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  بندي عوامل مؤثر بر تخریب مراتع استان گلستان بررسی و رتبه
 

  2و حسین بارانی 1محمدرضا شهرکی*
  ، آموخته کارشناسی ارشد مرتعداري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانش1

  طبیعی گرگان دانشیار گروه مرتعداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع2
  6/10/91 ؛ تاریخ پذیرش: 16/3/91تاریخ دریافت: 

    1چکیده
هاي اکولوژیکی زیست و پدیدههاي منابع طبیعی به ویژه مراتع، بستر توسعه پایدار محیطعرصه  

ها دارند. عدم توجه شود، نقش تأثیرگذاري در زندگی دامداران به خصوص تغذیه دام آنمحسوب می
برداري از مراتع از یک طرف و کمبود کارشناس و محافظ از برداران به قوانین و مقررات بهرهبهره

منظور بررسی و  ر همین راستا بهطرف دیگر، تخریب مراتع را در پی داشته است. بنابراین د
بر تجربه کارشناسان منابع  بندي عوامل مؤثر بر تخریب مراتع استان گلستان، دیدگاه مبتنی اولویت

آوري اطالعات در زمینه موضوعی تحقیق از ابزار پرسشنامه به طبیعی، در نظر گرفته شد. براي جمع
ستفاده از نظرات متخصصان و پایایی آن بر اساس همراه مصاحبه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با ا

طور تصادفی از کارشناسان  پرسشنامه به 60دست آمد. در مجموع،  ) به859/0( ضریب آلفاي کرونباخ
افزار ، به کمک نرمExcelبندي در محیط ها پس از استخراج و دستهسطح استان تکمیل شده و پاسخ

SPSS صورت  هاي ارائه شده براي هر فاکتور را بهست. پاسخمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ا
بندي صورت گرفته است. نتایج به دست آمده ضریب تغییرات بیان شده است و با توجه به آن اولویت

هاي اولویت بنابراینهاي داده شده از جانب کارشناسان متفاوت بوده و حاکی از آن است که نسبت
هاي تعیین شده در هر دو مرتع قشالقی و ییالقی خی موارد نیز رتبهارائه شده نیز یکسان نیست. در بر

از جانب کارشناسان یکسان در نظر گرفته شده است. در مجموع عوامل معیشتی و عوامل مدیریتی 

                                                
  m.rshahraki@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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در مراتع قشالقی و ییالقی از نگاه کارشناسان عوامل مؤثرتري در  84/3و  14/4ترتیب با میانگین  به
اند. در مقابل عوامل طبیعی هم در خریب مراتع نسبت به سایر موارد دانسته شدهکاهش و یا افزایش ت

  عنوان کمترین عامل تأثیرگذار معرفی شده است. مراتع قشالقی و هم در مراتع ییالقی به
  

  بندي، کارشناسان منابع طبیعی، استان گلستان.تخریب مرتع، اولویت :کلیديهاي  هواژ
  

  مقدمه
عنوان بستر اصلی موجودات زنده به ویژه انسان از اهمیت بسـیار بـاالیی برخـوردار     منابع طبیعی به  
هـاي ملـی یـک    ترین ثروتهاي خدادادي و از با ارزشباشد تا آن جا که آن را از بزرگترین نعمتمی

برداري صحیح توأم بـا عملیـات   آورند. مراتع نیز به عنوان بخشی از منابع ملی، بهرهکشور به شمار می
هاي کشور در تواند نقش اساسی در جهت حفظ آب و خاك و تأمین نیازمنديها میاصالح و احیاء آن

هاي گیاهی مرتع ارائه کننده خدماتی است که هـر یـک از   هاي پروتئینی داشته و پوششزمینه فراورده
ا حیـاتی اسـت   هـ ها ارزشی به مراتب بیشتر از علوفه را دارند و برخی از آنها بـراي زنـدگی انسـان   آن

). بنابراین تخریب و از بین بردن این منابع موجب بروز حوادث ناگواري خواهد شـده  2009(کاردگر، 
  هاي آینده هم تأثیرگذار است.که در زندگی نسل

