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 انهفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایر

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 زیست بومدر  فرآیند تحلیل سلسله مراتبیش عوامل موثر بر مدیریت چرا با استفاده از رو بندی اولویت

 عشایری استان فارس

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان()دانشیار دانشگاه ، حسین بارانی)دکترای علوم مرتع(  سید محمد رضا حبیبیان

 

 چکیده:

های مرتعی را به هم زده و از موضوعاتی است که تعادل اکوسیستم رویه و ضعف مدیریت صحیح چرا، اعمال چرای بیعمرات تخریب

بومی هر کدام به تنهایی تا برداران را به مخاطره انداخته است. اعمال مدیریت چرا از دو دیدگاه کارشناسان و بهره شبانی زندگی بقای

شناخت عوامل مؤثر بر مدیریت چرا به عنوان قدم اولیه برای بهبود و تبدیل این وضعیت به حالت  کنون ناکارآمد بوده است. بنابراین

 1395 های فارس و بوشهر در سالی شش بلوکی از ایل قشقایی در استانپایدار ضرورت دارد. این تحقیق در زیست بوم عشایر طایفه

 25و  بهره بردار خبره 40ای و میدانی )پرسشنامه و مصاحبه( بود. از انجام گرفت. روش جمع آوری اطالعات در این تحقیق، کتابخانه

اولویت عوامل وزن و و مقایسه  برای تعیین .تکمیل گردیدویژه مقایسات زوجی  پرسشنامه ،مرتبط با موضوع تحقیقخبره کارشناس 

استفاده شد. نتایج  و آماری ناپارامتریک های توصیفیهای مدیریت چرا از دو دیدگاه بهره برداران و کارشناسان از روشمولفهمؤثر بر 

داری های مدیریت چرا تفاوت معنیبه عوامل مؤثر بر مولفهبندی و اولویتدهی وزن اکثر موارد بین دو دیدگاه از نظرنشان داد که در 

همچنین در بسیاری از موارد، تفاوت وزنی بسیار باال بوده و در برخی از موارد، میزان تفاوت نظرات بین دو  .(>01/0p)وجود دارد

گیری شد. نتایج نشان داد که در هرهب AHP شبرداران و کارشناسان از روباشد. برای تلفیق دو دیدگاه بهرهگروه پاسخگو ناچیز می

 باشد. می 6/72روش ، درصد اشتراک دو دیدگاه این 

 

  برداران مراتع، شش بلوکی، زیست بوم، بهرهAHPمدیریت چرا، تقویم کوچ، کلمات کلیدی: 
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 مقدمه:

شود مانند کوچندگی و ییالق و قشالق که بیشتر در نظام شرقی)کشورهای برداری تلقی میمدیریت چرا گاهی در مقیاس کالن به عنوان نظام بهره     

، 1فرناندز، 1382، بارانی و همکاران، 1981ویلیامز، ,در حال توسعه از جمله شمال و شرق آفریقا، خاور میانه)ایران( و آسیای میانه( غالب است )

( و در مقیاس خرد مانند جا به جایی گله در عرصه مرتع به طور روزانه، گاهی هم در نظام بهره برداری غربی مدیریت 3،2003سوئیفت و 2گیمنز

و همکاران،  4شود )هاوریکند که در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، استرالیا و غیره مشاهده میهای چرایی معنا پیدا میچرا در قالب سیستم

 (.1382، بارانی و همکاران، 2000

توان به برخی از تحقیقات های مدیریت چرا)زمان چرا، پراکنش مکانی چرا، نوع و ترکیب دام و تعداد دام( میاز میان عوامل مؤثر بر مؤلفه     

 زیر اشاره نمود:  داخلی و خارجی انجام شده

ای از عوامل توپوگرافی، توزیع آب و عوامل محیطی دیگری وجود ای ترکیب پیچیدهر مراتع کوهپایه( به این نتیجه رسید که د1966) 5کوک     

 شوند. دارند که منجر به بروز مشکالتی مخصوصاً در توزیع چرا می

( شرایط آب و هوایی و تغییرات دمایی را یکی از عوامل مهم بر زمان چرا و 1983) 7( و نیز کمپبل و جانسون1969و همکاران ) 6کمپبل     

