

 %4        فروش گیاهان دارویی و صنعتی            

 %2            فروش بذر مرتعی                        

 %33 طیور  



 

 

 

 

 %100 جمع

 

ورد مطالعه مربوط به مدرصد ساير درآمدهاي حاصل از مرتع در نمونه  61شود كه توجه به نتايج جدول باال مشاهده میبا 

به فروش بذر مرتعی و  درصد مربوط 2درصد مربوط به فروش گیاهان دارويی و صنعتی،  4تولید عسل يا اجاره به زنبورداران، 

لعه مورد مطا تع نمونهگیريم درصد بیشتري از ساير درآمدهاي حاصل از مرجه مینتی؛ لذا درصد مربوط به طیور بوده است 33

يک  یز در سطحناكتور فاسكوئر ضريب برآوردي اين مربوط به تولید عسل يا اجاره به زنبورداران بوده است. مطابق جدول كاي

الوه بر مراتع ع هاي جانبیاز فعالیتدار شده است. ضريب برآوردي مثبت بیانگر اين است كه با كسب درآمد درصد معنی

 فزايش سطحگر، با اهاي مرتعداري خواهند داشت. به عبارت ديبرداران نیز مشاركت بیشتري در اجراي طرحدامداري، بهره

اران بردهشود و بهرمی ترنآسابرداران با دنیاي اطراف بیشتر شده و كسب اطالعات راجع به موضوعات درآمد، میزان ارتباط بهره

 هاي مرتعداري، سعی در بهبود درآمد بلندمدت خود خواهند نمود. خوبی با مشاركت در طرحه ب

 توزیع فراوانی جمع کل درآمدهای حاصل از دامداری
 

 توزیع و درصد فراوانی جمع کل درآمدهای حاصل از دامداری -2جدول 

 درصد از كل درآمد شرح درآمدها

 %68 درآمدهاي حاصل از دام

 %27 هاي داممدهاي حاصل از فرآوردهدرآ

 %5 درآمدهاي حاصل از مرتع

 جمع
100% 

 

ه درآمدهاي درصد از جمع كل درآمدهاي حاصل از دامداري مربوط ب 68شود كه با توجه به نتايج جدول باال مشاهده می

ع بوده ه درآمدهاي حاصل از مرتدرصد مربوط ب 5هاي دام و درصد مربوط به درآمدهاي حاصل از فرآورده 27حاصل از دام، 

 است. 

 سهم منابع درآمدی مختلف 

از  تركوچکداري ها با استفاده از آزمون فريدمن، چون مقدار سطح معنیبندي آنجهت مقايسه سهم منابع درآمدي و رتبه

 طبقمداري يج بعد از دانتابا توجه به ؛ لذا سهم منابع درآمدي يكسان نیست و باهم تفاوت دارند؛ لذا است 05/0مقدار خطاي 

تبه سوم و نعتی در ريی و صجدول زير، تولید عسل يا اجاره به زنبورداران در رتبه اول، طیور در رتبه دوم، فروش گیاهان دارو

 اند.فروش بذر مرتعی در رتبه چهارم قرار گرفته



 

 

 

 

 

 
 بندی سهم منابع درآمدیآزمون فریدمن جهت مقایسه و رتبه -3جدول 

 نتایج

 ع فعالیتنو

 سطح معنی داری درجه آزادی آمار ه کای اسکوئر رتبه میانگین رتبه

    اول 51/3          تولید عسل یا اجاره به زنبورداران  

 000/0* 3 398/151 دوم 56/2 طیور  

    سوم 22/2            فروش گیاهان دارویی و صنعتی        

    چهارم 70/1 فروش بذور مرتعی

05.0* sig 
 

 گیریبحث و نتیجه

مند كردن دامداران، بهبود عالقه :ها بلكه براي ساير مقاصد از جملههاي مديريتی مرتع نه فقط براي تغذيه دامامروزه طرح

توانند ديريتی مرتع میهاي مبنابراين طرح ؛شوندگذاري و به دست آوردن امنیت شغلی تهیه میپوشش گیاهی، افزايش شدت دام

هاي مديريتی مرتع توسط متخصصین علم تا طرح استدر اين راستا الزم  ؛نقش اساسی داشته باشند خدماتیدر ارائه چنین 

ها )اهمیت مردم بومی و استفاده از دانش بومی مرتعداري و با مشاركت مردم بومی در همه مراحل طرح و استفاده از تجارب آن

بنابراين به  (؛(2000)ن و همكارا Laukkanen ؛ Howarth & Wilson (2006)طرح مرتعداري( تهیه شوند )ها در تهیه آن

منظور تحقق مطالب باال در مراتع اين حوضه، آگاهی از وضعیت و چگونگی فعالیت و ديدگاه مرتعداران در مورد دامداري و 

دامداران  رسد.ها ضروري به نظر میانواع استفاده يبندتياولوث ها در بحشان و همچنین توجه به نظرات آنهاي جانبیفعالیت

اند. در طی هزاران سال مراتع اين سرزمین با استفاده از تقسیم مراتع به مراتع يیالقی و قشالقی به دامداري مبتنی بر كوچ پرداخته

بهره ترينند. از اين رو دامداران اين سرزمین عمدهاترين منبع تغذيه دام به شمار رفتهبه عنوان بخشی از منابع تجديدپذير، اصلی

ها اي و مراتع و نیز تولید با حداقل هزينه، در گذر نسلبرداري از اراضی حاشیهاراضی مرتعی كشورند كه به سبب بهره برداران

حاسبه شد كه درآمد حاصل از هاي آنان مفعالیتشان از ديدگاه اقتصادي تداوم يافته است. در اين بررسی درآمد دامداران و هزينه

