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 چکیده
هدد  از اید  توجه به رعایت زمان چرای دام در مراتع اهمیت بسیاری در حفظ مراتع کشور و جلوگیری از تخریب آن خواهد داشت. 

حاضدر جد   مطاسعد  باشدد. تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر رعایت زمان چرای دام در مراتع شهرستان کوهدشدت اسدتان سرسدتان مدی

. حجم نمونه نی  از میدان دهنددامداران عشایری شهرستان کوهدشت تشکیل میرا آماری مورد نظر جامع  تحقیقات پیمایشی بوده و 

هدای ها متغیرهدای مختلفدی از جملده وی گینامهنفر از طریق فرمول کوکران تعیدی  شدد. در پرسد  310نفر جامعه آماری،  1038

بر مؤثر ورد بررسی قرار گرفت. در ای  تحقیق به منظور بررسی عوامل ثر در مدیریت چرا معوامل مؤ و برداراناجتماعی بهره - اقتصادی

نمایی برآورد های اقتصادسنجی مدل الجیت استفاده شد. پارامترهای اسگوی الجیت به روش حداکثر راستمدیریت زمانی چرا از اسگوی

نتدای  اید  مطاسعده ینی صحیح استفاده شدد. بهای ضریب تبیی  و درصد پی های نمونه از شاخصشد. به منظور بررسی برازش داده

داشت  داری وجود داشته است. مراتع اختال  معنیزمان چرای دام از برداران در رعایت های مختلف بهرهکه میان گروهدهد نشان می

رعایدت زمدان چدرای دام از خروج دیرهنگام دامداران از مراتع ییالقی، تأثیرگذارتری  عوامل بر قی، تاریخ ورود زودهنگام و مرتع قشال

به شغل دامداری  باالی معیشتی سرپرست خانوارهادامدارانی که مرد بودند وابستگی در  ،با توجه به نتای برداران بوده است. سوی بهره

نداشدتند تمایدل که مرتع قشالقی  بردارانیبهرهو  شدندو به همی  دسیل زودتر وارد مرتع ییالقی می ع بیشتر استبرداری از مرتو بهره

دسدتی بدی  آندان صدورت گیدرد سدبب علوف  تأمی  جهت ی هایدر ای  راستا اگر حمایتی به رعایت زمان چرای دام داشتند و کمتر

های فعال از سحدا  دامدداری اسدت و بده شهرستان کوهدشت یکی از شهرستان شود.رعایت زمان چرای دام در بی  ای  دامداران می
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 مقدمه. 1
پایددار محدیز زیسدت و   توسدعتدری  بسدتر حیاتیمراتع 

شدناختی و در حقیقدت زیربندایی بدرای انجدام های بدومپدیده

. [20]شدوند های دامدداری و کشداورزی محسدوی مدیفعاسیت

طبیعدی مندابعتدری  براساس یک برآورد جهانی، مراتدع وسدیع

هدای زمدی  را نیمی از وسعت خشدکی زمینی هستند و تفریباً

ها نی  درصد خشکی 10تا  50عالوه بر ای  . [6]گیرند می دربر

های مصدنوعی و داممدی مدورد اسدتفاده قدرار به صورت چراگاه

خددمات و کدارکرد اکوسیسدتم مرتعدی نقد   .[31] گیرندمی

برداری دارند و ممکد  اسدت تعیی  کننده در نوع و شدت بهره

تغییری کوچک در پوش  گیاهی باعث ایجاد تغییدرات وسدیع 

ینددد آفرمدددیریت، . [25]در اسددترات ی مدددیریت دام شددود 

رید ی، بکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه

سازماندهی منابع و امکانات، هدایت و کنترل اسدت کده بدرای 

نی و براساس نظام ارزشی مورد قبدول دستیابی به اهدا  سازما

 .[27]گیرد صورت می

مدیریت چرای دام هم دان  و هنر است و براساس آگاهی 

ریدد ی برخواسددته از تجربیددات علمددی برنامدده  اندیشددعلمددی و 

گیدری اسدت و شود. مفهوم مدیریت چرا مبتنی بر تصدمیممی

 هدایگونده ۀدربداراتخاذ تصدمیم سدودمند مسدتل م شدناخت 

ای، واکن  حیواندات و روابدز متقابدل بدی  دام و مرتدع علوفه

نیاز به استراحت یدا  ،قواعد مرسوم مدیریت چرا .[21]باشد می

گیدرد و تأخیر منظم را بده عندوان امدری محتدوم در نظدر مدی

تمرک ش بیشتر بر درک چی هایی مانند اسگوی فضامی )مکانی( 

رژیم غذامی، چرای چرا، توزیع زمانی چرا، رفتار چرامی، انتخای 

چند نوع دام، ظرفیت مرتع و تعداد دام در واحدد سدطح مرتدع 

گیری بدرای خالصه مدیریت چرا به مفهوم تصمیم. [12] است

چرای دام در مکان و زمدان مناسدب و بدرای اهددا  و دالیدل 

های متعدد زیست محیطی، رویارویی با چاس  .[7] معی  است

نگدر و اکوسیسدتمی رویکرد کلنیازمند مدیریتی کارآمد است. 