شمارد. ( آب شرب دام، شیردوشی، نشخوار و استراحت دام را عوامل مؤثر بر مؤلفه مکان چرا بر می1980) 8دانند. نایرگسچرخه فعالیت دام می

( نیز یکی از عوامل مؤثر 1984) 10بسزایی بر الگوهای زمانی و مکانی چرا دارند. برنز ( نیز بیان داشت که تغییرات محیطی تأثیر1981) 9اسکوایرز

( اظهار داشتند که عواملی مانند امکان تحرک دام، موانع 1984) 11نماید. بیلی و رتین هوسبر زمان چرا، فراهم بودن علوفه در مراتع ذکر می

( نیز الگوهای مکانی و پراکنش دام را تحت تأثیر فراهم 2002)12گذارند. گانسکپر میموجود و توپوگرافی منطقه بر روی مسیر چرای دام تأثی

گیرد و همین منابع نقش زیادی در کاهش و یا افزایش مسافت راه پیمایی دام و مدت زمان چرا بودن منابع آب و نمک در اراضی مرتعی قرار می

                                                           
1 - Fernandez 
2 - Gimenez 
3 - Swift 
4 - Howery 
5 - Cock 
6 - Campbell 
7 - Campbell & Johnson 
8 - Nyerges 
9 - Squires 
10 - Burns 
11 - Baily & Rittenhouse 
12 - Ganskopp 
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( بیان می دارند که وقوع خشکسالی و نوسانات 1387پور )و همچنین محسن (2007و همکاران ) 14(، )نگلر1983و همکاران ) 13گریدارد. 

بز و گاو(،  )گوسفند، دام است نوع ( معتقد2001) 15اهمیت دارد. اومبرگر های مدیریت چرامؤلفه بر اقلیمی از جمله عوامل مؤثری است که

 مدیریت هایدر استراتژی که باید است دام نیاز مورد علوفه کیفیت و کننده کمیت تعیین بدن وزن و شیردهی( )نگهداری، آبستنی، رشد یمرحله

 مرکزی در آسیای چرا مدیریت هایراهبرد ( مهم ترین2003) 18سوئیفت و 17، گیمنز16گیرد. فرناندز قرار توجه مورد چرا و مکان زمان نظر از

 هایبا روش تلفیق برای و قابلیت آنها هااین سیستم به پایداری اعتقاد و دانندمی انعطاف پذیری و گله در دام تنوع )کوچ(، جابجایی حرکت یا را

 یافته دارند.  توسعه جهان در مراتع مدیریت

ی مرتعی را به هم ها، اعمال چرای بی رویه و ضعف مدیریت صحیح چرا از موضوعاتی است که تعادل اکوسیستممراتع تخریببه طور کلی      

می هر کدام به تنهایی تا کنون برداران بوبه مخاطره انداخته است. اعمال مدیریت چرا از دو دیدگاه کارشناسان و بهره را شبانی زندگی زده و بقای

شده است. در این زمینه تا نناکارآمد بوده است. در مجموع یک ابهام در نظام مدیریت مراتع ایران وجود دارد که به موضوع مدیریت چرا پرداخته 

حث مدیریت چرا در دکی انجام شده که پاسخگوی حل مشکالت در مقوله مدیریت چرا نبوده است. اکنون چالش بزرگی که در بکنون تحقیقات ان

برداران عشایری سرگردان ، بهرهایران وجود دارد این است که، حدود یک ماه بین زمان خروج دام از مراتع قشالقی و زمان ورود دام به مراتع ییالقی

ترین چه عامل یا عواملی مهم لی این تحقیق این است کهپرسش اصای برای انجام این تحقیق شد. ند. این ابهام و چالش، انگیزهو بالتکلیف هست

شناخت عوامل مؤثر بر مدیریت چرا به  شود؟ بر همین اساس،دانسته میبرداران از دیدگاه کارشناسان و بهرهعامل یا عوامل مؤثر بر مدیریت چرا 

بر مدیریت چرا  ؤثرعوامل م بندیهدف تحقیق حاضر اولویتعنوان قدم اولیه برای بهبود و ارتجاع این وضعیت به حالت مطلوب ضرورت دارد. 