(اسـماعیلی   هاي بسیار دور یعنی از حدود پنج هـزار سـال پـیش   با این وجود مراتع ایران از زمان  
گرفتـه اسـت. از آن   برداري قرار مـی ه بشر بوده و توسط ایشان مورد بهره) مورد توج2003وردنجانی، 

زمان که انسان پا به عرصه حیات گذاشته است، به علت روحیه سلطه جویی توانسته است تعادل حاکم 
). با گذشـت زمـان بـا    1994بر طبیعت را در جهت تأمین نیازها و و منابع خود به هم بزند (رحمانی، 

برداري از منابع طبیعی به خصوص مرتع نیز افزایش یافته زون جمعیت، میزان فشار بهرهافزایش روز اف
شود تا جایی که طبیعتی سرسبز رو بـه زوال و انهـدام گذاشـته    و شدت تخریب روز به روز بیشتر می

 که چنان چه سریعاً اقداماتی نسبت به بهبود و حفاظت مراتع صورت نگیرد، این امـر در  طوري است. به
وضع اقتصادي دامداران و در نتیجه اقتصاد کشور اختالل ایجاد خواهد کرد و مشکالت شـدیدتري در  
زمینه حفاظت آب و خاك و پر شدن سدهاي کشور بـه وجـود خواهـد آورد (اسـماعیلی وردنجـانی،      

2003.(  
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زیـادي  هاي و تحقیقـات  تخریب منابع طبیعی تا کنون پژوهش در زمینۀ با شناسایی عوامل مؤثر بر  
ها نتایج تقریباً متفاوتی داشته است که به توسط پژوهشگران مختلف انجام شده است که هر کدام از آن

  .شود پرداخته میبررسی بعضی از این منابع 
، افـزایش  "سیري اجمالی بر مدیریت مراتـع کشـور  "اي تحت عنوان ) در مقاله1993معین الدین (  

دام، عدم رعایت تناسـب بـین تعـداد دام و تولیـد، اسـتفاده از      جمعیت، کاهش سطح مرتع، تعداد زیاد 
آالت مانند تراکتور بـراي تبـدیل مراتـع،     عنوان سوخت و همچنین استفاده از ماشین  هاي مرتعی بهبوته

) عواملی نظیر افزایش 2004( همگی را از عوامل شدت یافتن تخریب مراتع دانسته است. حیدر مهرابی
هاي منابع طبیعی، عـدم مـدیریت   م و مرتع، ضعف قوانین در حفاظت از عرصهجمعیت، عدم تعادل دا

برداري غیر اصولی از محصوالت فرعی، اکتشافات غیراصـولی   چرا، تبدیل مراتع به اراضی زراعی، بهره
) نیـز در نتـایج   2005از معادن را در تخریب و انهدام مراتع استان همدان اشاره کـرده اسـت. قـائمی (   

نشان داد که در اثر عملیات پخش سیالب به عنوان یک عمل اصالحی در درصد پوشـش  تحقیق خود 
تاجی، تراکم، زادآوري و تجدید حیات و مقدار علوفه تأثیر داشته و به دنبال آن باعث بهبود وضعیت و 

اي دیگر  که عوامل تخریب در مراتع را شناسایی کرده ) در مقاله2001گرایش مرتع شده است. قائمی (
است، متغیرهاي عدم مدیریت صحیح (زیادي تعداد دام، چراي زودرس و شـخم) و انگیـزه اقتصـادي    
بهره برداران (عدم ایجاد اشتغال در دیگر بخش هاي اقتصادي، وجود مشکالت مالکیت و غیـره) را در  

 ) عوامـل 2008تخریب مراتع استان آذربایجان غربی تأثیرگـذار دانسـته اسـت. انصـاري و همکـاران (     
اجتماعی و اقتصادي مؤثر در تخریب منابع طبیعی به سه دسته تقسیم کردند که از آن جملـه بـه دام و   
دامداري (افزایش تعداد دام و دامدار و چراي بی رویه (چراي زودرس، چراي طوالنی و چراي شـدید  

طوري و همکاران ها اشاره کرده اند. قیها و طر حیا خارج از ظرفیت)، قطع و برداشت و تغییر کاربري
تقریبـاً سـی عامـل فنـی      "عوامل مؤثر در تخریب مراتع استان کرمانشاه") در تحقیقی با عنوان 2007(

