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برداري از منابع طبیعی  حفاظت و بهرهنشریه  

1391، چهارم، شماره اولجلد   
http://ejang.gau.ac.ir 

  

  گردانی برداري در شیوه رمه ي بهرهها بررسی ابعاد اقتصادي واحد
  )آبادکتول مطالعه موردي مراتع ییالقی علی(

  

  3 و موسی اکبرلو2خدیجه مهدوي ، سیده1رضا اورمز*

  استادیار دانشگاه آزاداسالمی 2ارشد مرتعداري دانشگاه آزاداسالمی واحد نور،  ناسیدانشجوي کارش1
  استادیار گروه مرتعداري دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبیعی گرگان3واحد نور، 

  2/2/92 : ؛ تاریخ پذیرش30/8/91: تاریخ دریافت
  چکیده

ریزي  برداري جهت برنامه رهبردار و واحدهاي به ها و درآمدهاي جاري بهره شناخت هزینه
 ذیر است و مرتعدارناپ هاي دولتی امري ضروري و اجتناب مدت و بلندمدت مرتعداران و بخش کوتاه

 معیشتنه تنها  ،استفاده نماید و از محل درآمدها ع بعنوان یک واحد تولیدي اقتصاديبداند که از مرت
 سامانه عرفی 3به همین منظور . ز آنان بکوشدحفاظت ا خانواده را تأمین نماید بلکه در جهت ابقاء و

  وهاي جاري آباد کتول مشخص و در هر سامانه عرفی هزینه  سامانه عرفی در منطقه علی20از 
  معادل)درمانی  حمل و نقل دام، دارو  دوشی،چینی و شیر ی، دستمزد چوپان، پشمتعلیف دست(دامداري 
هاي   فروش میش،یکساله  ماهه، فروش بره تا6-4 فروش بره( و درآمدهاي دامداري  ریال429802

رآمد خالص هر رأس دام د ریال بوده و 1432850 معادل )فی و فروش قوچ و فروش کشک و کرهحذ
 واحد 234 با توجه به میانگین دام سبک در منطقه معادل .باشد می  ریال1003048ر منطقه معادل د

ي خانوار ها هبرداري، هزین بردار و واحدهاي بهره اي بهرهه  عالوه بر هزینهدتوان دامی درآمد حاصله می
  . ذخیره گردد  جبران و مابقی در قالب سرمایهدر طول سال،نیز را 

  

   1. سامانه عرفی، درآمد خالص دامبرداري، برداري، واحدهاي بهره هاي بهره هزینه : کلیديهاي هواژ

                                     
 r_ourmaz@yahoo.com: مسئول مکاتبه*



 رضا اورمز و همکاران

80 

  مقدمه
آید و بطور مستقیم و غیر  تصادي به شمار میمنابع طبیعی بستر حیات بشر و توسعه پایدار اق

حفظ آب و خاك، زیستگاه حیات وحش، تفرجگاه، تولید مواد  مستقیم منافعی از قبیل تولید علوفه، 
 و مراتع ها سازمان جنگل( هاي گیاهی را  براي جامعه به همراه دارد داروئی و مخزنی از انواع گونه

 حفظ و احیاء و اصالح و افزایش توان  ازست اده آن عبارت مرتعداري در معناي گستر.)2011 ،کشور
هاي  شرایط اجتماعی و اقتصادي که بیانگر فعالیت ،اري پایداربرد شناختی با هدف تولید و بهره بوم

بدیهی . کند شناختی دخالت داشته و روند آنرا مشخص می انسانی است در مسیر قهقرائی و توان بوم
ار از این منابع تجدید شونده، نیازمند مدیریت صحیح و اصولی است و در است استفاده بهینه و پاید

این میان دامداران تحت عنوان مرتعدار مهمترین تأثیرگذاري در وضعیت و تولید و گرایش مراتع از 
  و دام مازاد بر ظرفیت،طریق چراي دام را دارند شواهد حاکی از این است که چراي غیر اصولی