بوده است. درآمد حاصل از غ از فروش شیر، پنیر، ماست، كره، سرشیر و دو حاصل هاي خوراكی دامی به ترتیب درآمدفراورده

زياد نظر، هاي غیر خوراكی دامی نیز در اين مطالعه اندک بوده است و قابل ذكر است كه براي فروش پشم در منطقه مورد فراورده



 

 

 

 

نشده است و سازمانی كه بخواهد اين محصول را از دامدار خريداري كند در اين منطقه وجود ندارد و قابل ذكر است كه كار 

اين مبالغ ؛ لذا شودگرفته می ؛ت نیز از اقوام دامدار نیز هستندبخش زيادي از اين محصول توسط اهالی همان اقلیم كه اكثري

 آيند.حساب می بخشی از اين درآمد به ناچیزي دريافتی،

 و فیزيكی ش گیاهی. با توجه به مشخصات پوشاستقابل ذكر است كه بخش اعظم درآمد دامداران اين ناحیه از فروش دام 

آمد ين درصد درلذا در اين قسمت بیشتر ؛دهدگوسفند و تا حدود كمی بز تشكیل میرا، هاي منطقه منطقه مورد مطالعه نوع دام

 61ید عسل سمت تول. در بخش ساير درآمدهاي حاصل از مرتع نیز بايد گفت كه در اين قاستفند مربوط به فروش بره و گوس

مدارهاي بیشتر دا وهستند  و اين در حالی است كه تعدادي از دامداران منطقه مشغول به زنبورداري نیز دارددرصد از درآمد را 

مشغول  ن حرفه نیزتوانند در كنار دامداري به ايیروي كار نمیبه دلیل كهولت سن و يا نداشتن ن شانیباطنرغم میل منطقه علی

تیار يگان در اخهاي خود را به صورت اجاره و يا رازمین ؛كنندتعدادي از اين دامداران كه خود زنبورداري نمی؛ لذا باشند

 4 درصد، 33ت ب در اين قسموش بذر مرتعی نیز به ترتیصنعتی و فر -دهند. طیور، فروش گیاهان دارويیزنبورداران قرار می

ودكان كبه همراهی  توسط زنان و صرفاًها . در اين مورد نیز بايد گفت كه اين فعالیتدنداردرصد درآمد اين منطقه را  2درصد و 

 اران ايندرصد درآمد حاصله از مراتع براي دامد 68كنند. در كل شود و مردان در بعضی از موارد با زنان همراهی میانجام می

. استهاي وابسته به مرتع درصد نیز مربوط به فعالیت 5هاي دامی و درصد از فروش فرآورده 27مناطق مربوط به فروش دام، 

كرد  ترين منبع درآمد خانوار دانست و بیان(، كه در تحقیقات خود گوسفند را به عنوان مهم1391) اين امر با نتايج فیاض

منابع  شم نیز ازوغن و پرو ساير تولیدات مانند ماست، كشک،  استفروش دام زنده و بره  بیشترين درآمد حاصل از دامداري، از

يافت كه به دلیل بازدهی در پژوهش خود در ،((2001فرد  دارد. احمدي یخوانهمتا حدودي  ؛شونداصلی درآمد محسوب می

لیت در وده و فعاايی نبزايش درآمد خانوار روستاندک در قبال تبديل اراضی، شغل دامداري و كشاورزي به تنهايی قادر به اف

 ها و عبور از خط فقر شده است. ها سبب بهبود درآمدي خانوارساير بخش

Living & Stine (1987)، دون توجه بمداري، نشان دادند كه دامداران به دلیل افزايش درآمد حاصل از دا خود در تحقیقات

درصد از  60كرد كه حدود  در تحقیقات خود بیان ،(1994)یاهلی خود هستند. رحمان هايبه وضعیت مراتع به دنبال افزايش دام

عشايري در تعلیف دام خود  جامعهدرصد  100رصد از جمعیت روستايی و د 70كنند و بیش از هاي كشور در مراتع چرا میدام

كفايی كشور در ا موجب خودهینه از مراتع را نه تنهستفاده بكنند. همچنین وي ااز مراتع بهره گرفته و از اين طريق امرار معاش می

، (1996) شیخی داند. امابلكه عاملی مؤثر براي ورود كشور به بازار صادرات اين محصوالت می ؛تولید محصوالت دامی دانست

هش خود در پژو نیز ،Hoffman (2002)داند. درصد می 50برداري از مواهب طبیعی را بیش از  در پژوهش خود سهم بهره

 ان كرد. ها را بیو روش زندگی آن بهره برداراناهمیت باالي مراتع در معیشت جوامع مختلف و وابستگی باالي اقتصاد
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Abstract 

There is a close relationship between operators’ income level and the way natural resources are used. The 

further the operators’ income reduces, the more extensive will be illegal use of such resources to supply 

minimum livelihood needs. Therefore, a knowledge of the income generated out of rangelands is of help for 

setting future planning directions. The present research is aimed at investigating the incomes generated from 

rangelands within Savadkooh Area. As such, the required data was collected using a survey-based approach 



 

 

 

 

via questionnaires that were completed by a random sample of 110 operators. The data obtained from the 

questionnaire was processed and edited using MS Excel and SPSS Software Packages. Finally, results of the 

present investigation showed different shares of income sources across the studied rangelands. Accordingly, 

the largest share of income was generated from livestock and livestock products, followed by other incomes 

generated from beekeeping, poultry farming, sale of medicinal and industrial herbs, and sale of rangeland 

seeds. 

Keywords: income sources, rangelands, livestock farming, beekeeping, operators. 