برداران بندي نظرات کارشناسان و بهرهبندي کردند که بعد از جمعتخریب مرتع را در پنج گروه اولویت
چـراي زودرس بـه ترتیـب بیشـترین و     عواملی نظیر تبدیل کاربري منابع طبیعی، افزایش تعـداد دام و  

کننـد.  عواملی نظیر نزاع و دعواي قومی و طرح مرتعداري کمترین سهم را در تخریب مراتـع ایفـا مـی   
تـرین راهکارهـاي جلـوگیري از    هاي ترویجی در منابع طبیعی را یکـی از مهـم  ) فعالیت2000بدرقه (

جمعیت را از جمله پارامترهاي تخریـب مرتـع   رویه و افزایش برداري بیتخریب و انهدام مراتع و بهره
هـاي مرتعـی بـه    رویه درختان، تبـدیل زمـین  ) عواملی نظیر قطع بی2000پور (ذکر کرده است. ابراهیم
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آمیز از منابع طبیعی، تهیه هیـزم و مـواد سـوختنی،    رویه دام، استخراج جنونزراعی کم بازده، چراي بی
هـاي تنـد را از جملـه عوامـل     ها در شـیب اد در کمرشکن کوهچراي نابهنگام و ظهور روستاهاي نوبنی

) در پژوهشی عوامل مؤثر در تخریب منابع 2009دارد. انصاري و سید اخالقی (تخریب مرتع اعالم می
اند که این عوامل عبارتند از: برداران و کارشناسان منابع طبیعی بررسی کردهطبیعی را از دو دیدگاه بهره

سوزي، برداشت محصـوالت فرعـی، چـراي زودرس، چـراي     کنی، آتشزراعی، بوتهتبدیل کاربري به 
سنگین، چراي طوالنی، افزایش تعداد دام، طرح مرتعداري، افزایش تعداد دامدار، رقابت در چرا، مانور 

  باشد.نظامی و غیره می
ذیرفته است در مورد عوامل مؤثر در وضعیت مراتع مطالعات متعددي عالوه بر موارد باال صورت پ  

دهد که عوامل زیـادي بـر وضـعیت    ها اشاره شده است. این تحقیقات نشان میبه آن 1که در جدول  
هـا فقـدان   توانند مؤثر باشند و آن را تحت تأثیر قرار دهند که در نظر نگرفتن هـر یـک از آن  مراتع می

مراتـع و کـاهش شـدت     شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در تنزیلجامعیت را به همراه خواهد داشت. 
عمل و یا از بین بردن کامل این عوامل، قبل پیاده کردن هر گونه برنامه اصالحی و یا احیاء مراتـع الزم  

شود. هدف ها هر گونه عملیات اصالحی با شکست مواجه میو ضروري است چون بدون شناخت آن
تان گلسـتان و همچنـین   تـر عوامـل مـؤثر در تخریـب مراتـع اسـ      از انجام این بررسی شـناخت دقیـق  

بنابراین، این تحقیـق  بندي هر کدام از فاکتورها با توجه به شرایط و وضعیت ویژه منطقه است.  اولویت
سعی کرده است پنج دسته عوامل مؤثر در تخریب شامل مـدیریتی، اجتمـاعی، اقتصـادي و فرهنگـی،     

استان گلستان مورد بررسی قرار داده معیشتی، حقوقی و قانونی و طبیعی را در مراتع ییالقی و قشالقی 
  ها ارائه دهد.ها با یکدیگر مقایسه نماید در نهایت راهکاري مناسب براي جلوگیري آنو آن

  
   



1391) 3)، شماره (1برداري از منابع طبیعی جلد ( حفاظت و بهره نشریه  

 63

  نتایج حاصل از مروري بر پیشینۀ تحقیق -1جدول 
  منبع  عامل تخریب  ردیف

  عوامل مدیریتی مؤثر بر وضعیت مرتع
  )1996تابقان فدایی(  سیستم چرایی نامناسب  2

برداري غیراصولی از محصوالت  بهره  3
  فرعی

 )، کردوانی2007( )، قیطوري و همکاران2004( مهرابیحیدر 
)2005(  

  )2006( )، قیطوري و همکاران2004( مهرابیحیدر   برداري غیراصولی از معادن بهره  4

  (زودهنگام) چراي زودرس  5

 )، قائمی2008( )، امیرملکی و همکاران2009( پادیاب و همکاران
)، 2001( )، جهان بین2008( )،  انصاري و همکاران2001(