 بردار منجر به کاهش توان تولیدي و بازدهی مراتع در سطح کشور شده است هافزایش تعداد بهر
تفاوت نگاه مرتعدار در گذشته و حال نسبت به مرتع و  )2011،  و مراتع کشورها سازمان جنگل(

 ها  تفاوت فاحشی در سطح درآمدها و هزینهبرداران به کاالهاي مصرفی  بهرههاي افزایش نیازمندي
و  آمد فشار مضاعفی به منابع آورده جهت کسب دراند برداران ناچار شده  بهرهنابراینببوجود آورده و 

. )1999 ،زاده حاجی( باشد می و روند رو به قهقرا این منابع کاهش نموده کیفی و کمی ارزش در نتیجه
فع از آن باید برداري نماید و منا  باید بداند که از مرتع بعنوان یک واحد تولیدي اقتصادي بهرهبردار بهره

 معیشتی خانواده را تأمین کند بلکه در جهت هاي ز محل درآمد آن نه تنها هزینهدر حدي باشد که ا
شناخت ابعاد اقتصادي این واحد تولیدي جهت . ابقاء واحد تولیدي و حفاظت از آن کوشا باشد

هاي خانوار و  و هزینهمدت و بلندمدت ضروري بوده و پایه آن بر شناخت درآمدها  ریزي کوتاه برنامه
بردار در پنهان  هاي روانی و اجتماعی بهره ویژگی) 2008(زاده  حاجی .باشد واحدهاي بهره برداري می

هاي خانوار را  کاري بمنظور دستیابی به اطالعات دقیق در خصوص درآمد و هزینه کاري و محافظه
هاي دامداري را در   و هزینههاي لبنی ده را فروش دام و فرآورعنوان نموده و منبع تأمین درآمد خانوار

و و درمان و حمل و نقل دام و دار چوپان، هزینه دستمزد  ،قالب خرید علوفه کمکی، پس چر مزارع
چینی و شیردوشی بیان و در ادامه هزینه هر راس دام در منطقه  هاي پشم تعمیر و نگهداري و هزینه

  .دارد  اعالم میریال 81514ام را به ازائ هر راس د نآمد آریال و در  39505
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 نحوه مدیریت مراتع و رابطه دام و مرتع به نحوي با  کهاند  نمودهبیان) 2004( سنجريارزانی و 
هاي  برداران مربوط بوده و با استفاده از مطالعات جمعیتی، اجتماعی و گرایش هاي جمعیتی بهره ویژگی

 عنوان انگردد و این محقق قتصادي مشخص میموجود در روستاها و عشایر واحد پایه اجتماعی و ا
برداري به  منظور تعیین اندازه اقتصادي یک واحد بهره ههاي خانوار روستاها ب نموده در تعیین هزینه

وي ره گردد انداز و ذخی هاي خانوار مازاد بر نیازهاي روزانه پس اي باشد که عالوه بر تأمین هزینه گونه
 605/5 میلیون ریال و هزینه را 675/8أس گوسفند را در استان مرکزي  ر100  ادامه درآمد یک گلهدر

هاي جمعیتی و بعد خانوار، خط فقر مطلق و  بررسی) 2010 ( و همکارانمیالدفر .ریال عنوان نمود
 شامل دامداري  و درمان و نیروي کار و درآمدهايهاي شامل نگهداري خوراك، بهداشت نسبی، هزینه

به طوري که نمود  راسی مشخص 100 و ولد و کود حیوانی در یک گله شیر، گوشت، پشم، زاد
 راس را برآورد و میانگین 100 گله ي ریال به ازا7442409ها  هزینه  ریال و84136500درآمدها معادل 

اي  طی مقاله) 2012(جوازان  .گردید ریال تعیین 53429220بردار را معادل  هاي خانوار بهره هزینه
 مابقی زمان کنند می ماه استفاده 3طی اتع ییالقی از علوفه سبز و تازه ها معموال  در مر ام دندعنوان نمود

