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  مراتع بزداغی استان خراسان شمالیبرداران بهرهمورد مطالعه  پذیرش قرق مراتع،
  

  4 حسن وحید و3، احمد عابدي سروستانی2، حسین بارانی1منیرالسادات سیدي*

دانشیار مرتعداري، دانشگاه علوم 2، طبیعی گرگانی ارشد مرتعداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع کارشناسآموخته دانش1
  طبیعی گرگاناستادیار ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع3، گرگانکشاورزي و منابع 

  کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان خراسان شمالی4
  8/9/91 : ؛ تاریخ پذیرش24/5/91: اریخ دریافتت

  چکیده
و  وضعیت توانمی انجام قرق با. مهم در حفاظت و احیاي مراتع است مدیریتی ابزار مراتع یک قرق  

- کوتاه قرق شامل مدت زمان از نظر قرق مراتع. داد آن را افزایش ظرفیت و بخشید بهبود را مراتع گرایش

استقرار  و طبیعی حیات تجدید با هدف مدتمدت و میانقرق کوتاه .گرددمی مدتو بلند مدتمدت، میان
توالی وتواتر مرتع  روند پایش ژنتیکی، ذخایر با هدف حفظ مدتقرق بلند و خوشخوراك گیاهی هايگونه

مدت از مدت و قرق کوتاهمطالعه حاضر به مقایسه پذیرش قرق بلند .گردندمی آموزش مرتعداران ایجاد و
این . مراتع بزداغی شهرستان آشخانه استان خراسان شمالی پرداخته است) دامداران(برداران بهرهوي س

ایج این نت.  مورد بررسی قرار گرفتنددامداران نفر از 60 پژوهش به روش پیمایشی انجام گردید و در آن
از این نظر، میزان . بی استمدت در حد کم تا متوسط قابل ارزیادهد میزان پذیرش قرق بلندتحقیق نشان می

توان دامداران با قرق بلندمدت میاز دالیل مخالفت . زیاد استمدت در حد  زیاد تا خیلیپذیرش قرق کوتاه
از نظر . به کمبود علوفه براي دام، کمبود مرتع براي چرا و کمبود زمین براي کشاورزي اشاره کرد

 جبران شود؛ دولت  انجام شود که کمبود علوفه ناشی از آنبرداران مراتع هنگامی باید قرق بلند مدت بهره
هاي دیگري هاي کشاورزي واقع در ارتفاعات را جهت کشت آزاد کند و یا در ازاي قرق مراتع، زمینزمین

  .بهره به آنان داده شودهاي کمها قرار دهد و یا وامرا براي کشاورزي در اختیار آن
  1. شمالیاستان خراسان ،مراتعتعداران، پذیرش قرق، مر:  کلیديهاي واژه

                                                             
 monire.seyedi@yahoo.com: مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
اي از زمین که براي جلوگیري از ورود در فرهنگ اصطالحات مرتع، قرق عبارت است از قطعه  

هاي اکولوژیک مورد استفاده قرار کشی شده و براي انجام بررسیها حصاربرخی و یا همه انواع دام
به معنی جلوگیري از ورود دام به تمام یا قسمتی از به این ترتیب، قرق ). 2009جنگجو، (گیرد می

گیري براي تصمیم. شودهاي مختلفی انجام میمرتع براي یک یا چند سال متوالی است که با هدف
 طبیعی در صورت جلوگیري از ورود دام درباره عملیات قرق باید به شرایط منطقه مانند پتانسیل احیاي

گیاهی اگر هدف از قرق بهبود پوشش. برداران توجه شودسط بهرهبه مرتع و همچنین پذیرش قرق تو
گیاهی به حدي است که با قطع فشار باشد، این عملیات باید در مناطقی انجام شود که تخریب پوشش

در غیر این صورت باید از سایر . گیاهی مرغوب در مدت محدودي تقویت شودچراي دام، پوشش
گیاهی و جبران ي پوششیکی از اهداف انجام قرق، احیا. شودهاي اصالحی مراتع استفاده روش

در واقع، ). 2008آذرنیوند و زارع، (است هایی است که به خاطر چراي دام به مرتع وارد شده خسارت
رود که ممکن است اهداف هاي اصالحی مراتع به شمار میترین روششدهقرق یکی از شناخته

 افزایش کمی و ،گیاهیتوان به احیاي طبیعی پوششله این اهداف میاز جم. مختلفی را دنبال نماید
 غذایی آن؛ حفاظت از مناطق حساس به  بررسی خاك و مواد، حفاظت آب و خاك،کیفی گیاهان

قرق یک روش اصالحی است که بدون تغییر . فرسایش و جلوگیري از انهدام گیاهان نادر اشاره کرد
همچنین به آسانی قابل اجراست، به وسایل و تجهیزات . شودمیدر اکوسیستم، باعث احیاي مرتع 