کندد تدا تمدامی اجد ای طبیعدی اقتضدا مدیمندابعدر مدیریت 

ها به خوبی شناخته شوند. ای  شدناخت اکوسیستم و روابز آن

بررسدی  .[16]گیری اسدت ری ی و تصمیمهرگونه برنامه  الزم

بدرداری های مختلف بهرههای مدیریت چرایی در شیوهشاخص

و مید ان توسیدد علوفده مراتدع بدا سحدا  و تأثیر آن بر وضعیت 

شدناختی، اقتصدادی و اجتمداعی کردن مسامل اکوسوژیکی، بدوم

توانددد مدددیران و الزم بددوده و اگددر بددا دقددت انجددام شددود مددی

کارشناسان را در شدناخت بخد  ب رگدی از مسدامل جمعیدت 

برداران وابسته به مرتع یداری دهدد و از آن طریدق گدامی بهره

ر کردن دامداری و شبانی و تقلیل فشدار بدر تمؤثر در اقتصادی

 .[24]های مرتعی بردارد عرصه

بدرداری بخ  مهمی از مراتع در چارچوی نظام سنتی بهره

هدا در مددیریت و گردند و اهمیت شناخت دقیق اید  نظداممی

برداری اصدوسی در بهره .[4]برداری مراتع امری ضروریست بهره

و پایدار مراتع، مدیریت را باید تلفیقی از دو بعدد اکوسدوژیکی و 

بهینده  ۀاستفادمعتقد هستند در  [18] .[26]اجتماعی دانست 

  پایددهددای بددومی و سددنتی بدده عنددوان بسددتر و از مراتددع روش

کنندد کده بده ها پیشنهاد میمطاسعات مدرن ضروری است. آن

برای تعیی  زمان ورود و خدروج تجاری و دان  بومی دامداران 

طوری که دوست و کدارگ اران فقدز دام از مرتع توجه گردد، به

نق  نظارتی و هددایتی داشدته باشدند و در نهایدت در چندی  

تواندد ضدام  اجدرای هرچده های دوستی میهایی حمایتپروژه

چدرای حفداظتی و  ها شدامل:تری  راهکارمهم .ها شودبهتر آن

های اقتصادی ب رگی که بتواندد ر ایجاد بنگاهمحتاطانه، تالش د

هدای فصدلی و یدا مدوردی، ها دوام بیاورند، کدو در برابر شوک

ارتبدداب بددا کشدداورزان مقددیم در مندداطق پربددازده، و نهایتدداً 

مدروز ا. [12] اسدت های اهلدیراهبردهای بازاریابی مناسب دام

مواجده های دامدی بشر با نیاز روزاف ون به محصوالت و فرآورده

برداری بهینه از های غلز بهرهاست اما به علت بکارگیری روش

و مدیریت صحیح و اصدوسی امدری ضدروری ری ی مراتع، برنامه

دار روز خود را در چراگاه بده سده یک علفخوار سم .[31]است 

چدرا، نشدخوار و بیکداری یدا اسدتراحت تقسدیم  ۀعمددفعاسیت 

چرا، فدراهم بدودن علوفده کند. از عوامل مؤثر بر روی زمان می

است. طول زمان چرا به سدهوست بلدع کده در دسدترس بدودن 

های گیاهی، فراهم بودن کل علوفه و کیفیت رژیم غذایی بخ 

کند بستگی دارد. به طدور کلدی کمتدری  زمدان چدرا تغییر می

موقعی اسدت کده علوفده فدراوان و بدا کیفیدت خدوی باشدد و 

علوفه محددود بدوده و از  بیشتری  زمان چرا در زمانی است که

مدیریت موفدق مرتدع، . [5]کیفیت کمتری نی  برخوردار است 

باید بتواند نیاز غذایی حیوانات را بدا نوسدانات فصدلی و سداالن  

توسید علوف  مرتع متعادل سازد. برای داشت  سیستم مناسدب، 

 ،نیاز به درک کامل و روش  قابلیت و دسترسدی دام بده علوفده

واکن  دام به تغییر قابلیت دسترسی و وضعیت مرتع است تدا 
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هدای چراکنندده در هد  موردنظر کده مصدر  و عملکدرد دام

شدرایز آی و هدوایی عامدل دیگدری مرتع است، به دست آید. 

بده گذارد. نشخوارکنندگان است که بر روی زمان چرا تأثیر می

سیدت های حدرارت و سدرما بدا کداه  فعاهای کوتاه تن دوره

دن دمدا بده حدرارت دهند اما بدا رسدیچرایی واکن  نشان می

 .[8]شود ها دوباره تنظیم میفعاسیت میانگی ، متعاقباً

عددم تعدادل دام و در تحقیقی با عنوان عوامدل مدؤثر [23]

مرتع در مراتع کوه نمک شهرستان دارای اظهدار داشدتند کده 

بدرداری از مراتدع بدا هدد  افد ای  توسیدد وضعیت فعلی بهره

برداری بهینده از دام در تضاد بوده و به منظور بهره ۀزندگوشت 

مراتع باید می ان استفاده از مراتع را کاه  داد، همچنی  بیان 

نمودند که اف ای  تعداد دام در واحد دامداری و عدم مددیریت 

 .سدتصحیح و مناسب سبب وارد آمدن آسیب به مراتع شدده ا

نشدان داد، عددم  [2]مشاهدات صورت گرفته در گ ارش طرح 

مدیریت در مراتع مورد مطاسعه در چندی  سال گذشته، شددت 

برداران سبب گردیده که ای  مراتع تعادل زیاد چرا و تعداد بهره

ای آن های مرغوی علوفهبیوسوژیک خود را از دست داده و گونه

وضدعیت مطلدوبی برخدوردار کاه  یابد و به تبع آن مراتدع از 

 نباشد که ارتقا  وضعیت مرتع را با مشکل مواجه خواهد کرد.