ارزیابی آنها در بی و در نهایت سله مراتبا استفاده از فرآیند تحلیل سلبرداران بومی )عشایر طایفه شش بلوکی( از دو دیدگاه کارشناسان و بهره را

 رد.داری وجود دافرضیه تحقیق عبارت است از اینکه بین دو دیدگاه تفاوت معنی .باشدمیجهت رسیدن به تلفیق دو دیدگاه 

 مواد و روش ها:

 :های طبیعی زیست بوممعرفی ویژگی
باشد و هایی از استان فارس، بوشهر و اصفهان میهکتار شامل قسمت 1318700ی شش بلوکی به وسعت تقریبی عشایر طایفه "بومزیست "     

های هکتار شامل سرحدات شهرستان 474100قلمرو ییالقی طایفه به وسعت تقریبی  .آیدهای بزرگ در ایل قشقایی به شمار مییکی از زیست بوم

هکتار  844600ی شش بلوکی به وسعت تقریبی قلمرو قشالقی طایفه .شدبایآباده و اقلید از استان فارس و شهرستان سمیرم از استان اصفهان م

های دشتستان و دشتی، کنگان و دیر از استان بوشهر های فیروزآباد و المرد از استان فارس و شهرستانشامل مرزهای سیاسی شهرستان

                                                           
13 - Gray 
14 - Negler 
15 - Umberger 
16 - Fernandez 
17 - Gimenez 
18 - Swift 
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محل مورد مطالعه )زیست  1 شکل عشایری طایفه شش بلوکی(. های، مطالعات جامع زیست بوم1386)اداره کل امور عشایر استان فارس، باشدمی

 دهد.های فارس، بوشهر و اصفهان( در قلمرو ییالقی و قلمرو قشالقی را نشان میبوم عشایر طایفه شش بلوکی ایل قشقایی در استان

 

 

 های فارس، بوشهر و اصفهان( در محل مورد مطالعه )زیست بوم عشایر طایفه شش بلوکی ایل قشقایی در استان -1 شکل

 (1395های تحقیق، سال قلمرو ییالقی و قلمرو قشالقی )منبع: یافته

 :روش تحقیق
تحلیلی و پیمایشی  -تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. از نظر روش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، روش توصیفی     
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 . است)نظرسنجی از کارشناسان و بهره برداران( 

از طریق تکمیل پرسشنامه و انجام بردار به بهره مراجعه و میدانی عملیات در قالب تحقیق این در نیاز مورد آمار و اطالعات آوریجمع     

 1395 های مناسب در سالی شش بلوکی هم در قلمرو قشالق و هم در قلمرو ییالق در زمانزیست بوم عشایری طایفه محل درمصاحبه 

عوامل مربوط به هر برداران تمامی بندی عوامل مؤثر بر مدیریت چرا از دیدگاه کارشناسان و بهرهجهت تعیین اوزان و اولویت. گرفت انجام

حاوی مقایسات زوجی )عوامل مؤثر دو به دو  AHPی ها به صورت مقایسات زوجی، پرسشنامه ویژهیک از معیارها، زیر معیارها و گزینه

د. ل آمنفر از بهره برداران خبره هر کدام جدا جدا نظرسنجی به عم 40نفر از کارشناسان خبره و  25تنظیم گردید و به وسیله  نسبت به هم(

نا  هایای بود لذا از آزمونترتیبی و غیر فاصله ،های طیف پاسخهای به دست آمده از پرسشنامه حاوی گویهبا توجه به اینکه ماهیت داده

 و برای تعیین معناداری ویتنیمان  uآزمون از  کارشناسان و بهره برداران دو گروه ینبی نظرات هامیانگین برای تعیین معناداری پارامتربک

برای تعیین اوزان و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت چرا  .شداستفاده برداران گروه کارشناسان و بین گروه بهره ینبی نظرات هامیانگین

فرآیند سلسله مراتبی  برداران در ییالق و قشالق از روش تحلیلها از دیدگاه کارشناسان و بهرهدر سطوح معیارها، زیر معیارها و گزینه

(AHPو نرم ) افزارSuper Decision  اطالعات پرسشنامه زوجی ویژه و  در روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی با استفاده از گیری شد.بهره

های مدیریت چرا از دو دیدگاه بهره برداران و کارشناسان مشخص ها و زیر مؤلفهبندی عوامل مؤثر بر مؤلفهوزان و اولویتا ،افزارخروجی نرم