 )، ابراهیم پور2003( )، احمدي2007( قیطوري و همکاران
  )2005( )، کردوانی2003( )، اسماعیلی وردنجانی2000(

  چراي مفرط(شدید)  6

)، انصاري و 2008(و همکاران )، امیرملکی1996تابقان فدایی(
)، 2007)، ارزانی و همکاران(2001جهان بین()، 2008همکاران(

)، 2003)، مصداقی(2000)، ابراهیم پور(2007قیطوري و همکاران(
)، 2005)، خسروشاهی و قوامی(2003اسماعیلی وردنجانی(

  )2005کردوانی(
  )2005)، قائمی(2008امیرملکی و همکاران(  عملیات اصالحی نامناسب در مرتع  7

و توزیع  ناکافی بودن آب در مرتع  8
  نامناسب آن

)، 2003)، احمدي(2003)، مصداقی(2008امیرملکی و همکاران(
  )2005کردوانی(

  عدم تعادل بین مرتع و دامدار  9
  (یا افزایش دامدار) 

)، 2007)، قیطوري و همکاران(2008امیرملکی و همکاران(
  )2005خسروشاهی و قوامی(

  طوالنی بودن چرا   10
  (خروج دیر هنگام)

)، قیطوري 2008)، انصاري و همکاران(2008امیرملکی و همکاران(
  )2007و همکاران(

  )1997پور()، رحیم2006قیطوري و همکاران(  آتش سوزي عمدي در مرتع  11
  )2007قیطوري و همکاران(  سوء مدیریت حاکم بر منابع طبیعی  12
  )2003مصداقی(  پراکنش نامناسب دام در سطح مرتع  13
  )2003احمدي(  نامناسب گلهترکیب   14
  )2005کردوانی(  تهیه آذوقه براي دام  15

  عوامل معیشتی مؤثر بر وضعیت مرتع

  تعداد زیاد دام  1
)، 2001)، قائمی(2008(و همکاران )، امیرملکی1993معین الدین(

)، قیطوري و 2001)، بیات موحد(2008انصاري و همکاران(
  )2005و قوامی( )، خسروشاهی2003)، احمدي(2007همکاران(

)، 2007)، قیطوري و همکاران(2001)، رضوي(1993معین الدین(بوته کنی جهت سوخت و تأمین انرژي   2



 محمدرضا شهرکی و حسین بارانی

 64

)، 2003)، اسماعیلی وردنجانی(2000پور()، ابراهیم2003احمدي(  حرارتی
  )2005)، کردوانی(1997پور(رحیم

هاي  شخم و تبدیل کاربري مرتع به زمین  3
  زراعی

)، انصاري 2001)، قائمی(2004مهرابی(حیدر )، 1993معین الدین(
)، ارزانی و 2001)، رضوي(2001)، جهان بین(2008و همکاران(

)، 2000پور()، ابراهیم2007)، قیطوري و همکاران(2007همکاران(
  )2005)، کردوانی(2003اسماعیلی وردنجانی(

  عوامل اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مؤثر بر وضعیت مرتع

و همکاران  )، امیرملکی2004مهرابی(حیدر )، 1993معین الدین(  افزایش جمعیت کل  1
  )2000( )، بدرقه2008(

  )2007( قیطوري و همکاران  فقر فرهنگی  2

پایین بودن فعالیت هاي آموزشی و   3
  )2000( )، بدرقه2007( قیطوري و همکاران  ترویجی

  )2008)، ناصري و همکاران(2007همکاران( قیطوري و  نزاع و دعواي قومی بین بهره برداران  4

گذاري و انگیزه اقتصادي  عدم سرمایه  5
  )2001قائمی(  برداران بهره

  )2001)، افصح وکیلی(2007قیطوري و همکاران(  فقر مالی و کاهش درآمد  6
  عوامل حقوقی و قانونی مؤثر بر وضعیت مرتع