تدوان گفدت دو در مسئله کو  عالوه بر انسان و دام که می

دهند عامل اقلیم از رک  اصلی و اساسی امر کو  را تشکیل می

باشد. اخدتال  درجده تری  عوامل میتری  و تعیی  کنندهمهم

رش و چگددونگی وضددع هددوا همیشدده و در حددرارت و میدد ان بددا

های مختلف در امر کو  دخاست داشدته و تقدویم زمدانی دوران

علددت اصددلی کددو  را  [15] .[3]کددو  را تعیددی  کددرده اسددت 

وری دامدداری، اسدتفاده بهتدر از آی و توان در اف ای  بهرهمی

تأثیر افد ای  دمدا و تغییدر  [33]. های طبیعی دانستندچراگاه

تواند شدیدتر از سایر نقداب باشدد، مراتع آفریقا میبارندگی در 

هدای موجدود در اید  منداطق، افد ای  ای  امر ناشی از چاس 

از آنجدا  باشدد.جمعیت، از بی  رفت  نهادها و تخریب منابع می

که معاش عشایر به دام متکی است، ناچارند برای تأمی  علوفده 

موردنیاز از مراتع و همچنی ، دوری از گرمدا و سدرمای طاقدت 

قدام کنندد. افرسا، به کو  بی  دو ناحیه به نام ییالق و قشالق 

دام، مرتع  .[1]نامند نشی  نی  میبه همی  علت، عشایر را کو 

نشی  را تشکیل داوم حیات انسان کو ک  اصلی تو کو ، سه ر

تواند تضمینی برای استفاده از منابع و کو  می .[22]دهند می

کاه  اثرهای خشکساسی باشد و از نظر اقتصادی کارآمددتر از 

نه چندان دور، کدو  عشدایر   گذشتدر مرتعداری ساک  است. 

براساس یک برنامه زمانبندی در سداختار قددرت ایلدی تنظدیم 

و بدی  شکل، بهتری  زمان مناسب حرکدت خانوارهدا و شد می

های عشایر از مناطق قشالقی به مناطق ییالقی و بدرعک،، دام

هدا شدد کده طدی قدرنبا توجه تجربه و دان  بومی تدوی  می

جدایی و کدو  زمدان اقددام بده جابده در ای دست آمده بود. به

یدیالق  های اخیر، کو  عشایر بی  قشدالق ونمایند، اما در سال

دچار آشفتگی شده است. از آنجا که زمان انجام کو  و به تبدع 

هدا بدده مراتدع ییالقددی و آن، زمدان ورود عشدایر بدده همدراه دام

قشالقی در مدیریت صحیح مراتع از اهمیت زیدادی برخدوردار 

تواند پیامدهای مختلفی هم بدر زنددگی نظمی میاست، ای  بی

تع داشته باشد. به همدی  عشایر و هم بر پایداری و سالمت مرا

شود تا کو  عشدایر علت، تالش زیادی از سوی دوست انجام می

به نحوی سامان یابد که با معیارهای حفاظت از مراتدع سدازگار 

 .باشد

 

 . روش شناسی2
 مطالعه مورد ۀمنطقمعرفی . 2.1

کیلومتر مربع  3904شهرستان کوهدشت با وسعتی معادل 

  شددرقی و 47˚39' جغرافیدداییدر غددری ایددران و در مختصددات 

شماسی در همسایگی شهرستان کرمانشداه از شدمال،  °33 31'

پلدختر از جنوی؛ خرم آباد شرق و ایالم از غدری قدرار گرفتده 

دهدد. هکتار را مراتع تشکیل می 47185است. از کل مساحت 

رأس  220634  دامی موجدود در مراتدعواحد هم اکنون تعداد 

باشدد و تعدداد کدل خدانوار دامدداران عشدایری در منداطق می

امدور عشدایر شهرسدتان  ۀادارییالقی ای  شهرستان طبق آمار 

 2/405. میدانگی  بارنددگی سداالنه [9] باشددنفدر مدی 1038

های آذر و دی انجام متر و بیشتری  می ان بارندگی در ماهمیلی

یشدتری  بدر دی مداه و  6/20. کمتری  دمای منطقده گیردمی

گیداهی باشدد. پوشد  مدیدرجه در تیرمداه  43دمای منطقه 

: دم موشدی، شدامل آنغاسب های گونهو ای و علفی بوتهمنطقه 

جو موشی، انواع بروموس، توت روباهی، یوال  وحشی، چچدم، 

کنگو، گون هویچ وحشدی، ماشدک، بومدادران، فلدومی،، گدل 

گاوزبان، شیری  بیان، کاهو وحشی، گل ختمی، پوآ، نوآ، بابونده 

موقعیت مکانی شهرسدتان کوهدشدت  1. شکل [29]و ... است 

 (.1دهد )شکل را در استان سرستان نشان می
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 مورد مطالعهمنطقۀ نمایی از . 1شکل 

 

 . روش تحقیق2.2
شود می حاضر ج و تحقیقات پیمایشی محسویمطاسع  

آوری اطالعددات در آن بددا اسددتفاده از مصدداحبه و جمددعکدده 

هدا دادهآوری جمدعابد ار اصدلی نامه انجدام گرفدت. پرس 

مدورد مطاسعده، منطقد  ای بود که مرتعدداران در پرسشنامه

هددا نامددهدر ایدد  پرسدد  حضددوری آن را تکمیددل نمودنددد. 