بندی های بهره برداران با کارشناسان از نظر اختالف و یا اشتراک در مورد رتبههای مربوطه تنظیم گردید. سپس برای تلفیق دیدگاهو در ستون

های اعالم شده از سوی بهره های مدیریت چرا به این صورت عمل شده که اولویتها و زیر مؤلفهعوامل مؤثر بر مؤلفهبندی و اولویت

 منظور شده است.  "اختالف" 1و بیشتر از  "اشتراک"شد،  1ها در هر ردیف صفر و برداران و کارشناسان چنانچه تفاضل عددی اولویت

 نتایج:
صوص اولویت عوامل مؤثر بر مؤلفهنتایج روش فرآیند -الف سله مراتبی در خ سل برداران با های بهرههای مدیریت چرا و تطبیق دیدگاهتحلیل 

 کارشناسان

برداران با های بهرههای مدیریت چرا و تطبیق دیدگاهنتایج روش فرآیند تحلیل سلللسللله مراتبی در خصللوص اولویت عوامل مؤثر بر مؤلفه-1

 و ییالق کارشناسان در قشالق

عامل مؤثر بر  86، به طور کلی از تلفیق دو دیدگاه بهره برداران و کارشننناسننان در قشننالق و ییالق، از 2و  1با توجه به جدول     

عامل مؤثر بر مؤلفه زمان چرا )با  32درصنند(،  100و با محاسننبه  847/25ها ی مجموع وزنهای مدیریت چرا )با محاسننبهمؤلفه

سبه سبه  278/10ها نی مجموع وزمحا صد(،  8/39و با محا سبهعامل مؤثر بر مؤلفه 4در ی مجموع ی پراکنش مکانی چرا )با محا

و با  727/2ها ی مجموع وزنی نوع و ترکیب دام )با محاسننبهعامل مؤثر بر مؤلفه 4درصنند(،  4/10و با محاسننبه  677/2ها وزن

 44درصد( جمعاً در  8/10و با محاسبه  787/2ها ام )با محاسبه مجموع وزنعامل مؤثر بر مولفه تعداد د 4درصد( و  5/10محاسبه 

سبه شترک )با محا سبه  469/18ها ی مجموع وزنعامل مؤثر م شن نمایش  5/71و با محا صورت رنگ رو صد( که در جداول به  در
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شتراک دو دیدگاه و در  ست ا شده ا سبه 42داده  شترک دیگر )با محا سبه  378/7ها وزن ی مجموععامل مؤثر غیر م  5/28و با محا

 ها بدون رنگ تیره است، اختالف دو دیدگاه وجود دارد.درصد( که در جدول
 

 

 های مدیریت چرا در قشالق خالصه نتایج روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در خصوص تعیین عوامل مهم و مؤثر بر مؤلفه، 1جدول 

 از دو دیدگاه جوامع پاسخگو

های مولفه

 مدیریت چرا

 اوزان عوامل مهم و مؤثر از دیدگاه جوامع پاسخگو

 از دیدگاه کارشناسان برداراناز دیدگاه بهره

 زمان چرا

 (484/0سرمای زودرس در ییالق )وزن  (456/0تخریب مراتع میان بند )وزن 

 (122/0بهره برداری مشاعی از مرتع )وزن  (106/0کمبود آب در قشالق )وزن 

 (443/0وقوع گرمای زودرس در قشالق )وزن  (446/0زودرس در ییالق )وزن سرمای 

 (268/0های سال )وزن کاهش میزان بارش (411/0کاهش میزان بارش های سال )وزن 

 (321/0کاهش مقدار علوفه مرتع در قشالق )وزن 
ترس از چراندن مراتع ییالقی توسط روستائیان و عشایر دیگر 

 (381/0)وزن 

 (240/0کمبود علوفه در مرتع ییالقی)وزن  (141/0وقوع گرمای زودرس در قشالق )وزن 

 (135/0گماشتن قرقبان برای مرتع ییالقی)وزن  (297/0های موقت در مسیر کوچ عشایر )وزن وجود اتراقگاه

 (383/0فراهم بودن علوفه در ییالق )وزن  (240/0کمبود علوفه در مراتع ییالقی )وزن 

 (362/0امکان تعلیف دام از کلور و پس چر مزارع در ییالق )وزن  (477/0کاهش امنیت کوچ )وزن 