قرق ). 2008حنطه، (هاي اصالحی، هزینه آن کمتر است خاصی نیازي ندارد و نسبت به سایر روش
به هر صورت، . هاي اهلی باشد و یا این که شامل حیوانات وحشی نیز گرددممکن است فقط براي دام

باشد و در تمام شرایط آب و هوایی باعث احیاي اصالح مراتع میهاي ترین روشقرق یکی ازساده
  ). 1975 و همکاران، 1؛ استودارت2005مقدم، (شود گیاهی میپوشش

آنان . گیردواقعیت این است که احیاي مرتع از طریق قرق چندان مورد استقبال دامداران قرار نمی  
ج دام آنان از مرتع و تصرف آن توسط دولت بوده اي براي خرومعتقدند که در بیشتر مواقع، قرق بهانه

هاي اصالح مراتع، بخصوص در از طرف دیگر، احیاي مراتع از طریق قرق نسبت به سایر روش. است
بنابراین، ضروري است تضمین الزم براي . تري نیاز داردمدت زمان طوالنیمناطق خشک، به 

                                                             
1- Stoddart 



1391) 2(، شماره )1 (برداري از منابع طبیعی جلد  حفاظت و بهرهنشریه  

59  

ه دام در طول مدت قرق به دامداران داده شود تا برداري بعد از قرق و نیز تأمین کمبود علوف بهره
در این رابطه نباید فراموش کرد که مهمترین ). 2008حنظه، (ها جلب گردد همکاري و مشارکت آن

برداري از مراتع و پرورش این افراد در بهره. دهندبرداران مراتع را دامداران تشکیل میگروه از بهره
آیند، بلکه در اغلب یی دارند که نه تنها روش ابتدایی به شمار نمیهاهاي خود تجارب و مهارتدام

هایی که این گروه از  و روش، مهارتدانش. آمیز هستندهاي علمی، مبتکرانه و موفقیتمواقع راه حل
برداري از مراتع دارند در تعادل با محیط طبیعی و با آزمون و ها در شناخت از محیط، دام و بهرهانسان
در نتیجه کنکاش در . باشددر طول زمان شکل گرفته است که در جایگاه خود حائز اهمیت میخطا 

  .)2005ساروئی، جعفري(این زمینه در علوم مرتع مورد نیاز است 
 درجه توانمی قرق اعمال با. است توجه مورد مدیریتی ابزار یک عنوان به در علم مرتعداري، قرق  

 قرق بیان دیگر، به. داد زمان افزایش به مرور را مرتع ظرفیت و بخشید بهبود را مرتع و گرایش وضعیت

همکاران  و مهدوي. گردد تثبیت خاك و شده بهتر کیفی و نظر کم ی از گیاهیپوشش تا گرددمی سبب
تقسیم  مدتوبلند مدتمدت، میانکوتاه قرق به زمانی قرق را از نظر اندرسون، از نقل به) 2006(

 گیاهی هاياستقرار گونه و طبیعی حیات تجدید با هدف مدتمدت و میانکوتاه قرق. کنند می
 توالی و تواتر مرتع و همچنین روند مطالعه ژنتیکی، ذخایر حفظهدف با  مدتبلند قرق و خوشخوراك

  .گردندمی آموزش به مرتعداران ایجاد
 زمانی قرق یکی دوره طول ن  یافت.است مرتع متفاوت براي اصالح قرق زمان مدت شرایط، به بسته  

 مرتع که باشد اياندازه به دوره قرق طول  هرگاه.باشدمی مرتع در اصالح توجه قابل مهم و مسائل از

 سایر تواند جایگزینمی قرق صورت آن در شود، اصالح و احیاء کوتاه و به خوبی زمان در بتواند

 و اقتصادي مسائل حاد ممکن است با  رقاگرچه ق. مرتع گردد اصالح و احیاء هزینه پ ر هاي روش
 قائمی(گردد مراتع محسوب می اصالح و هاي احیاءپروژه ترینموفق از روبرو باشد، اما یکی اجتماعی

  ). 2008 و سندگل،
هاي گیاهی مطلوب و مدت قرق براي حمایت از گونهمدت و میاندر مدیریت مرتع، از نتایج کوتاه  

مدت، اهدافی مانند حفظ ذخایر در بلند. شودگیاهی بهره گرفته می ايهتجدید حیات طبیعی گونه
هاي در هاي گیاهی مرغوب و خوشخوراك، امکان حفظ و زادآوري گونهژنتیکی، بذرگیري از گونه