 -هددای اقتصددادیوی گددیمتغیرهددای مختلفددی از جملدده 

های ترویجی و دیگدر برنامهاجتماعی بهره برداران، آگاهی از 

شهرسددتان  سددواالت مددرتبز مددورد بررسددی قددرار گرفددت.

خدانوار عشدایر در مراتدع ییالقدی و  2200کوهدشت دارای 

خانوار عشایر در مراتدع ییالقدی  1038باشند و قشالقی می

گیدری هدا از روش نموندهبه منظور انتخای نمونده .باشندمی

ادفی ساده و برای برآورد حجم نمونه از فرمدول کدوکران تص

بده عندوان  1038استفاده شد. در ای  فرمول با قدرار دادن 

عدد برآورد شد. بده منظدور  310جامعه، می ان حجم نمونه 

بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آسفای کرونبدا  اسدتفاده 

از پرسشنامه پی  آزمون و آسفای نهایی  30شد که با انجام 

درصددد  70دامددداران ضددریب بددرای کلیدده سددواالت بدداالی 

برداری مرتعداران منطقه به صورت بیشتر بهرهمحاسبه شد. 

و مابقی به صورت تعاونی و انفرادی از  بودند( %8/86)مشاع 

تعدداد دام مرتعدداران   و دامند کردندبرداری میمراتع بهره

هددای و دادهباشددد رأس دام مددی 520تددا  20منطقدده بددی  

مدورد  Shazam  و SPSSآوری شده در نرم اف ارهدای جمع

تج یه و تحلیل قرار گرفتند. ابتدا آناسی  بخد  توصدیفی بدا 

و  آزمدون کدای مربدعسپ،  ،صورت گرفت SPSSنرم اف ار 

تری  عوامل مؤثر بر مدیریت زمدانی چدرای دام مهمدر انتها 

در ای  فرمول بدا  .[32]صورت گرفت   Shazamبا نرم اف ار 

 5خطدای مطلدق ( و Nبه عنوان جامعده ) 1038قرار دادن 
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نمونه برآورد شد. الزم به ذکر  310(، می ان حجم dدرصد )

هدا نداقص بدود و در پرسشدنامههای بخشی از است که داده

پرسشنامه تج یده و تحلیدل شدد. ابد ار اصدلی 298نهایت، 

ای بددود کدده مرتعددداران در پرسشددنامههددا دادهجمددع آوری 

در اید  مورد مطاسعه، حضوری آن را تکمیل نمودند. منطق  

هدای وی گدیها متغیرهدای مختلفدی از جملده نامهپرس  

هدای برنامدهبدرداران، آگداهی از بهدرهاجتمداعی  -اقتصادی

 ترویجی و دیگر سواالت مرتبز مورد بررسی قرار گرفت.
مدؤثر بدر مددیریت حقیق به منظور بررسی عوامل تدر ای  

عددواملی نظیددر سددطح ، زمددانی چددرای دام در مراتددع ییالقددی

تحصیالت، بعد خانوار، تعدداد دام مرتعدداران، متوسدز ه ینده 

بدرداری از مرتدع )مشداعی، ساالنه، می ان زای  گله، نوع بهدره

تعاونی و تفکیکی(، داشت  مرتع قشدالقی، فاصدله بدی  مراتدع 

از طریق دامداری و چند روز  ییالقی و قشالقی، تأمی  درآمدها

 ، مورد بررسی قرار گرفت.شوندزودتر وارد مرتع ییالقی می

  (1رابطه )

بدا توجده ماهیدت دو ارزشده بدودن متغیدر پ وه  در ای  

(، اسگوی الجیدت رعایت زمان چرای دامیا عدم رعایت وابسته )

مدورد  ،بدر متغیدر وابسدتهمدؤثر برای مشدخص کدردن عوامدل 

پارامترهای اسگوی الجیت به روش حداکثر  استفاده قرار گرفت.

برآورد شدد و  Shazamنمایی با استفاده از نرم اف ارهای راست

 .[17 ,19]استفاده شدد  SPSSاف ار در برخی موارد نی  از نرم 

( 2)رابطد  در ای  پ وه  از اسگوی تجربی الجیت بده صدورت 

 بهره گرفته شد:

(2)  𝑍𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝑢𝑖 

رعایدت متغیدر وابسدته اسدت )در صدورت  Ziکه در آن 

عددم رعایدت زمدان مقدار یک و در صورت  زمان چرای دام

عدر  از  0βشدود(، مقدار صفر در نظر گرفته می چرای دام

ها Xiشوند، متغیرها که برآورد میزاوی   ها ضریب β iمبدا، 

 iu، رعایت زمدان چدرادر مؤثر متغیرهای توضیحی یا عوامل 

بده منظدور بررسدی بدرازش  باشدند.اج ای اخالل مددل می

های ضددریب تبیددی  و درصددد هددای نموندده از شدداخصداده

 بینی صحیح استفاده شد.پی 

 

 نتایج. 3

 . برآورد مدل رگرسیونی الجیت1.3

. برآورد متوسط درآمد و هزینه دامدداران 1.1.3

 با رعایت زمان چرای دام
 الجیدت در جددول رگرسیونی مدل برآورد از حاصل نتای 

مناسب در مددل   نتیجبا توجه به عدم حصول آمده است.  (1)

اوسیه، متغیرهایی که سبب کاه  کارایی مدل شددند از مددل 

 افد ای  بدا هدانمونده بیشدتر در اینکده به توجهحذ  شدند. 
 دامدداریسداالنه   ه یندامدار، متوسز   ساالنمتوسز درآمد 