 (120/0مساعد بودن هوا در ییالق )وزن  (248/0فراهم بودن علوفه در ییالق )وزن 

 (373/0)وزن کاهش مقدار علوفه مرتع در قشالق  (144/0امکان تعلیف دام از کلور و پس چر مزارع در ییالق )وزن 

 (273/0های سال )وزن میزان و پراکنش بارش (578/0های سال )وزن میزان و پراکنش بارش

پراکنش مکانی 

 چرا

 (537/0چگونگی توزیع آب در مرتع )وزن 
 اجرای سیستم چرای تناوبی مرتع توسط

 (569/0ها )وزن بهره برداران جهت چرانیدن دام

 (230/0بهره برداری مشاعی از مرتع )وزن  (244/0نقش چوپان در هدایت گله )وزن 

 اجرای سیستم چرای تناوبی مرتع توسط

 (097/0ها )وزن بهره برداران جهت چرانیدن دام
 (093/0نقش چوپان در هدایت گله )وزن 

نوع و ترکیب 

 دام

 (557/0فاصله از منابع آب )وزن  (525/0شرایط پستی و بلندی مرتع )وزن 

 (217/0شرایط پستی و بلندی مرتع )وزن  (213/0خشبی شدن گیاهان )وزن بوته ای و 

 (151/0فاصله از منابع آب )وزن 
 هاینوسانات اقلیمی و وقوع خشکسالی

 (122/0پی در پی در قشالق )وزن 

 (529/0معیشت بهره بردار )وزن  (464/0خشکسالی و نوسانات اقلیمی )وزن 
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 تعداد دام
 (240/0خشکسالی و نوسانات اقلیمی )وزن  (267/0)وزن معیشت بهره بردار 

 (125/0میزان بارش های سال در قشالق )وزن  (140/0ن های سال در قشالق )وزمیزان بارش

 

 

 

 

 های مدیریت چرا خالصه نتایج روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در خصوص تعیین عوامل مهم و مؤثر بر مؤلفه -2جدول 

 دیدگاه جوامع پاسخگو در ییالق از دو

های مولفه

 مدیریت چرا

 اوزان عوامل مهم و موثر از دیدگاه جوامع پاسخگو

 از دیدگاه کارشناسان برداراناز دیدگاه بهره

 زمان چرا

 (461/0اعالم تاریخ کوچ از قشالق به ییالق از سوی دولت )وزن 
 ترس از چراندن مراتع ییالقی توسط روستائیان

 (267/0)وزن و عشایر دیگر 

 ( 412/0وقوع سرمای زودرس در ییالق)وزن  (155/0تخریب مراتع میان بند )وزن 

 ( 506/0نا کافی بودن علوفه در مراتع قشالقی)وزن  ( 461/0تعلیف دام از کلور و پس چر مزارع در ییالق)وزن 

 ( 181/0های پی در پی)وزن کاهش بارندگی و خشکسالی  ( 304/0کاهش مقدار علوفه مرتع در ییالق)وزن 

 ( 181/0آزار رساندن گیاه بهمن به دام در قشالق)وزن  ( 129/0وجود آب کافی جهت شرب دام)وزن 

 ( 435/0افزایش مقدار علوفه مرتع در قشالق)وزن  ( 460/0کاهش بارندگی و خشکسالی های پی در پی)وزن 

 ( 270/0نبود گرمای زودرس در قشالق)وزن  ( 263/0نا کافی بودن علوفه در مراتع قشالقی)وزن 

ترس از چراندن مراتع ییالقی توسط روستائیان و عشایر دیگر)وزن 

143/0 ) 
 ( 151/0مساعد بودن هوا در اوائل بهار در قشالق)وزن 

 ( 453/0حمایت دولت از طریق تامین علوفه)وزن  ( 431/0افزایش مقدار علوفه مرتع در قشالق)وزن 

 ( 398/0بودن هوا در اوائل بهار در قشالق)وزن  مساعد
 نبودن رقابت در رسیدن و بهره برداری از