اي هاي مرغوب علوفه مرتع پناهگاه گونهقرق. شودحال انقراض و همچنین اهداف آموزشی دنبال می
کنند اند و با قرق فرصت تکثیر پیدا می دام و شاید از انقراض حتمی مصون ماندهباشد که از چرايمی
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در مدیریت مرتع، از نتایج . گردد با این کار، حفظ ذخایر طبیعی گیاهان فراهم می).2005اکبرزاده، (
گیاهی هايهاي مطلوب و تجدید حیات طبیعی گونهمدت قرق جهت حمایت از گونهمدت و میانکوتاه

مدت اهدافی نظیر حفظ ذخایر ژنیتیکی، مطالعه روند توالی و تواتر، در بلند. شودهره گرفته میب
هاي در حال هاي مرغوب و خوشخوراك مرتعی، امکان حفظ و زادآوري گونهبذرگیري از گونه

د اي خواهنهاي مرغوب علوفهها مامن و پناهگاه گونهقرق. شودانقراض و اهداف آموزشی پیگیري می
  ). 2008پور، معین (یابندبود که از چراي دام و شاید از انقراض حتمی مصون مانده و فرصت تکثیر می

در بررسی عوامل موثر بر رعایت دوره قرق مراتع در استان مازندران به ) 2008(امیرنژاد و رفیعی 
داري قرق، اختالف معنیبرداران مراتع در رعایت دوره هاي مختلف بهرهاین نتایج رسیدند که بین گروه

بردار، از موثرترین عوامل بر برداري، درآمد ماهیانه و تعداد واحد دامی هر بهرهسابقه بهره. وجود دارد
این مطالعه نشان داد با افزایش درآمد ماهیانه . برداران مراتع بوده استي قرق از سوي بهرهرعایت دوره

بردارانی که سطح در واقع، بهره.  افزایش خواهد یافتبرداران، احتمال رعایت دوره قرق نیزبهره
توانند تري دارند، از نظر مالی قادر به تأمین علوفه دام در مدت قرق مرتع نیستند و نمیدرآمدي پایین

برداران، عالوه بر این، نتایج این مطالعه نشان داد با افزایش سطح تحصیالت بهر. قرق را رعایت کنند
هاي ي قرق مراتع بیشتر خواهد شد و با افزایش هر واحد دامی به تعداد دامایت دورهتمایل آنان به رع

با توجه به موارد یاد شده، مقاله حاضر به ارائه . یابدي قرق افزایش میموجود، احتمال رعایت دوره
 در . انجام شده استدامدارانپردازد که با هدف بررسی پذیرش قرق از سوي هاي یک تحقیق مییافته

  : این راستا، این تحقیق به دنبال پاسخ به این سواالت زیر بوده است
 مدت تا چه اندازه مساعد است؟ مدت و کوتاه بلند مراتع نسبت به قرقدامداراننگرش  -

 هاي آنان وجود دارد؟ و ویژگی دامداران از سوي چه ارتباطی بین پذیرش قرق -

  
  هامواد و روش

نطقه بزداغی شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی انجام شده مطالعه حاضر در مراتع م  
اند و از واقع شده) بجنورد( کیلومتري شمال غربی مرکز استان خراسان شمالی 60این مراتع در . است

 تا  39´49  37  و عرض شرقی  13´50  56 تا  9´45  56نظر موقعیت جغرافیایی بین طول شمالی 
34´55  37متر، متوسط 833ارتفاع متوسط وزنی منطقه مورد مطالعه از سطح دریا برابر .  قرار دارند 

 مرتع دامدارانمشاغل عمده . باشدمتر و اقلیم منطقه، نیمه خشک می میلی264بارندگی ساالنه منطقه 
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 اشتغال آنان به پرورش گوسفند، گاو و شتر. باشدعالوه بر دامداري شامل کشاورزي و کارگري می
مدت این قرق بلند. مدتمدت و قرق بلنددر این منطقه دو نوع قرق وجود دارد، قرق کوتاه. دارند

هاي قابل اجرا در مدت قرققرق کوتاه.  شروع شده و همچنان این قرق ادامه دارد1378منطقه از سال 
. باشد سال می2ک یا  ماه تا ی6باشند که مدت آن هاي مرتعداري، در محدوده سامان عرفی میطرح

ابزار مورد استفاده . استروش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش تحقیق پیمایشی بوده 
آوري اطالعات پرسشنامه بود که با توجه به مرور زمینه تحقیق و انجام مصاحبه هاي فردي براي جمع

جامعه آماري . ی منطقه طراحی گردید مرتع و همچنین کارشناسان اداره منابع طبیعدامدارانو گروهی با 
اله، میرزا هاي شهرك کالیمانی، محمد عوض، فتحبه نام( مراتع در پنج روستا دامدارانپژوهش را 