  )2004مهرابی(حیدر   ضعف قوانین در حفاظت از منابع طبیعی  1
  )2001)، قائمی(2007قیطوري و همکاران(  نامشخص بودن وضعیت مالکیت مراتع  2
  )2007قیطوري و همکاران(  روند طوالنی رسیدگی به جرائم متخلفان  3
  )2007قیطوري و همکاران(  انجام مانورهاي نظامی  4

  عوامل طبیعی مؤثر بر وضعیت مرتع

)، 2007)، قیطوري و همکاران(2004علیزاده و مهدوي(  میزان و توزیع نامناسب بارندگی  1
  )2005)، کردوانی(1994)، رحمانی(2003مصداقی(

  )1997پور()، رحیم2007)، قیطوري و همکاران(2001رضوي(  خشکسالی  2
  )2009پادیاب و همکاران(  وجود حشرات و آفات مرتعی  3
  )1997پور(رحیم  بارش برف سنگین و تگرگ  4
  )1994) رحمانی(1997پور(رحیم  شدیدوزش بادهاي   5
  )1994)، رحمانی(1997پور()، رحیم2007قیطوري و همکاران(  سیل و رگبارهاي شدید  6
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  هامواد و روش
پیمایشی بوده که در استان گلستان به انجام رسیده است. پژوهش  -این پژوهش از نوع توصیفی  

هاي هم وابسته محسوب متغیره است که از تکنیکهاي آماري از نوع تحلیل چند حاضر از لحاظ روش
نفر  60اند که شود. جامعۀ آماري این تحقیق را کارشناسان مرتعداري در استان گلستان تشکیل دادهمی

باشد. که ها، پرسشنامه میآوري دادهها به طور تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار اصلی براي جمعاز آن
اي لیکرت از پرسش با طیف پنج گزینه 18تأثیرگذار بر تخریب مراتع، گیري متغیرهاي براي اندازه

خیلی کم  تا خیلی زیاد پرسیده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان پس از 
نفر  20اصالح و بازنگري به دست آمد. پایایی متغیرهاي مؤثر بر تخریب مراتع با انجام پیش آزمون با 

دهندة اعتبار درصد گردید که نشان 859/0ان منابع طبیعی، بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ از کارشناس
افزار ها به صورت توصیفی و با استفاده از نرمباالي پرسشنامۀ تحقیق است. تجزیه و تحلیل داده

SPSS و هاي توصیفی میانگین، انحراف معیار انجام گرفت. به این منظور در بخش توصیفی از آماره
 ضریب تغییرات استفاده گردید.

  
  نتایج
منظور تعیین متغیرهاي تأثیرگذار بر وضعیت مراتع استان گلستان، فاکتورهایی بر حسب طیف پنج  به  

هاي متفاوت بررسی دست آمده از گویه اي لیکرت پرسیده شده است. با توجه به میانگین نمره بهگزینه
تا  1(از  گذاري طیف لیکرت ) و با توجه به ارزش49/3( قشالقی) و مراتع 55/3( شده در مراتع ییالقی

دانند. مقادیر میانگین گویان اثر این فاکتورها را در وضعیت مراتع در حد زیاد میتوان گفت پاسخ) می5
بندي فاکتورهاي مؤثر بر ها در وضعیت مرتع است. جهت رتبهاثر آن هدهندهر دسته از عوامل نشان

از ضریب تغییرات استفاده شده است که به مقادیر آن اشاره گردیده است. بر اساس وضعیت مراتع، 
دهد که هاي حاصل از تحقیق، ضریب تغییرات کمتر در هر فاکتوري، این مسئله را نشان مییافته

ر اند و بکارشناسان به این فاکتور رتبه باالتري داده و نقش آن را در تخریب منابع طبیعی مؤثرتر دانسته
عکس هر چه مقدار ضریب تغییرات بیشتر باشد نشان از اهمیت کم آن فاکتور در وضعیت مراتع است. 