 علوفه دستی را شامل کاه، يوبند استفاده نموده  فه کمکی در مناطق میان و علواز پس چر مزارع
 نگهداري و هاي خوراکی، دارو و درمان،  که هزینهبیان داشتیونجه، کنستانتره و تفاله چغندر اعالم و 

 ریال و درآمد ناخالص از تولید بره، 570000را در طول سال ) گوسفند(مراقبت هر راس دام 
هاي قابل   بخش.باشد می ریال 1950000) گوسفند(هاي لبنی و کود و پشم براي هر راس دام  فرآورده
یاري از موارد درآمد در بس. کنند هنوز از منطق اقتصاد معیشتی پیروي می برداران، اي از بهره مالحظه

اي که از علل فشار بر منابع مرتعی  کند به گونه هاي حداقل معیشت را تأمین نمی برداران هزینه بهره
برداري  جهت استقرار واحدهاي مناسب اقتصادي و بهره. بردار است هاي زندگی بهره تأمین نبودن هزینه

وان شاخص پایه در نظر گرفته شده بنابراین بردار به عن هاي بهره اقتصادي مرتع تأمین حداقل هزینه
ها   خانوار، هزینه يها برداري سطح حداقل هزینه براي حرکت در جهت پویایی اقتصادي واحدهاي بهره

  .برداري باید در نظر گرفته شود و تجزیه و تحلیل گردد و درآمدهاي واحدهاي بهره
  

  ها مواد و روش
 36 کیلومتري شرقی از مرکز استان گلستان بین 40کتول در آباد  شهرستان علی :منطقه مورد مطالعه

از شمال به دشت .  دقیقه طول شرقی واقع شده است53 درجه و 54 دقیقه عرض شمالی و 56درجه و 
ببین و از غرب به  هاي البرز شرقی و از شرق به شهرستان خان  کوه صحرا و از جنوب به رشته ترکمن
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 در دامنه جنوبی گل و محمدآباد کتول ه آبخیز زرینرد مطالعه در حوزمنطقه مو. باشد گرگان متصل می
. باشد آباد می  علیشهرستان هکتار بوده و جزء مراتع ییالقی 46236البرز قرار گرفته و وسعت حوزه 

بین  متر بوده و شیب متوسط منطقه 2500 متر و حداکثر ارتفاع آن 1500حداقل ارتفاع از سطح دریا 
و از لحاظ مواد آلی و بافت خاك شنی، رسی . غیر و جهت آن عموما  شمالی است درصد مت70-20

 دومارتن اقلیم منطقه به روش ومتر   میلی500متوسط بارندگی منطقه مورد مطالعه . باشد می غنی معدنی
  .)1994 طبیعی استان گلستان، ل منابعاداره ک( باشد سرد و کوهستانی می

 در .مطالعه در دو بخش انجام گردید این  منطقه،ابعاد اقتصادي دامدارانبراي دستیابی به  :روش تحقیق
 مرحله بعدي ی و زیستی و بهینه نمودن اطالعاتهاي طبیع مرحله اول شناسایی و مطالعه محیط

 مراتع 20 در این راستا از مجموع  و.خش اقتصادي و اجتماعی انجام گرفتمطالعات میدانی در دو ب
 داراي طرح مرتعداري و ها یکی از سامانه .گردید سامانه عرفی تعیین 3ورد مطالعه ییالقی در محدوده م

 و کلیه مطالعات اقتصادي و اجتماعی با استفاده از پیمایش  سامانه دیگر فاقد طرح مرتعداري بوده2
  .)1جدول  (شدمیدانی، مشاهده و مصاحبه از طریق پرسشنامه انجام 

  
  هاي عرفی مورد مطالعه اطالعات پایه سامان -1 جدول

  نام مرتع
مساحت مرتع 

  )هکتار(
  میزان بارندگی

 )میلی متر(

  ارتفاع از سطح دریا
 )متر(

  تعداد دام
  )واحد دامی(

  بردار تعداد بهره
  )خانوار(

  4  454  2200  400  419  کوه قعش
  اب9  1460  2400  550  1100  سبزه کشه

  3  1842  2850  500  750  جمال
  

هاي  با استفاده از نقشه ،ه مورد مطالعه بدلیل واقع شدن در یک نوع اقلیم در منطق:پوشش گیاهی
 و پیدایش میدانی و تطبیق با طبیعت محدوده هر سامانه عرفی تعیین و 1:50000توپوگرافی با مقیاس 