 ( 279/0مراتع ییالقی بین بهره برداران ذیحق)وزن 

 ( 482/0تبدیل کاربری مراتع)کاهش سطح مرتع( در ییالق)وزن  ( 416/0های سال)وزن میزان و پراکنش بارش

 ( 250/0کاهش مقدار علوفه در ییالق)وزن  ( 328/0علوفه)وزن حمایت دولت از طریق تامین 

 نبودن رقابت در رسیدن و بهره برداری از

 ( 121/0مراتع ییالقی بین بهره برداران ذیحق)وزن 
 ( 131/0میزان و پراکنش بارش های سال)وزن 

پراکنش مکانی 

 چرا

 ( 401/0تعدد منابع آب)وزن  ( 457/0تعدد منابع آب)وزن 

 ( 299/0نقش چوپان در هدایت گله)وزن  ( 261/0چگونگی توزیع آب در مرتع)وزن 

 ( 113/0چگونگی توزیع آب در مرتع)وزن  ( 143/0نقش چوپان در هدایت گله)وزن 

نوع و ترکیب 
 ( 464/0شرایط پستی و بلندی مرتع)وزن  ( 404/0شرایط پستی و بلندی مرتع)وزن 

 ( 262/0بوته ای و خشبی شدن گیاهان)وزن  ( 304/0 فاصله از منابع آب)وزن
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 دام
 ( 147/0بوته ای و خشبی شدن گیاهان)وزن 

 نوسانات اقلیمی و وقوع خشکسالی های

 ( 136/0پی در پی در ییالق)وزن 

 تعداد دام

 ( 390/0معیشت بهره بردار)وزن  ( 375/0خشکسالی و نوسانات اقلیمی)وزن 

 از طریقکنترل پروانه چرا در ییالق 

 ( 346/0اجرای پروژه مدیریت چرا)وزن 

 تعلیف دام برخی از بهره برداران از کلور و پس چر

 ( 251/0مزارع در ییالق)وزن 

 ( 120/0خشکسالی و نوسانات اقلیمی)وزن  ( 137/0معیشت بهره بردار)وزن 

 

 نتایج استنباطی:-ب

با استفاده از آزمون مان ویتنی، در مورد نظرات بهره برداران بین کارشناسان و بهره برداران  ،3بر اساس نتایج بدست آمده از جدول    

مولفه و زیر مولفه)زیر  10در خصوص تعیین مهمترین عوامل موثر بر مولفه ها و زیر مولفه های مدیریت چرا در ییالق و در قشالق، در 

د هنگام دام به مرتع قشالق، زیر مولفه طول مدت چرا در قشالق، مولفه پراکنش مولفه خروج دام از مرتع قشالق، زیر مولفه ورود زو

مکانی چرا در قشالق، زیر مولفه ورود دام به مرتع ییالق، زیر مولفه خروج دام از مرتع ییالق، زیر مولفه ورود زود هنگام دام به مرتع 

ه ورود به موقع دام به مرتع ییالق و مولفه پراکنش مکانی چرا در مرتع ییالق، زیر مولفه ورود دیر هنگام دام به مرتع ییالق، زیر مولف

مولفه و زیر مولفه)زیر مولفه ورود دام به مرتع قشالق، زیر مولفه ورود دیر  7( بدست آمد ولی در >01/0pتفاوت معنی داری)ییالق( 

داد دام در مرتع قشالق، زیر مولفه طول مدت چرا در مرتع هنگام دام به مرتع قشالق، مولفه نوع و ترکیب دام در مرتع قشالق، مولفه تع

 ییالق، مولفه نوع و ترکیب دام در مرتع ییالق و مولفه تعداد دام در مرتع ییالق( هیچگونه تفاوت معنی داری بدست نیآمد.. 