طور تصادفی   نفر به60دهند که نزدیک به همه آنها یعنی تشکیل می) عباس و کالته حاج حسین بلوچ
آوري اطالعات جمع. ه حضوري با آنها تکمیل گردیدها با مصاحبمورد بررسی قرار گرفتند و پرسشنامه

  .  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSPSSافزار شده با نرم
  

  نتایج
تشکیل )  درصد90 (ین منطقه را مردان ادامدارانبیشتر دهد که ها نشان مییافته: هاي فرديویژگی

 سال متغیر است و میانگین آن برابر 80  تا20دهند که سن افراد بین ها نشان میهمچنین، یافته .دهندمی
 درصد است و 3/58 سال و به میزان 60 تا 40بیشترین فراوانی سنی در دامنه . باشد سال می8/58

 درصد را به خود اختصاص 30اند که  سال عمر داشته80 تا 60 است که دامدارانکمترین آن مربوط به 
 دامداراند پایین رد مطالعه نشان دهنده سطح سوابررسی سطح سواد افراد مو). 1جدول (داده است 
  ). 2جدول (باشد منطقه می

  
   دامدارانراوانی سن توزیع ف-1جدول 

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  )سال(سن 
40 -20  4  7/6  7/6  
60 -40  35  3/58  65  
80 -60  18  30  95  
100 -80  3  5  100  
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   دامداراننی سواد  توزیع فراوا-2 جدول
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  سواد

  7/91  7/91  55  بی سواد
  7/91  0  0  اول ابتدایی
  3/93  7/1  1  دوم ابتدایی
  3/98  5  3  سوم ابتدایی

  100  7/1  1  چهارم ابتدایی
  100  0  0  پنجم ابتدایی

  
  

از دامداران داراي شغل )  درصد3/98( نفر 59هاي مورد بررسی از کل نمونه: شغل دامداران در منطقه
در کنار شغل دامداري، به کشاورزي نیز )  درصد7/91( نفر 55 نفر 59باشند که از این میدامداري 

  .از آنها داراي شغل کشاورزي است و دامداري ندارد)  درصد7/1( نفر 1مشغول هستند و تنها 
 از آنان خواسته شد دامداران کشاورزي به منظور بررسی میزان سابقه: و دامداريسابقه کشاورزي 

دهد که سابقه کشاورزي افراد ها نشان مییافته. کنند که چند سال مشغول به کشاورزي هستندبیان 
کمترین و بیشترین . باشد سال می96/40 سال متغیر است و میانگین آن برابر 80 تا 0مورد مطالعه بین 

ال و کمترین  س40 تا 21همچنین بیشترین فراوانی مربوط به .  سال است75 و 0ترتیب برابر  سابقه به
دهد، تقریبا  نیمی از افراد  نشان می3طور که در جدول  همان.  سال است60آن مربوط به طبقه باالي 

. باشند سال سابقه در کشاورزي می40 سال و نیمی دیگر باالتر از 40مورد مطالعه داراي سابقه زیر 
ن خواسته شد بیان کنند که چند سال همچنین به منظور بررسی میزان سابقه دامداران در دامداري، از آنا

.  سال است75 و 0کمترین و بیشترین سابقه در دامداري به ترتیب . مشغول به کار دامداري هستند
 تا 0 سال و کمترین آن مربوط به طبقه 60 تا 41همچنین بیشترین فراوانی در سابقه دامداري مربوط به 

 سال 40هد، تقریبا  نیمی از افراد داراي سابقه زیر د نشان می4همان طور که در جدول .  سال است20
  . سال سابقه در دامداري دارند40و نیمی دیگر باالتر از 

  

  دامدارانر کشاورزي توزیع فراوانی سابقه کا-3جدول 
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  )سال(سابقه کار کشاورزي 

20 -0  7  7/11  7/11  
40 -21  27  45  7/56  
41 -60  21  35  7/91  
80 -61  5  3/8  100  

  98/304:   واریانس؛46/17:   انحراف معیار؛96/40: میانگین
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  توزیع فراوانی سابقه دامداري دامداران -4 جدول

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  )سال(سابقه دامداري 
20 -0  4  7/6  7/6  
40 -21  21  35  7/41  
60 -41  28  7/46  3/88  

61≥  7  11,7  100  
  98/304= واریانس ؛46/17=عیار انحراف م ؛96/40=میانگین

  
بیشترین واحد دامی .  واحد دامی است7/29 برابر با هاي دامی دامدارانمیانگین تعداد واحد: تعداد دام

 واحد دامی 6 واحد دامی و کوچکترین آنها داراي 116و یا به عبارتی دیگر بزرگترین دامدار، داراي 
 درصد واحد دامی و کمترین آن در دامنه 30و به میزان  25 تا 0بیشترین فراوانی در دامنه . باشدمی

  .باشد  درصد واحد دامی می3/8 و به میزان 125 تا 110
  

  دامدارانعداد دام  توزیع فراوانی ت-5 جدول
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  تعداد دام