هاي گیاهی، منطقه معرف در تیپ گیاهی انتخاب و در هر تیب  تعیین تیپی گیاهان و یپس از شناسا
منظور دستیابی به تولید علوفه مراتع  هب .است تصادفی گردیده  روش کامال  هگیري ب م به نمونهگیاهی اقدا
اي استفاده شده است وضعیت مرتع  به روش مقایسه هاي یک متر مربعی و نه عرفی از پالتمادر هر سا

با استفاده از روش شش فاکتوره مشخص و از روش ترازو، گرایش مرتع معین شده است حد 
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برداري مجاز با توجه به کیفیت گیاهان و ارزش غذائی آنها تعیین و میزان علوفه قابل دسترسی در  رهبه
 مصداقی،( گردیدی تعیین یهر یک سامانه عرفی محاسبه و سپس با توجه به تولید مرتع ظرفیت چرا

2003(.  
مرتع به نحوي با رابطه دام و مرتع و نحوه مدیریت  :بردار و متوسط بعد خانوار هاي بهره گروه

بردار مورد   و از این رو شناخت ابعاد جمعیت بهره.باشد میبرداران مربوط  هاي جمعیتی بهره ویژگی
 مورد مطالعه قرار گرفته و ي عرفیها هر سامانه دري اجتمایی ها این ویژگی باشد و الزم است نیاز می

  .)2008 بیعی استان گلستان،ط اداره کل منابع( هاي اجتماعی مشخص گردد بر این اساس پایه
اداره آمار و اطالعات  ردر این تحقیق هزینه خانوار بر اساس آمار موجود د :بردار هزینه خانوار بهره

  .)2010 ،استانداري گلستان ( گلستان در دو بخش خوراکی و غیر خوراکی تعیین شده استاستانداري
مدت چهارماه امکان تغذیه کامل از مرتع  هنطقه بلی دامداران مبطورک :برداري هاي واحدهاي بهره هزینه

ماه از پس  مدت حدود سه هنمایند و ب را دارند و طی این مدت از علوفه سرسبز و تازه مراتع استفاده می
هاي دامداري طی این مدت  هزینه .کنند میتغذیه چر مزارع و علوفه کمکی در مناطق میان بند 

و شامل آرد، برنج، چاي، قند، خرید پس چر مزارع و ) اکیخوراکی و غیر خور(هاي جاري  هزینه
هاي غیر خوراکی شامل دستمزد چوپان، دارو و درمان،   حمل و نقل و هزینه،علوفه کمکی، سوخت

ي ها و هزینه باشد  شیردوشی می،چینی  پشم، جایگاه دام،حمل و نقل دام، تعمیر و نگهداري دام
  .شود یکسان در نظر گرفته می ه ودرصد کل هزین10بینی نشده معادل  پیش

گونه شغل دیگري نداشته و  برداران هیچ در منطقه مورد مطالعه بهره :برداري درآمدهاي واحدهاي بهره
باشد و در واقع اقتصاد آنها متکی به دام و دامداري است  امرار معاش زندگی آنها بر پایه دامداري می

هاي تا یک ساله،   ماهه، فروش بره4 الی 3 فروش بره (هاي داشتی تولیدات گلهشامل  ها این درآمد
 .باشد لبنی میو فروش محصوالت ) یر میش و قوچفروش پ

  
 نتایج

ترتیب  جمال بهو  ،سبزه کشه، که مرتع عشق کوه دهد  نشان مینتایج وضعیت مراتع: پوشش گیاهی
 سبزه کشه و،  کوهشق میزان تولید علوفه در مرتع عو متوسط بوده  متوسط،داراي وضعیت خوب