 بر مولفه ها و زیر مولفه های مقایسه میانگین بین نظرات کارشناسان و بهره برداران در مورد پاسخگویی به عوامل موثر  -3جدول 

 مدیریت چرا با استفاده از آزمون من ویتنی

 عوامل موثر بر مولفه ها و زیر مولفه های 

 مدیرت چرا
 Uمقدار 

Mann-Whitney 

 wمقدار 

Wilcoxon 
 Zمقدار 

سطح معنی 

 داری

 ns 041/0- 682/0 5/9809 5/8774 زیر مولفه ورود  دام به مرتع قشالق

 0/0 -11/7**  85464 3249 خروج دام از مرتع قشالقزیر مولفه 

 0/0 -703/8**  5/2999 5/1964 زیر مولفه ورود زود هنگام دام به مرتع قشالق

 ns264/1- 206/0  5/90289 5/8074 زیر مولفه ورود دیر هنگام دام به مرتع قشالق

 0/0 -498/5**   5/86795 5/4580 زیر مولفه طول مدت چرا در مرتع قشالق

 0/0 -847/3**  5/88179 5/5964 مولفه پراکنش مکانی دام در مرتع قشالق

 ns524/1- 127/0  5/8892 5/7857 مولفه نوع و ترکیب دام در مرتع قشالق

 ns544/1- 122/0  5/90054 5/7839 مولفه تعداد دام در مرتع قشالق
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 0/0 -71/5**  5/86614 5/4399 زیر مولفه ورود  دام به مرتع ییالق

 035/0 -109/2*  5/89587 5/7372 زیر مولفه خروج دام از مرتع ییالق

 001/0 -381/3**  5/88539 5/6324 زیر مولفه ورود زود هنگام دام به مرتع  ییالق

 0/0 -435/5**  86856 4641 زیر مولفه ورود دیر هنگام دام به مرتع ییالق 

 0/0 -823/3**  88177 5962 قمرتع ییالزیر مولفه ورود به موقع هنگام دام به 

 ns081/1- 28/0  9255 8220 زیر مولفه طول مدت چرا در مرتع ییالق

 0/0 -695/5**  86626 4411 مولفه پراکنش مکانی چرا در مرتع ییالق

 ns531/1- 126/0  5/8885 5/7850 مولفه نوع و ترکیب دام در مرتع ییالق

 ns765/0- 449/0  90703 8488 ییالقمولفه تعداد دام در مرتع 

 

 بحث:

در مورد عوامل موثر بر زیر مولفه زمان چرا)ورود زود هنگام دام به مرتع قشالق( مشخص است، هم  نتایجهمان طور که در    

داده اند. می توان پذیرفت که از نظر کارشناسان  1کارشناسان و هم بهره برداران به عامل موثر سرمای زودرس در مراتع ییالقی رتبه 

ی از مهم ترین عامل موثر بر ورود دام به مراتع قشالقی است. در تایید نتیجه این و بهره برداران وقوع سرمای زودرس در مراتع ییالق

بیان می دارند که یکی  1969و همکاران،  19تحقیق مبنی بر اعالم مهم ترین عامل موثر وقوع سرمای زودرس در مراتع ییالقی، کمپل

شرایط آب و  1983، 20یمی می باشد. ضمنا کمپل و جونسوناز عوامل محیطی موثر بر الگوهای زمانی و مکانی چرای دام، عوامل اقل

 هوایی و تغییرات دمایی را یکی از عوامل مهم بر زمان چرا و چرخه فعالیت دام بیان کرده اند. 

ان مشخص است، وجه تشابهی در اولویت عوامل موثر بر ورود به مرتع ییالقی از نظر کارشناسان و بهره بردارنتایج همان طور که در    

ناکافی بودن علوفه در مراتع قشالقی، کاهش بارندگی و خشکسالی های پی در پی و گرمای زودرس در قشالق  دیده می شود از جمله:

و ترس از چراندن مراتع ییالقی توسط روستائیان و عشایر دیگر تقریبا اتفاق نظر دارند می توان پذیرفت که این عوامل بسیار با اهمیت 

است در برنامه ریزی های تقویم کوچ و جلوگیری از کوچ زود هنگام به مراتع ییالقی مد نظر قرار گیرد. این نتایج با می باشد و الزم 

همان  ( مطابقت دارد.1393( و )عابدی سروستانی، 1384)شاه محمدی و همکاران،  (،1380نتایج محققان دیگر از جمله: )قنبری، 

ر مولفه پراکنش مکانی چرا مشخص است، هم کارشناسان و هم بهره برداران روی عامل موثر در مورد عوامل موثر ب نتایجطور که در 

و  21نقش چوپان در هدایت گله تاکید داشتند. در تایید عامل مهم و موثر نقش چوپان در هدایت گله در پراکنش مکانی چرا، بیلی