 دو اید  بدی  هم خطی شددید باعث امر ای  و رودمی باال هم
فقدز  مددل بدرآورد در مشدکل اید  رفع برای شود، می متغیر

  سداالن  ه ینکه متوسز  شد، مدل وارد ساالنه  ه ینمتوسز 

 .نشد دارمعنی بردارانبهره بی  کم دسیل تغییرات به دامدار هم

برداریشان از مرتع به صدورت به دسیل اینکه مرتعدارانی که بهره

تفکیکی بود رقابتی بی  آنان وجود نداشت اما مرتعداران که به 

کردند رقابدت بدر سدر برداری میصورت مشاعی از منطقه بهره

علوفد  کردندد برداری بینشان وجود داشت و احساس مدیبهره

گرفدت هایشان قرار میمکمتری نسبت به تفکیکی در اختیار دا

 شد.دامداریشان بیشتر میه ین  و در نتیجه 

کدل و ه ینده درآمد با  همچنی  در ای  بررسی متغیرهای

 خطی باالیی داشتند )ضریب همبسدتگی بداالی هم ،تعداد دام

(، بنابرای  متغیرهای درآمد کل از مدل کنار گذاشته شد 68/0

در نهایت مدل تصدریح و مدل الجیت مورد ارزیابی قرار گرفت. 

 شده با حضور سایر متغیرهای توضیحی برآورد شد.

 

. برآورد ورود و خروج زودهنگام و دیرهنگاام  2.1.3

جنسیت و دارا بودن مرتع داماااران باا ریایات زماان 

 چرای دام

 الجیدت، مددل توضدیحی متغیرهدای برآورد ضرایب نتای 

 متغیر بر متغیرها ای  تأثیرگذاری و هاآن احتمال آماری سطوح

تعیدی   بدرای نمداییدرسدت حداکثر روش از استفاده وابسته با

عوامل مدؤثر بدر رعایدت مددیریت زمدانی چدرای دام در مرتدع 
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 از کده طورهمدان است. شده داده ( نشان1) جدول در ییالقی

مشدخص اسدت، متغیرهدای چدرای  مدل الجیت تخمی  نتای 

و چدرای "ییالقدی شددنزودتر وارد مرتع  چند روز"زودهنگام 

  "دیرتر از مراتع ییالقی خارج شدن چند روز" دیرهنگام دامدار

 سدطح درصد و جنسیت، داشت  مراتع قشالقی در 1در سطح 

 باشند.دار میمعنیدرصد  5احتمال 

( آورده شدده 1هایی کده در ردیدف انتهدایی جددول )آماره

آماره کنند. مقدار میاست قدرت توضیح دهندگی مدل را بیان 

( به دست آمدده در جددول فدوق برابدر LRنسبت راستنمایی )

باشد. ای  مقدار با توجه بده احتمدال آمداره نسدبت می 44/72

دهد که تغییرات توضیح داده شده توسدز میراستنمایی نشان 

دار شده اسدت. مقددار معنیمدل، در سطح باالتر از یک درصد 

از خدوبی  درصد( مددل حداکی 28/0ضریب تعیی  مک فادن )

بیندی صدحیح مددل پی برازش آن است. عالوه بر ای ، درصد 

درصد است که رقدم مطلدوبی را  07/69برآورد شده نی  باسغ بر 

دهد. بنابرای  مدل برآورد شده توانسته اسدت درصدد مینشان 

بدداالیی از مقددادیر متغیددر وابسددته را بددا توجدده بدده متغیرهددای 

  درصدد از 69تقریبداً  ر،دیگ بیان بینی نماید. بهپی توضیحی 

رعایت مدیریت زمانی چدرای دام در مراتدع  تمایل به دامداران،

 به اطالعات، با مناسب کامالً نسبتی ارامه با را خیر یا بله ییالقی

 اند.داده اختصاص درستی

ضریب همبستگی ج می دو به دو هیچ کدام از متغیرهدای 

درصد نبدود، کده نشدان  50مستقل بکار رفته در مدل بی  از 

خطی شدید بی  متغیرهای توضدیحی اسدت. فقدان هم ۀدهند

 های الزم قابل اطمینان خواهد بود.تحلیلبنابرای ، مدل برای 

 الجیت برای مایریت زمانی چرای دام رگرسیونی مال وردبرآ نتایج .1جاول 

 متغیرها ضریب برآورد شده tارزش آماری  کش  وزنی متغیرها اثر نهایی

 جنسیت -6781/2 -3936/2* -0969/1 -66340/0

 س  27795/0 11944/0 63895/0 68851/0

 سطح تحصیالت 25011/0 11211/0 15025/0 61955/0

 تعداد اعضای خانواده 2268/0 3086/0 60283/0 55160/0

 شغل 17530/0 68765/0 14322/0 43423/0

 تعداد دام 32655/0 4620/1 18114/0 80891/0

 متوسز ه ینه ساالنه -14202/0 -2533/1 -24738/0 -35181/0

 سابقه دامداری -14438/0 -68345/0 -21810/0 -35764/0

 أس دامر 10می ان زای  ساالنه برای  -28565/0 -48361/1 -14775/0 -70759/0

 مدیریت مراتع ییالقی 14036/0 55134/0 13091/0 34770/0

 تعداد دام موجود در سامان عرفی 25043/0 49405/0 87792/0 62035/0

 داشت  مرتع قشالقی 1864/2 3059/2* 86371/0 -54159/0

 و قشالقی فاصله بی  مراتع ییالقی 52834/0 57249/0 22187/0 13088/0

 شدنوارد مرتع ییالقی چند روز زودتر  -39687/0 -7109/4** -36607/0 -98309/0

70591/0- 17509/0- -2/8529**
 شدنچند روز دیرتر از مرتع ییالقی خارج  -28497/0 

 تأمی  درآمدها از طریق دامداری 1616/0 -84681/3 27643/0 40033/0

 رعایت مدیریت زمانی چرای دام 53680/0 25081/0 22304/0 000/0

 درصد 5** معنی دار در سطح یک درصد، * معنی دار در سطح 
LIKELIHOOD RATIO TEST = 72.4496                                           P-Value= 0.000 

PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS = 0.69079                   Mc Fadden R-SQUARE = 0.283 
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 آزمون کای اسکوئر. 2. 3

کای دو بین جنسیت و مربع . نتایج آزمون 1.2.3

 ریایت زمان چرا
بررسی شده است، تدا اثدر هدر  کایمربع نتای  آزمون  بتداا

بندی شده درمورد رعایت زمان چرای دام مشدخص گروه طبقه

بردار بر رعایدت زمدان تمایل هر بهره مربع کایشود. در آزمون 

شود، بنابرای  جهت آزمون اثر هر متغیدر تعیی  نمیچرای دام 

بدردار از توابدع سوجیدت بر رعایت زمان چرای دام توسدز بهدره

 پیداسدت،  (2)گونده کده از جددول  استفاده شده است. همدان

 از درصد 5/4 و باشندمی مرد مطاسعه مورد افراد از درصد 5/95

نشدان داد کده  مربدع کداینتای  آزمون  بودند. زن بردارانبهره

در تمایل بده رعایدت زمدان چدرای های تعریف شده میان گروه

 داری در سطح پن  درصد وجود دارد.دام، تفاوت معنی

باین دارا باودن  کای مربع . نتایج آزمون 2.2.3

 مرتع قشالقی و ریایت زمان چرا
درصدد  3/90در مورد متغیر دارا بودن مراتع قشدالقی نید  

درصدد  7/9و  برداران اظهار کردند که مرتع قشالقی دارند،بهره

برداران مرتع قشالقی نداشتند. همانطور که از نتای  آزمون بهره

پیداست، از سحا  دارا بودن مرتع قشدالقی در میدان  مربع کای

داری در تمایدل بده معندیی شدده، تفداوت بندددو گروه طبقه

 دام وجود دارد.رای چ ۀدوررعایت 

بین ورود و خروج  مربع کای. نتایج آزمون 3.2.3

 دامااران با ریایت زمان چرا
 به موقدع"متغیر درصد  7/18مورد بررسی حدود   نموندر 

روز زودتر وارد مرتدع 1 -75ها بی  آن  بقیو  "وارد مرتع شدن

بنددی شدده از های مختلف طبقدهشدند. میان گروهییالقی می

، اخدتال  دنشددچند روز زودتر وارد مرتع ییالقی اینکه سحا  

داری در رعایت زمان چرای دام وجود داشته است و اید  معنی

دار بدوده خوبی در فاصله اطمینان یک درصد معندیه اختال  ب

درمورد زمان خروج دام از مراتع با رعایت زمان چرای دام است 

برداران بیان کردند که به موقدع از درصد از بهره 4/37ییالقی، 

روز،  1 -15درصد اظهار داشتند کده  21شوند، مرتع خارج می

برداران روز و بقیه بهره 16 – 30درصد اعالم نمودند که  7/38

 شوند. با توجده بده جددولروز دیرتر از مرتع خارج می 60-31

مختلدف خدروج هدای شدود کده میدان گدروهمشاهده مدی (2)

داری در تمایل به رعایدت زمدان دیرهنگام، اختال  کامالً معنی

 دام وجود دارد.رای چ

 برای مایریت زمانی چرای دام مربع کایآزمون  .2جاول 

 درصد فراوانی وضعیت هامتغیر
رعایت زمان چرا 

 )درصد(

عدم رعایت زمان چرا 

 )درصد(
 دو آزمون کای

 جنسیت
 مرد

 زن

296 

14 

5 .95 

5.45 

19.44 

55.3 

3.51 

96.0 
*5.586 

داشت  مرتع 

 قشالقی

 دارا بودن

 فاقد بودن

280 

30 

90.3 

9.7 

45.48 

2.25 

44.83 

7.41 
**7.932 

 تاریخ ورود

 زودهنگام

0 

15-1 

30- 16 

45- 31 

60- 46 

75- 61 

58 

97 

72 

63 

1 

19 

18.7 

31.3 

23.2 

20.3 

3 

6.1 

16.45 

14.83 

7.75 

7.42 

0 

1.3 

2.25 

16.45 

15.48 

12.9 

0.33 

4.84 

**53.069 

تاریخ خروج 

 دیرهنگام

0 

15-1 

30- 16 

45- 31 

60- 46 

116 

65 

120 

6 

3 

37.4 

21 

38.7 

1.9 

1 

25.48 

7.74 

13.54 

0.32 

0.65 

11.94 

13.23 

25.17 

1.62 

0.32 

**32.888 

 درصد 5 ** معنی دار در سطح یک درصد، * معنی دار در سطح
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 گیریبحث و نتیجه. 4
ثیر أتددر مدل الجیت ضرایب برآورد شده اوسیه فقز عالمم 