به متوسط وزنی ترکیب برآورد شده است با توجه   کیلوگرم در هکتار617 و 673 ،998 ترتیب جمال به
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 دسترسی درمنطقه مورد مطالعه میانگین علوفه   درو ضریب برداشت مجاز III و I، I گیاهان کالس
 در هکتار بر آورد شده است  کیلوگرم154و202، 460ترتیب  جمال به  کشه وسبزه، دام مرتع عشق کوه

در  واحد دامی 4/1ظرفیت چرایی حدود   و6 طور متوسط در هر هکتار معادل تولیدي به  AUMمقدار
 ،ترتیب مثبت جمال به  و، کوه، سبزه کشهگرایش مراتع عشق. باشد می) روز120( دوره چرائی طول
  .باشد  منفی میو منفی
برداران در  و مدت حضور بهره1390ي محلی سال ها  قیمتبراساس ها هزینه: بردار هاي بهره هزینه

  .)2 جدول( ی و غیر خوراکی تعیین گردیده استي خوراکها  هزینه بصورتمراتع و
  

  )واحد ریال (بردار در مراتع هاي خوراکی و غیرخوراکی و سرانه هر بهره  هزینه-2جدول 
واحد 

  برداري بهره
هاي  هزینه

  خوراکی
هزینه 

  غیرخوراکی
هاي  نه هزینهسرا

  بردار هر بهره
تعداد دام 

  موجود
سرانه هزینه هر 

  واحد دامی
هزینه کل 

  ریال
  8514000  18750  454  2128500  2924000  5590000  عشق کوه
  12595000  8620  1460  1399440  5145000  7450000  سبزه کشه

  9163000  4970  1842  3054330  2863000  6300000  جمال
  

حد و وا ینبرداري سبزه کشه بیشتر  بهرههاي خوراکی واحد د هزینهنده ها نشان می بررسی
 و  استهاي کل را شامل شده  درصد هزینه65 و 69ترتیب  بوده و بهبرداري عشق کوه کمترین  بهره

 برداري دارا می  درصد کمترین هزینه خوراکی را در خود واحد بهره59برداري سبزه کشه با  واحد بهره
 در صد 11با   جمالمرتعبیشترین و   درصد14 با  سبزه کشهمرتعپوشاك و سوخت هاي  هزینه .باشد

هاي بهداشت و درمان در واحد   هزینهو را شامل شده برداري  واحدهاي بهرههاي کل هزینهکمترین 
هاي  کمترین هزینه درصد 2 با برداري جمال  بیشترین و واحد بهره درصد4 با برداري سبزه کشه بهره

 و واحد برداري سبزکشه بیشترین احد بهرههاي حمل و نقل در و هزینه .شود ل میکل را شام
ها نشان   درصد هزینه کل را شامل شده است بررسی8 و 13ترتیب با  برداري جمال کمترین به بهره
حد دار و وابر  بردار بیشترین سرانه هزینه به ازاء هر بهره  بهره3 با تعداد برداري جمال هد واحد بهره می

 کمترین.باشد می  دارابردار را بردار کمترین سرانه به ازاء هر بهره  بهره9 با تعداد برداري سبزه کشه بهره
 ریال 4970ترتیب با   بهکوه قبرداري جمال و بیشترین عش هرهواحد دامی مربوط به واحد ببه ازاء هزینه 

  . ریال برآورد شده است18750و 
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 علوفه کمکی و هزینه تعلیف مربوط به  درصد87کوه،  امانه عرفی عشقبنا به جدول فوق در س
 درصد 75 درصد و 61ترتیب  هبرداري سبزه کشه و جمال ب دستی بوده و این میزان براي واحد بهره

  ).3جدول (باشد  باشد و مابقی هزینه تعلیف مربوط به خرید پس چر مزارع می می
  

  )واحد ریال( 1390ورد مطالعه قیمت هر واحد و هزینه کل در سال برنامه تغذیه دستی مراتع م - 3جدول 