هاي داده شده به عوامل در دو مراتع قشالقی و ییالقی، به وسیله خطی فرضی به شماره مشابه رتبه
خطوط از یکدیگر وصل شده تا تفاوت دیدگاه کارشناسان در این مراتع مشخص شود. تعدادي از این 

باشند که این هاي مختلفی میراست به چپ و تعدادي دیگر از چپ به راست است که داراي شیب
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شود تا تعداد خطوط بیشتري یکدیگر را قطع کنند. همچنین برخی فاکتورها از نظر کارشناسان موجب می
هاي باالیی جدول قسمتدر  بنابرایناند، در مراتع قشالقی رتبه و اهمیت بیشتري در تخریب مراتع داشته

اند. بر عکس این عمل همین عوامل در مراتع ییالقی داراي اهمیت و رتبه کمتري بوده که قرار گرفته
دهد که هر چه شیب هاي پایینی جدول قرار گیرد. توجه به شیب خطوط نشان میموجب شده در قسمت

ندة شدت تفاوت نظر کارشناسان در ها از راست به چپ و یا از چپ به راست بیشتر باشد، نشان دهآن
مراتع قشالقی و ییالقی است. اگر شیب خطوط از راست به چپ باشد، نشان دهندة این است که 

اند. در اند و نقش آن را مؤثرتر دانستهکارشناسان به فاکتور مورد نظر در مراتع قشالقی رتبه باالتري داده
گر آن است که کارشناسان به فاکتور مربوطه در مراتع مقابل اگر شیب خطوط از چپ به راست باشد بیان

اند. به عبارت دیگر فاکتور مورد نظر در مراتع ییالقی رتبه باالتري گرفته است تري دادهقشالقی رتبه پایین
  و این نشان از اهمیت باالي آن در تخریب مراتع ییالقی است. 

(شدید)، خروج دیر  عوامل مدیریتی، چراي مفرط با توجه به نظرات پاسخگویان، در بینعوامل مدیریتی: 
(چراي طوالنی) و ناکافی بودن آب در مرتع و توزیع نامناسب آن به ترتیب با ضریب تغییرات  هنگام دام

اند، و بر عکس فاکتورهایی نظیر عدم بیشترین تأثیر را در تخریب مراتع قشالقی داشته 15/0و  13/0، 08/0
سوزي عمدي در مرتع با ضریب ، سوء مدیریت حاکم بر منابع طبیعی و آتشتعادل بین مرتع و دامدار

اند. نسبت به دیگر فاکتورها به ترتیب کمترین رتبه را در تخریب مراتع داشته 63/0و  61/0، 58/0تغییرات 
(زود هنگام)، پراکنش نامناسب دام در سطح مرتع و خروج  به همین ترتیب در مراتع ییالقی چراي زودرس

برداري غیر اصولی از محصوالت فرعی، ناکافی بودن آب در عنوان بیشترین و بهره یر هنگام دام از مرتع بهد
مرتع و توزیع نامناسب آن و آتش سوزي عمدي در مرتع به عنوان کمترین فاکتورهاي تأثیرگذار در تخریب 

دهد چراي مفرط در شان مین 2). همان طور که جدول 2(جدول  اندمراتع از طرف کارشناسان بیان شده
ترین فاکتورهاي تأثیرگذار در وضعیت مراتع مراتع قشالقی و چراي زودرس در مراتع ییالقی به عنوان مهم

ترین فاکتورها در عنوان مهم است. همچنین ناکافی بودن آب و توزیع نامناسب آن در مراتع قشالقی به
تور تقریباً نقش کمتري نسبت به دیگر فاکتورها در وضعیت مراتع تأثیر داشته است در صورتی همین فاک

سوزي را مراتع ییالقی داشته است. یافتۀ حاصل بیانگر این موضوع است که کارشناسان منابع طبیعی آتش
چه در مراتع قشالقی و چه در مراتع ییالقی به عنوان کمترین عامل مؤثره در تخریب مراتع از عوامل 

طوالنی به وسیلۀ دام نیز، هم در وضعیت مراتع قشالقی و هم در وضعیت مراتع اند. چراي مدیریتی دانسته
  ییالقی نقش زیادي داشته است.
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  (ییالقی/قشالقی) استان گلستان توزیع فراوانی متغیرهاي مدیریتی تأثیرگذار در وضعیت مراتع -2جدول 