متغیرهای توضدیحی را روی احتمدال پدذیرش متغیدر وابسدته 

ها و دهند وسی تفسدیر مقدداری ندارندد. بلکده کشد نشان می

 کده آنجا گیرند. ازمیاثرات نهایی هستند که مورد تفسیر قرار 

 هدیچ باشدندمی مشاهدات مقادیر از غیرخطی توابعی هاکش 

 عبدور هامیانگی  نمونه از الجیت تابع که ندارد وجود تضمینی

 در هااز کشد  اسدتفاده در محددودیتی سحدا  نمایدد. بددی 

 هایکشد  از بایدد که معتقدند [14] سذا دارد. وجود میانگی 

 اید   محاسدب بدرای اسدتفاده مدورد وزن استفاده شدود. وزنی

اسدت.  مشاهده هر برای شده بینی پی  وزنی احتمال میانگی 

 در شودمی شده نامیده داده وزن کل کش  که کش  نوع ای 

 .است گرفته استفاده قرار مورد تحقیق ای  نتای  تفسیر

متغیدر رعایدت  شدده بدرآورد ضدریب عالمدت تئدوری بنابر

درصدورتی  دهدمی نشان که باشدمی مدیریت زمانی چرا منفی

برای رعایت مدیریت زمدانی چدرای  شده پیشنهاد که جنسیت

 مدرد رعایدت کنندده احتمدال مرد باشد، دام در مراتع ییالقی

 جنسدیت  متغیدر کشد  وزندی بده توجده یابدد. بداکاه  می

 یدک عوامدل، افد ای   بقی( در جدول، با ثابت ماندن -09/1)