  نام مرتع
هر   علوفه دستیزینهه

  یواحد دام
هر  هزینه خرید پس چر

  واحد دامی
 کل تعلیف هر واحد هزینه

  یدام
  360450  48485  312000  عشق کوه
  000/265  000/100  165000  سبزه کشه

  043/310  74918  235125  جمال
  

 هر واحد دامی مربوط به هزینه ي به ازاها درصد هزینه 70دهد که بیشتر از  صله نشان مینتایج حا
ي جاري، ها  درصد دیگر مربوط به هزینه6درصد مربوط به نگهداري و داشتن چوپان و 24تعلیف و 

کوه به  بیشترین هزینه مربوط به واحد عشق .باشد جایگاه دام، حمل و نقل دام، دارو و بهداشت می
 ریال به ازاي هر واحد دامی 395631 ریال و کمترین آن با واحد مرتعداري سبزه کشه 530623

  ).4 جدول(باشد  می
  

  )واحد ریال (1391برداري در مراتع مورد مطالعه بر اساس قیمت محلی در سال  هاي واحدهاي بهره  هزینه-4جدول 

  پشم چینی  دارو  حمل ونقل  امجایگاه د  هزینه چوپان  هزینه تعلیف  هزینه جاري
هزینه به ازاء 

هر واحد 
  یدام

  نام مرتع

  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار
  1  4400  1  2200  1  8810  1  3300  20  105726  72  360450  4  18750  عشق کوه

530632  

  395631  1  4210  1  2770  1  9770  2  1630  26  104230  67  265000  2  8620  کشه سبزه
  431428  1  4100  1  2050  2  9580  1  2054  22  98630  72  310043  1  4970  جما ل

  
 درصد حمل 8 درصد بهداشت درمان 28 این هزینه شامل پوشاك و مسکن با :بردار هزینه خانوار بهره

رد شده  برآو1390 درصد براساس آمار و اطالعات در سال 40ي خوراکی ها  درصد هزینه24و نقل 
  ).5 جدول(است 
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   برآورد هزینه خانوار در منطقه مورد مطالعه-5 جدول 
  میانگین درصد  ارزش ریال  شرح اقالم  ردیف

  28  21604800  پوشاك و مسکن و غیره  1
  8  6172800  بهداشت و درمان  2
  24  18518400  حمل و نقل و غیره  3
  40  30864000  هاي خوراکی و دخانی هزینه  4

  
ي یکساله با ها  در واحد بهره برداري عشق کوه بیشتر درآمد حاصل از فروش بره:امداريدرآمدهاي د

 درصد 19درصد  25 با ترتیب بهقوچ و محصوالت لبنی ،  ماهه، پیرمیش6ي ها درصد و فروش بره 47
برداري سبزه کشه و جمال بیشترین   و در واحدهاي بهرهاند ي بعدي بودهها  در رده درصد3 درصد 6

 باالترین درآمد مربوط به واحد عشق .باشد  درصد می45و  47مد مربوط به فروش بره یکساله با درآ
ریال 1345012 و 1311821ترتیب با  برداري سبزه کشه و جمال به ي بهرهها ریال واحد2150790کوه با 
  ).6 جدول (باشند ي بعدي میها در رده

  
  )یالواحد ر( مدهاي واحدهاي بهره برداريآ در-6 جدول

 6فروش بره تا 
  ماهه

فروش کره و   فروش قوچ  فروش میش  فروش یک ساله
  نام مرتع  کشک

  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار

درآمد سرانه 
  )ریال(دام 

  790/150/2  2  55638  6  126872  19  407048  47  1014977  25  546255  کوه عشق
  821/311/1  10  108863  10  139835  17  227945  47  617315  16  217863  کشه سبزه

  012/348/1  5  75700  5  75570  19  266015  45  590662  26  340065  جمال

  
  گیري و نتیجهبحث 

 کیلوگرم در 998دهد بیشترین تولید مربوط به واحد عشق کوه  نتایج بررسی تولید علوفه نشان می
طرح   کیلوگرم علوفه خشک بوده و617با هکتار و کمترین تولید علوفه مربوط به واحد جمال 