25 -0  18  30  30  
50 -26  15  25  55  
75 -51  16  26  7/81  
100 -76  6  10  7/91  
125 -101  5  3/8  100,0  

  23/887:   واریانس؛7/29:  انحراف معیار ؛18/48:  میانگین 
  

براي بررسی میزان پذیرش : هاي فرديو تعیین رابطه بین آن با ویژگیمدت میزان پذیرش قرق بلند
و از پاسخگویان خواسته شد تا میزان ) 1ضمیمه (استفاده گردید ) گویه( سوال 4قرق بلندمدت از 
، )عدد صفر(ها شامل کامال  مخالفم دامنه پاسخ). 6جدول (ها مشخص کنند ا این گویهموافقت خود را ب

گردید و جمع می) 4عدد (و کامال  موافقم ) 3عدد (، موافقم )2عدد (، نظري ندارم )1عدد (مخالفم 
یب، به این ترت. عنوان امتیاز میزان پذیرش قرق بلندمدت در نظر گرفته شد ها بهعددي امتیاز گزینه

پذیرش قرق ، 6ه شده در جدول یهاي ارابا توجه به یافته. باشد می16 تا 0امتیاز این متغیر بین 
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منطقه با قرق  دامداراندهد موافقت شود که نشان میبلندمدت در حد کم تا متوسط ارزیابی می
هاي فردي منظور تعیین رابطه بین پذیرش قرق بلندمدت و ویژگی به همچنین .بلندمدت زیاد نیست

، اقدام به محاسبه ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین میزان همبستگی بین این متغیرها دامداران
دهد بین پذیرش قرق بلندمدت با متغیرهاي نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان می. گردید

 وجود ندارد داري معنیجنسیت، سن، میزان سواد، سابقه کشاورزي، سابقه دامداري و تعداد دام، رابطه
  ). 7جدول (

  
   دامدارانت از طرف توزیع فراوانی پذیرش قرق بلند مد-6جدول 

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  پذیرش قرق بلند مدت
  7/51  7/51  31  *)0- 4(کم 

  7/81  30  18  )4- 8(متوسط 
  3/98  7/16  10  )8-12(زیاد 

  100  7/1  1  )12- 16(خیلی زیاد 
  مدت امتیاز پذیرش قرق بلند*
  

  .دامدارانهاي منظور تعیین درجه همبستگی بین پذیرش قرق بلندمدت و ویژگی  نتایج ضریب همبستگی پیرسون به- 7جدول 
  )Sig( داريسطح معنی  )r(ضریب همبستگی   متغیر

94/0  -009/0  جنسیت  ns 

441/0  101/0  سن  ns    

125/0  -2/0  میزان سواد  ns  

106/0  211/0  سابقه کشاورزي  ns 
271/0  144/0  سابقه دامداري  ns 

67/0  06/0  تعداد دام  ns 

  
براي بررسی میزان : هاي فرديو تعیین رابطه بین آن با ویژگیمدت میزان پذیرش قرق کوتاه

و از پاسخگویان خواسته شد تا ) 1ضمیمه (استفاده گردید ) گویه( سوال 4مدت از پذیرش قرق کوتاه
عدد (ها شامل کامال  مخالفم دامنه پاسخ). 9جدول (ها مشخص کنند یهمیزان موافقت خود را با این گو

گردید و می) 4عدد (و کامال  موافقم ) 3عدد (، موافقم )2عدد (، نظري ندارم )1عدد (، مخالفم )صفر
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به این . مدت در نظر گرفته شدها به عنوان امتیاز میزان پذیرش قرق کوتاهجمع عددي امتیاز گزینه
، میزان 8هاي ارائه شده در جدول با توجه به یافته. باشد می16 تا 0تیاز این متغیر بین ترتیب، ام

منظور تعیین رابطه بین  بههمچنین . شودزیاد ارزیابی میمدت در حد زیاد تا خیلیپذیرش قرق کوتاه
ون ، اقدام به محاسبه ضریب همبستگی پیرسدامدارانهاي فردي مدت و ویژگیپذیرش قرق کوتاه

دهد نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان می. جهت تعیین میزان همبستگی بین این متغیرها گردید
مدت و متغیرهاي جنسیت، سن، میزان سواد، سابقه کشاورزي، سابقه که بین پذیرش قرق کوتاه

  ). 9جدول (داري وجود ندارد ، رابطه معنیدامداراندامداري و تعداد دام 
  

   دامدارانت از طرفاوانی میزان پذیرش قرق بلند مد توزیع فر-8جدول 
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  وضعیت پذیرش قرق بلند مدت