رعایت مددیریت زمدانی  احتمال مرد،می ان جنسیت  در درصد

دهدد. کداه  می درصدد 09/1چرای دام در مراتع ییالقدی را  

 آن از داشت  مراتع قشالقی حاکی متغیر ضریب مثبت عالمت

 احتمدال با داشت  سطح وسدیعی از مراتدع قشدالقی، است که

در رعایدت مددیریت زمدانی چدرای دام در مراتدع  مثبت جوای

در  درصد یک اف ای  دیگر عبارتهب .هددمی اف ای  ییالقی را

رعایدت زمدان  بده تمایدل احتمال می ان داشت  مراتع قشالقی،

 دهد.می درصد اف ای 86/0را  چرا

 چندد روز زودتدر"همچنی  متغیر ورود زودهنگدام دامددار 

دار بدوده و عالمدت ضدریب آن نید  نی  معنی "وارد مرتع شدن

اف ای  ورود زودهنگام دامدار باشد بدی  معنی که با میمنفی 

به مراتع ییالقی، می ان تمایل به رعایت مدیریت زمانی چدرای 

 در درصدد یدک افد ای  دیگر عبارتدام کاه  یافته است. به

 بده تمایدل احتمدال ورود زودهنگام دامدار به مراتدع ییالقدی،

 366/0را  رعایت مدیریت زمدانی چدرای دام در مراتدع ییالقدی

 دهد.می کاه  درصد

از طر  دیگر دامدارانی که تمایل بده خدروج دیرهنگدام از 

 را  "چنددد روز دیرتددر از مرتددع خددارج شدددن"مراتددع ییالقددی 

اند نی  تمایل کمتری به رعایت مدیریت زمانی چرای دام داشته

در خدروج  درصدد یدک افد ای  دیگدر عبدارتاند. بهنی  داشته

رعایدت  بده تمایدل احتمدال دیرهنگام دامدار از مراتع ییالقدی،

 درصدد 175/0را  مدیریت زمانی چدرای دام در مراتدع ییالقدی

مهمتددری  عوامددل در تخریددب مراتددع  [30] دهددد.می کدداه 

ییالقی چرای زودرس، پراکن  نامناسب دام در سطح مرتدع و 

 [28]های براساس یافته دانند.میخروج دیرهنگام دام از مرتع 

بدرداران دیددگاه بهدره مهمتری  عوامل در مددیریت چرایدی از

برنامد  زمان ورود و خروج دام از مرتدع و رعایدت برنام  رعایت 

هدای عرفدی مدورد بدرداران موجدود در سدامانقرق توسز بهره

ورود و برنام  طبیعی در ادارۀ منابعمطاسعه بوده است. با نظارت 

قدرق همدراه بدا شدرایز اکوسدوژیکی برنام  خروج دام و اجرای 

و برداران مل م به رعایدت زمدان ورود ه تا بهرهمنطقه باعث شد

نتدای   قدرق شدوند همخدوانی دارد.برنامد  خروج دام و رعایت 

برداری مشاع زمدان بهره ۀشیوبیانگر ای  است که مرتعداران با 

باشد. امدا مرتعدداران بدا ندوع خروج دامشان از مراتع دیرتر می

شدند. در مراتع از مرتع خارج می برداری تفکیکی به موقعبهره

تفکیکی )افرازی( به دسیل اینکه دامداران خودشان ماسدک اید  

از مراتع  ییالقی خدارج  کنند به موقعباشند سعی میمراتع می

انجدام تنسدیق مراتدع  ،تری  پیشنهاد برای ای  کدارمهم .شوند

 هداییافتده طبدق. باشددایجداد تعداونی مدی با مشاعی و حریم

بیان نمودند مدیریت از نوع فردی )خصوصی(  که [10] تحقیق

بده صدورت بدرداری از مدیریت مشاع بهتر است، زیدرا در بهدره

مرتعداران دارای حد، ماسکیدت بده مراتدع هسدتند و  انفرادی

سعی خواهند کرد درآمد خود را از ای  طریدق افد ای   معموالً

دهند و مدیریت مناسب مانند مدیریت چرای دام، فصل چرای 

 ،دام، تعادل بی  تعداد دام و ظرفیدت مرتدع را رعایدت نمایندد

ای  مطاسعه نتای  قابل توجهی ارامه نموده اسدت. . منطبق است

عده نید  که همانند مطاسعدات بررسدی شدده، اید  مطاسطوریهب

عوامل مؤثر بر حفظ مراتدع و از اجتماعی را  –عوامل اقتصادی 

رعایت زمان چرای دام دانسته و اهمیدت جنسدیت، دارا بدودن 

 ، "چندد روز زودتدر وارد مرتدع شددن"متغیدر مراتع قشالقی، 

و مید ان اثدر   "شددنخدارج مرتدع  دیرتدر ازچند روز "متغیر 

با توجه به نتای  اید  نماید. هریک از ای  عوامل را مشخص می

برداران برای رعایت زمان مطاسعه، متغیرهای مؤثر بر تمایل بهره

. داری وجود داردهای مختلف، اختال  معنیدر گروه چرای دام
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با توجده بده نتدای  بدرآورد مددل رگرسدیونی سوجیدت، متغیدر 

میان سایر متغیرها داشته است جنسیت بیشتری  کش  را در 

برداران زن، زمان چرای گر ای  است که بهرهکه ای  نتیجه بیان

شوند. در نتیجه کنند و به موقع وارد مرتع میدام را رعایت می

گذاری رعایت زمدان ورود و خدروج دام در میدان اید  سیاست

اقشار آسانتر خواهد بود. همچنی ، درمدورد مدردان، وابسدتگی 

ه نحدوی ها باید بها به مرتع زیاد است سذا، سیاستاقتصادی آن

ها با منافع و اهمیت رعایت انجام گیرد که منجر به آشنایی آن

زنان سرپرست  [13]با توجه به  زمان چرای دام در مراتع گردد.

که تعداد خانواده معموالً دام خود را توسز پسران جوان یا در صورتی

سپردند. الزم های خود را به سایر دامداران میها کم بود، دامدام آن

ذکدر اسدت کده دامددارانی کده دام خدود را بده دامدداران دیگدر به 

سپردند از یک نوع شراکت بومی که در زبان محلدی بده دوپدایی می

تروی  و تشریح رعایت در ای  راستا . کردندمعر  بود استفاده می

تواند به عنوان راهکداری زمان چرای دام با آگاهی دامداران، می

را بودن مرتع قشالقی، پد، از مناسب پیشنهاد گردد. متغیر دا

متغیر جنسیت بیشتری  کش  را به خود اختصاص داده است. 

با توجه به برآورد پارامتر مربدوب بده متغیدر دارا بدودن مراتدع 

بردارانددی کدده مرتددع قشددالقی داشددتند، تمایددل قشددالقی، بهددره

اندد. بیشتری به رعایت زمان چرای دام در مراتع ییالقی داشته

تمایدل  ،داشدتندنبرداراندی کده مرتدع قشدالقی در مقابل بهدره

الزم  در ای  راسدتا نداشتند.چندانی به رعایت زمان چرای دام 

جهت تدأمی  علوفده دسدتی اید  دامدداران  یهایحمایت است

صورت گیرد تا سبب رعایت زمان ورود دام به مراتع ییالقدی و 

 درکدده  گددرددباعددث جلددوگیری از نددابودی مراتددع در نتیجدده 

 آن اشاره شده است. به [18و 11] تحقیقات

چند روز زودتر وارد مرتع "متغیر با توجه به نتای  مطاسعه، 

داری بر تمایل به عدم رعایت زمان چدرای دام اثر معنی "شدن

بردارانی که مدت دهد که بهرهاست. ای  نتیجه نشان می داشته

شدوند سدبب ماه( زودتر وارد مرتدع مدی 2تا  1زمان بیشتری )

عادت در بی  آنان شده، اهمیت کمتری به رعایت زمان چدرای 

در واقع بده حیدات بلندمددت مراتدع اهمیدت دام خواهند داد. 

کمتری داده و تمایل کمتری بده رعایدت زمدان چدرای دام در 

هدای کنترسدی درمدورد ایدد  مراتدع دارندد. در نتیجده سیاسددت

با توجه بیشتری  بایدبرداران جهت رعایت زمان چرای دام بهره

شوند انجام گیرد. در مقابل دامدارانی که به موقع وارد مرتع می

مناسددب دام خددود توجدده   تغذیددبدده حیددات بلندمدددت جهددت 

های عشدایری، گماشدت  صیانت از راهبیشتری خواهند داشت. 

قرقبان برای مراتع ییالقی، اف ای  تأمی  امنیدت کدو ، ایجداد 

کو  بده منظدور تدأمی  خددمات های موقت در مسیر گاهاتراق

های مناسب و نیاز عشایر، با روش حمایتی دام، تأمی  آی مورد

های خشکسداسی از موردنیاز دام در سالعلوف  تأمی  بخشی از 

پیشنهادهای ای  پ وه  بدرای کنتدرل کدو  زودرس عشدایر 

 است

نمودند که نظارت، کنترل و  بیان که [28]با نتای  پ وه  

-دام مجاز و زمدان ورود و خدروج دام، در شدیوهپیگیری تعداد 

توانددد، ضددم  جلددوگیری از بددرداری، مددیهددای مختلددف بهددره

-برخورداری منافع فردی به طور مستقیم و غیرمستقیم، زمینه

برداری عام و پایدار از مراتدع فدراهم کندد کدامال  ای برای بهره

 مطابقت دارد.
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