 دقیق و دهد که طرح مورد نظر  کیلوگرم در هکتار نشان می673مرتعداري سبزه کشه با تولید علوفه 
هاي مرتعداري براي کلیه   نداشته است لذا ضرورت تهیه طرحییسزا هتاثیر ب درست اجرا نگردیده و

ها تهیه گردد و در مراتعی که داراي طرح  طرح ا اید سریعببرداري مد نظر بوده و  واحدهاي بهره
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به کار گرفته نظارت عالیه کارشناسان ادارات منابع طبیعی  باشد به کارشناسان ناظر طبق کتابچه و می
  . تا بتوان طرح با دقت و براساس زمان بندي اجرا و نتایج آن باعث بهبود وضعیت مراتع گرددشوند

 50الی  20 و ضریب برداشت مجاز III, II, Iیاهان کالس با توجه به متوسط وزنی ترکیب گ
شدت (ی بوده ئاز ظرفیت چرا درصد براي مراتع مورد نظر در مرتع عشق کوه تعداد دام موجود کمتر

برابر ظرفیت  2در مرتع جمال بیش از  ی وئدر مرتع  سبزه کشه بیش از ظرفیت چرا و )چراي سبک
 الزم است تعداد دام موجود با ظرفیت چرایی تطابق داده نابراینب .)شدت چرایی زیاد(باشد  ی میئچرا

شود تا بتواند ضمن استفاده بهینه از مراتع اکوسیستم موجود حفظ و ابقاء گردیده وضعیت پوشش 
  .گیاهی به سمت کلیماکس حرکت نماید

ره چرایی توان دو  میدهد اوال توان بوم شناختی مرتع عشق کوه نشان می محاسبات  انجام شده و
زمان تغذیه دستی تامین شده از زراعت یا یک سوم در این مدت معادل  ماه افزایش و 6ماه به  4را از 

خرید پس چر کاسته و البته بهتر است حدود یک ماه از زمان تغذیه دستی کم شود ولی در دو واحد 
  به کاهش تعداد دام اقدامبهره برداري سبزه کشه و جمال با عنایت به دام مازاد برظرفیت چرایی نسبت

کوه تا  برداري عشق  افزایش ظرفیت چرایی مرتع در واحد بهره ثانیا تا تعادل دام و مرتع صورت پذیرد
مسیر  بیعی و عرفی بهره بردارانط دو برابر دام موجود با رعایت کلیه قوانین و مقررات حقوقی منابع

  .گردد
داد دام کمتر از ظرفیت  در مرتع عشق کوه که تعدهد نتایج گرایش مرتع مورد مطالعه نشان می

 مرتع داراي  وضعیت وتر بوده  ترکیب گیاهی غنی، قدرت گیاهی، درصد پوشش گیاهیچرایی است
 در دو مرتع دیگر به دلیل عدم رعایت ظرفیت چرایی و دام مازاد بر ظرفیت و. باشد گرایش مثبت می

  .ت اسبردار گرایش مرتع منفی رهزیادي تعداد به
درصد هزینه مربوط  65دهد بیشتر از  بردار نشان می ي خوراکی وغیر خوراکی بهرهها  هزینهبررسی  

 دارو و درمان و  درصد مربوط به پوشاك حمل و نقل، 35خوراکی دخانی و مابقی ي ها به هزینه
ري شده است و برآوردها نشان داد متوسط هزینه سرانه هر واحد مرتعدانبینی    پیشيها هزینه
  .باشد  ریال می8050 ریال و متوسط هزینه سرانه هر راس دام از هزینه جاري 660/090/10

هاي تعلیف  در شرایط زمانی برابر هزینهکه دهد  هاي تعلیف نشان می هزینهبررسی  حاصل از نتایج
اشد و ب  برابر می4 مزارع بوده و تقریبا  معادل مکی و دستی بیشتر از هزینه پس چرروش علوفه ک هب