  3/3  3/3  2  *)0- 4(کم 
  7/26  3/13  8  )4- 8(متوسط 

  3/43  7/26  16  )8-12(زیاد 
  100  7/56  34  )12- 16(خیلی زیاد 

  مدت امتیاز پذیرش قرق کوتاه*
  

هاي مدت و ویژگیمنظور تعیین درجه همبستگی بین پذیرش قرق کوتاه  پیرسون به نتایج ضریب همبستگی- 9جدول 
  .دامداران

  )sig( داريسطح معنی  )r(ضریب همبستگی   متغیر
127/0  -199/0  جنسیت  ns 

473/0  094/0  سن  ns 

712/0  -049/0  میزان سواد  ns 

598/0  -069/0  سابقه کشاورزي  ns 

465/0  -096/0  سابقه دامداري  ns 

372/0  117/0  تعداد دام  ns 
  

طور آزاد  در این تحقیق از چند سوال باز استفاده گردید تا پاسخگویان بتوانند به: تحلیل سواالت باز
هاي در ادامه نتایج حاصل از استخراج پاسخ. نظر خود در رابطه با قرق مراتع در منطقه را بیان دارند

  .اندمجزا تحلیل شدهطور  داده شده به هر یک از این سواالت به
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   شده است؟دامدارانمدت مراتع باعث بروز مشکالت اجتماعی بین آیا قرق کوتاه) سوال اول
پاسخ )  درصد6/6( نفر 4به این سوال پاسخ خیر و )  درصد3/93( نفر 57دهند که نتایج نشان می

مدت کوتاهوجود آمده از قرق از نظر افرادي که به این سوال پاسخ بلی دادند، مشکالت به . انددادهبلی 
  ).10جدول (ترتیب شامل ایجاد کینه و دشمنی، جریمه و بروز اختالف بوده است  به

 
دامداراندت از نظر م مشکالت قرق کوتاه- 10جدول   

 متغیر   فراوانی
 جریمه 1

 بروز اختالف 1
 به وجود آمدن کینه و دشمنی 2

  

  شده است؟ دامداراناعی بین مشکالت اجتممدت باعث بروز آیا قرق بلند) سوال دوم
)  درصد5( نفر 3به این سوال پاسخ بلی و )  درصد95( نفر 57هاي مورد مطالعه، از بین نمونه

اند، بیشترین مشکالت قرق بلندمدت از نظر افرادي که به این سوال پاسخ بلی داده. انددادهپاسخ خیر 
جاد مشکالت مالی و ایجاد ناتوانی در تأمین معاش به ترتیب شامل کاهش درآمد، افزایش فقر، ای

  ).11جدول (بوده است دامداران 
  

  دامدارانمدت از نظر  مشکالت قرق بلند- 11جدول 
  فراوانی  متغیر

  36  کاهش درآمد
  13  ناتوانی در تامین معاش زندگی

  3  هاي زیادبه دلیل جریمهدامداران ایجاد اختالف بین 
  10  اراندامدایجاد درگیري بین 

  19  فقر و  مشکالت مالی
  5  کمبود علوفه

  2  کمبود زمین براي کشاورزي
  1  مشکالت دادگاهی

  13  کاهش و از بین رفتن دام
  2  خشکسالی
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   بوده است؟  دامدارانت به نفع مدآیا قرق کوتاه) سوال سوم
پاسخ خیر )  درصد5( نفر 3به این سوال پاسخ بلی و )  درصد95( نفر 57در پاسخ به این سوال،   
مدت، علوفه اند، معتقد بودند بعد از اتمام قرق کوتاهافرادي که به این سوال پاسخ بلی داده. اندداده

 دامدارانبه نفع توانند از آن علوفه استفاده کنند که شود و چون اجازه چرا دارند و میبیشتر می
ها نیز افزایش خواهد واهد شد و درآمد آنهمچنین، علوفه که زیاد شود تعداد دام بیشتر خ. باشد می

  .تواند ذخیره شود و کمبود علوفه را جبران کندعالوه، این علوفه میبه. یافت
   بوده است؟ دامدارانت به نفع مدآیا قرق بلند) سوال چهارم

پاسخ بلی )  درصد5( نفر 3به این سوال پاسخ خیر و )  درصد95( نفر 57در پاسخ به این سوال،   
از .  استها نبودهمدت به نفع آنمعتقدند قرق بلند دامدارانه بیشتر اند که نشان دهنده این است کدهدا

اند، این منفعت را در افزایش  بودهدامدارانمدت براي نظر افرادي که معتقد به داشتن نفع قرق بلند
فرادي که به این سوال پاسخ اما از نظر ا. اندمیزان جنگل و فضاي سبز و جلوگیري از سیل عنوان داشته