                                                           
19 -Cambpell 
20 -Cambpell & Johnson 
21 -Bailey 
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 1381ری نظام زمانی و مکانی چرای دام موثر است. دادآفرید، اظهار می دارند که گله رانی)گله گردانی( در شکل گی 1996همکاران، 

اعالم می دارد که مدیریت گله دارای دو جنبه عمومی است: وظیفه دامدار نگهداری دام و وظیفه چوپان در هدایت گله. همچنین 

گله و گرداندن آن در عرصه مرتع  ( در مقاله ای بیان نمود که که چراندن فعل انسان است و چوپان نقش مهمی بر هدایت1380بارانی)

دارد و پراکنش چرا را در عرصه کنترل می کنند. در واقع بر الگوهای زمانی و مکانی چرا تاثیر گذارند. محققین زیادی  از جمله 

امل نقش عو 1384و جعفری سارویی،  1380بارانی،  2006، 24اوبا و کایتیرا 1989، 23فلیمینگ و کورن 1988، 22استافورد و فوران

انسانی به خصوص نقش چوپان در تنظیم الگوهای زمانی و مکانی چرای دام در مراتع موثر دانسته اند. همچنین در تایید نتیجه این 

و  25تحقیق مبنی بر اعالم مهم ترین عامل موثر توزیع نامناسب آب در مرتع بر زیر مولفه پراکنش مکانی چرا از نظر مرتعداران، اودو

( اعالم می کنند که وجود آب کافی در مرتع جهت شرب احشام، پراکنش چرا را در مرتع تصحیح 1384مصداقی ) ( و2001همکاران)

( اظهار می دارند 1991و همکاران) 26می کند و در نتیجه از قسمت های مختلف مرتع در حد مناسبی بهره برداری خواهد شد. جیمز

استفاده مناسب از همه بخش های مرتع شده و تنظیم فشار چرای دام را به دنبال  که پراکنش و دسترسی دام به منابع آب در مرتع باعث

بیان می کنند که استفاده دام ها از میزان علوفه موجود در مرتع به مقدار آب موجود در مرتع  1388دارد. آذرنیوند و زارع چاهوکی، 

م می تواند از علوفه تولیدی در سطح مرتع بیشترین استفاده بستگی دارد. به عبارت دیگر، تنها در صورت وجود آب کافی است که دا

ذکر کرده اند که  2008و همکاران،  28الردی 2003و همکاران،  27را برای تولیدات دامی داشته باشد. محققین دیگر از جمله سیلشی

چشمگیری سریع تر از کمبود دیگر آب اصلی ترین عامل تعیین کننده پراکنش دام در مرتع است و کمبود آب، عملکرد دام را به طور 

 مواد غذایی کاهش می دهد.
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Prioritization of the factors affecting the management of the grazing 

using the AHP method in nomadic ecosystem of Fars province  

 

S. M. R. Habibian(PhD of Science Rangeland), H. Barani(Associate Professor, Gorgan University of 

Agricultural Sciences & Natural Resources, Gorgan, I.R.) 

 

 
Abstract 
 

Rangeland degradation, overgrazing and poor management practices that balance right because of the issues 

ecosystem stirred rangeland and pastoral survival is jeopardized. Grazing management practices because of the 

views of experts and traditional beneficiaries each alone has been ineffective. Therefore, identify the factors 

affecting grazing management as an initial step to improve this situation steady state reaction is necessary. This 

study was performed in nomads ecosystem Qashqai (Tribe of shesh-Bolooki) the provinces of Fars and Bushehr 

from the year 2016. The method of collecting information in this research was library and field (questionnaire and 

interview). A total of 40 qualified experts and 25 expert related to the subject of research were asked to complete 

the questionnaire of paired comparisons. To determine the priority of factors affecting management components 

because of the perspective of beneficiaries and experts from non-parametric methods of descriptive statistics 

(Mann-Whitney) were used. In many cases, the weight and prioritize difference is very high and in some cases, 

the difference of opinions between the two groups is minimal responsive. To combine the two views of 

beneficiaries and experts of the AHP  method was used. The results showed that in this method is there percent 

share the two view 72.3.  

 

 

Keywords: Grazing Management, Migration Calendar, AHP, Shesh-Bolooki Tribes, Ecosystem, 

Rangeland Beneficiaries  
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