 مزارع استفاده از ورود به مراتع قشالق از پس چربهتر است بعد از خروج دام از مراتع ییالقی و قبل 
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یابد و بهترین شرایط  شود زیرا هزینه تعلیف کاهش یافته و راندمان اقتصادي هر واحد دامی افزایش می
بوده که علوفه دستی و کمکی  درصد از 30 درصد از پس چر مزارع و 70بند  تعلیف دام در مناطق میان
 به نوع و شیوه تعلیف  روز با توجه90  و45، 30طع زمانی در مقا.  استبیشترین راندمان را داشته

  .یابد  برابر و بسته به افزایش زمانی، افزایش می5/1-2کمکی هزینه بین 
ضو خانوار در  هر عيریال به ازا16417020ی که در منطقه مورد مطالعه هزینه کمتر از یخانوارها

اگر  دهد که بیشتر از خط فقر درآمد داشته و واین مطالعه نشان میشوند  میسال دارد فقیر محسوب 
برداري عشق کوه   در واحد بهرهگرفته شوددرصد شرایط فوق در نظر  50  را)اقتصادي(رفاه نسبی 

و بر خوردارند اه اقتصادي برداري سبزه کشه و جمال بیشتر از رف در واحد بهره نزدیک به رفاه نسبی و
ي ها  درآمد ساالنه واحدنتیجه مقایسه هزینه و .استدلیل آن تعداد دام مازاد بر ظرفیت چرایی بوده 

و این بزرگی است 4/1ریال و نسبت درآمد معادل 1003048 دامداري به ازاء هر واحد دامی حدود
  .باشد هره برداري میسطح واحد ب نسبت سود و هزینه از افزایش تعداد دام موجود و

  
  هاي ترویجی رهیافت

گردانی، در  دهد سود خالص هر رأس دام به شیوه رمه بررسی وضعیت اقتصادي دامداران نشان می  
باشد که با توجه به میانگین  ریال می 1003048 ها معادل مناطق مورد مطالعه از تفاوت درآمدها و هزینه

هاي   عالوه بر هزینه،این درآمدکه توان نتیجه گرفت  می واحد دامی در منطقه 234دام سبک برابر 
تواند در   و میهاي خانوار را در طول سال جبران نموده و مابقی بعنوان سرمایه ذخیره دامداري و هزینه

گیري از دستاوردهاي این   با بهره.احیایی و اصالحی مد نظر قرار گیرد، ي مدیریتیها قالب پروژه
العمل سریع  عکس کرد که مدیریت مؤثر مرتع، فرایندي پویاست که بستگی به میتوان تأکید  تحقیق می

هاي  مستمر اکوسیستمپایش. در مقابل تغییرات دائمی شرایط مالی، بیولوژیکی، اقلیمی و سیاسی دارد
واحدهاي بهره برداري و با برقراري تعادل بین دام و مرتع پایداري ناسایی توان اکولوژیکی و شمرتعی 

  .ورد براي بهره برداران بوجود خواهد آ حداکثر راها و از طرفی سودآورياکوسیستمدر ثبات  و
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Abstract 
 Understanding the current costs and revenues of the utilizer and utilizing units 
for short and long term planning of rangeland owners and government sector is 
necessary and unavoidable and owners should know to use rangeland as an 
economic unite and its income can be used not only to provide livelihood for 
families but also maintain and preserve the rangeland. For this purpose, three 
conventional systems of 20 conventional systems in the region of Aliabad were 
chosen and in each conventional systems current expenses of livestock (hand grass, 
Shepherd's wages, clip and milking, animal transportation, medication) calculated 
429802 Rials and income from livestock (4-6 months sheep to sell, lamb sell) 
calculated 1432850 Rials. Net income per head of livestock in the region was 
1003048 Rials. According to the average of light livestock in the area as 234 
animal units, revenue not only can cover costs of utilizer and utilization unites, but 
also can compensate the costs of household during the year, any excess income and 
be reserved. 
 
Keywords: Utilization expenses, Utilization units, Customary systems, Net 
livestock income. 2 
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