 شامل کم شدن دام و کاهش درآمد و دامدارانمنفی دادند، دالیل نداشتن منفعت قرق بلندمدت براي 
  ). 12جدول (ناتوانی در تأمین معاش زندگی و عدم اجازه چرا براي دام بوده است 

  

  بلندمدت دالیل نفع نداشتن قرق - 12جدول 
  فراوانی  دالیل

  20  و کاهش درآمد ناتوانی در تامین معاش زندگیکم شدن دام و  
  15  عدم اجازه چرا و ورود دام به آن 

  12  کمبود علوفه
  4  کمبود مرتع براي چرا

  4  دامدارانهاي کشاورزي گرفتن زمین
  1  هاي زیادجریمه

  
  مدت چیست؟دالیل نپذیرفتن قرق بلند) سوال پنجم

مدت شامل کمبود علوفه براي دام، کمبود رفتن قرق بلنداز نظر پاسخگویان، مهمترین دالیل نپذی  
 13ترتیب فراوانی در جدول  سایر دالیل به. مرتع براي چراي دام و کمبود زمین براي کشاورزي است

  .آورده شده است
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  دامداراناز سوي  فراوانی مهمترین دالیل نپذیرفتن قرق بلند مدت - 13جدول 
  فراوانی  دالیل

  44  کمبود علوفه
  26  کمبود مرتع براي چرا

  20  کمبود زمین براي کشاورزي
  12   ساله5عمل نکردن به قرارداد 

  10   دامدارانهاي کشاورزيگرفتن زمین
  7  جلوگیري از ورود دام به داخل قرق

  5  قرق کردن دامنه کوه
  5  هاهاي زیاد آنگیري ماموران و جریمهسخت

  4  هااز بین رفتن دام
  1  ید قرقناآگاهی از فوا

  1  ضرر قرق از فوایدش بیشتر است
  1  فایده بودن قرق در این منطقهبی

  1  پایین بودن درآمد
  

  گردد؟مدت میانجام چه کارهایی موجب پذیرش بیشتر قرق بلند) سوال ششم
تواند به پذیرش قرق بلندمدت کمک از پاسخگویان سوال شد که از نظر آنان انجام چه کارهایی می  

هاي داده شده به این پرسش مربوط به جبران کمبود علوفه و دادن زمین براي  بیشترین پاسخ.نماید
  ).14جدول (کشاورزي بوده است 

  
  آورند کارهایی که موجب پذیرش بیشتر قرق را فراهم می- 14جدول 

  فراوانی  کارهاي پیشنهادي
  38  جبران کمبود علوفه

  17  دادن زمین براي کشاورزي
  7  )وام(کی تسهیالت بان

  5  هاي کشاورزي دامدارانتحویل دادن زمین
  4  تاسیس دامداري و مشاغل دیگر براي دامداران

  4  آزاد کردن قرق و کوتاه کردن مدت آن
  1  کمتر کردن جریمه
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  گیريبحث و نتیجه
لی  سال سن دارند که اکثرا  از سطح سواد خی60 تا 40بین دامداران دهد که بیشتر نتایج نشان می  

 واحد دامی و کوچکترین 116 داراي دامدارین در بین افراد مورد مطالعه، بزرگتر. پایینی برخوردارند
مدت مدت و قرق کوتاهنتایج نشان دادند که بین پذیرش قرق بلند. باشد واحد دامی می6داراي  دامدار

اورزي، سابقه دامداري و از طرف دامداران با هر یک از متغیرهاي جنسیت، سن، میزان سواد، سابقه کش
میزان پذیرش قرق بلندمدت در حد کم این در حالی است که . داري وجود نداردتعداد دام رابطه معنی

زیاد است که نشان دهنده مدت در حد زیاد تا خیلیتا متوسط و میزان موافقت و پذیرش قرق کوتاه
مراتع نگرش دامداران تایج نشان دادند ن. باشدمدت می منطقه با قرق کوتاهدامدارانموافقت بیشتر 

همچنین آنان درصورتی آماده . مدت در مقایسه با قرق بلندمدت دارندمساعدتري نسبت قرق کوتاه
مدت در منطقه هستند که مدت آن کاهش یابد و مدتی از سال به آنان اجازه چرا در پذیرش قرق بلند

دادن علوفه یا مرتع دیگري به آنان، کمبود علوفه ناشی این مراتع داده شود و یا در ازاي قرق مرتع، با 
  . از قرق جبران شود

شود  نمیدامدارانمدت باعث بروز مشکل براي هاي پژوهش حاضر نشان داد که قرق کوتاهیافته  
مدت باعث بروز مشکالتی مانند کمبود علوفه، کاهش و از بین رفتن دام و در حالی که قرق بلند

گردد که در نهایت باعث کاهش درآمد آنان و ناتوانی در ین براي کشاورزي میهمچنین کمبود زم
عالوه بر این، قرق بلندمدت باعث ایجاد اختالف و درگیري بین . شودها میتأمین معاش زندگی آن

  .گرددمی دامداران
ه قرق، ضمن است، زیرا بعد از اتمام دور دامدارانمدت به نفع معتقدند قرق کوتاه دامدارانبیشتر   

شود و ها زیاد میبنابراین تعداد دام آن. شود اجازه چراي دام داده میدامدارانافزایش علوفه مرتع، به 
هاي دلیل گرفتن زمین مدت بهدر حالی که قرق بلند. یابدنیز افزایش می دامدارانبه تبع آن، درآمد 

و به تبع آن کم شدن دام و ناتوانی در ها و کمبود علوفه ها توسط دولت و قرق شدن آنکشاورزي آن
اند که قرق بلندمدت باعث ها ندارد و تنها تعداد اندکی بیان کردهتامین معاش زندگی نفعی براي آن

  . شودافزایش جنگل و فضاي سبز و جلوگیري از سیل می
 کمبود زمین دلیل کمبود علوفه براي دام، کمبود مرتع براي چرا و  بهدامداراندهد نتایج نشان می  

این یافته با نتایج . پذیرندمدت مخالفند و آن را نمیبراي کشاورزي و همچنین درآمد کم، با قرق بلند
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تري دارند، از نظر ی که سطح درآمدي پاییندامدارانمطابقت دارد که ) 2008(مطالعه امیرنژاد و رفیعی 
  .وان رعایت آن را نخواهند داشتمالی قادر به تامین علوفه در مدت قرق نیستند و بنابراین ت

 براي چراي دام شود در صورت امکان مراتع دامنه کوه پیشنهاد می،  حاضرطالعهمبا توجه به نتایج   
. داران اندیشیده گرددامین علوفه مورد نیاز دام دامداران قرار گیرد و تمهیدات الزم براي تدر اختیار دام

 از گروهبراي این مین حداقل معاش أ کم درآمد و تراندامدا هدفمند درآمدي از همچنین، حمایت
  . باشدمراتع داشته و احیاي حفظ در نتیجه قرق و داران مراتع می تواند در تشویق آنان به پذیرش دام
  

  هاي ترویجیرهیافت
هاي ترویجی در بهبود پذیرش قرق هاي پژوهش حاضر، موارد زیر به عنوان توصیهبا توجه به یافته 

  :شوندارائه می از سوي دامدارانمراتع 
  . مراتعدامدارانسازي الزم به منظور سوادآموزي و ارتقاء آن در بین زمینه -
 .مدتهاي کوتاهافزایش تعداد قرق -

ریزي مصوب اولیه و اتمام آن در موعد مدت با توجه به برنامهرعایت دقیق مدت زمان قرق بلند -
 .مقرر

 .مدتهاي بلندتعیین وسعت و مدت زمان قرقانجام مشورت با دامداران درباره  -

 .در مناطق تحت قرق فراهم آوردن تسهیالت الزم در تأمین علوفه مورد نیاز دام دامداران -

منظور کاهش تضادها  تشکیل تعاونی دامداران به منظور فراهم کردن یک ساختار سازمانی مناسب به -
 . دامدارانو اختالفات ناشی از اجراي قرق در بین 

 .هاي کشاورزي دامداران در محدوده قرقلوگیري از قرار گرفتن زمینج -

 .دامداران فقیر به منظور افزایش پذیرش قرق از سوي آنان حمایت هدفمند مالی از -
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Abstract 
 Rangelands enclosure is an important management tool in protection and 
restoration of rangelands. Enclosure can improve rangelands status and trends and 
also its capacity. In case of time there are three types of rangelands enclosure 
which include short-time, medium-time and long-time enclosure. The aim of short-
time and medium-time enclosures is to revitalize natural establishment of palatable 
plant species. Long-time enclosure is used for conservation of genetic resources 
and monitoring of range succession and trend. This research investigated the long-
time and short-time enclosures adoption among pastoralists of Bozdaghi region 
located in Ashkhaneh, North Khorasan province. Survey research was used in 
which 60 pastoralists were studied. The results showed that the adoption of long-
time enclosure could be evaluated at low to moderate level. In this regard, adoption 
of short-time enclosures was at high to higher level. The reasons for opposing long-
time enclosure were: shortage of forage for livestock, lack of rangelands for 
grazing and the shortage of land for agriculture. Most pastoralists believed that 
long-time enclosure should be done when the shortage of forage for feeding 
pastoralists’ animals be compensated, agricultural lands located in high lands be 
available by the government for cultivation or pastoralists receive some other lands 
for cultivation instead of their ranges enclosure and low interest loan be available 
for pastoralists. 
 
Keywords: Enclosure adoption; Pastoralists; Rangelands; North-Khorasan 
Province.1 
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