  فاکتور مورد نظر  عوامل
  مراتع قشالقی

  روابط
  مراتع ییالقی

ضریب 
ضریب   رتبه  رتبه  تغییرات

  تغییرات

  مدیریتی

بهره برداري غیر اصولی از محصوالت 
  8  38/0  فرعی

  

11  48/0  

  35/0  9  10  56/0  بهره برداري غیر اصولی از معادن
  1/0  1  7  3/0  چراي زودرس
  16/0  4  1  08/0  چراي مفرط

  19/0  5  5  22/0  عملیات اصالحی نامناسب
بودن آب در مرتع و توزیع ناکافی 

  49/0  12  3  15/0  نامناسب آن

  2/0  6  11  58/0  عدم تعادل بین مرتع و دامدار
  11/0  2  2  13/0  خروج دیر هنگام

  5/0  13  13  63/0  آتش سوزي عمدي در مرتع
  21/0  7  12  61/0  سوء مدیریت حاکم بر منابع طبیعی

  14/0  3  4  19/0  پراکنش نامناسب دام در مرتع
  4/0  10  9  42/0  ترکیب نامناسب گله

  32/0  8  6  23/0  تهیه آذوقه دام
  

دهد که شخم و تبدیل کاربري مرتـع بـه   نتایج حاصل از نظرات پاسخگویان نشان می: عوامل معیشتی
هاي زراعی در مراتع قشالقی و تعداد زیاد دام در مراتع ییالقی نقش بیشـتري در تخریـب مراتـع    زمین
عبارت دیگر این پارامترها از اولویت بیشتري نسبت به سـایر مـوارد در مراتـع قشـالقی و      اند. بهداشته

هـاي   دهد شخم و تبدیل کاربري مرتـع بـه زمـین   نشان می 3طورکه جدول  باشند. همانییالقی دارا می
انـرژي حرارتـی،   کنی جهت سـوخت و تـأمین   زراعی، تعداد زیاد دام، فقر مالی و کاهش درآمد و بوته

در مراتع قشـالقی و تعـداد زیـاد دام، شـخم و      27/0و  16/0، 11/0، 1/0ترتیب با ضریب تغییرات  به
تبدیل کاربري مرتع به زمین هاي زراعی، بوته کنی جهت سوخت و تأمین انرژي حرارتی و فقر مـالی  

بندي اتع ییالقی اولویتدر مر 31/0و  26/0، 19/0، 11/0و کاهش درآمد به ترتیب با ضریب تغییرات 
اند. یافتۀ حاصل بیانگر این است که تعداد زیاد دام و تغییر کاربري مراتع نقش خیلی مهمی هم در شده

  مراتع قشالقی و هم در مراتع ییالقی دارد. 
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  (ییالقی/قشالقی) استان گلستان توزیع فراوانی متغیرهاي معیشتی تأثیرگذار در وضعیت مراتع -3جدول 

  
توجه به نظرات پاسخگویان در مورد درجه اولویت عوامل با : عوامل اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی

هاي  اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مؤثر در تخریب مراتع، فاکتورهاي فقر فرهنگی، پایین بودن فعالیت
برداران و نزاع و دعواي قومی بین  گذاري و انگیزه اقتصادي بهره آموزشی و ترویجی، عدم سرمایه

بندي صورت همسان هم در مراتع قشالقی و هم در مراتع ییالقی اولویت ترتیب و به برداران به بهره
دست آمده براي فاکتورها در دو مرتع قشالقی و  اند. با این تفاوت که میزان ضریب تغییرات بهشده

که فقر فرهنگی و نزاع و دعواي قومی بین بهره برداران در مراتع ییالقی  طوري ییالقی متفاوت است. به
و  13/0از اهمیت بیشتري نسبت به مراتع قشالقی با ضریب تغییرات  33/0و  11/0تغییرات با ضریب 

هاي آموزشی و ترویجی و عدم سرمایه  برخوردار است. در مقابل نقش پایین بودن فعالیت 37/0
 ).4تر از مراتع ییالقی است (جدول برداران در مراتع قشالقی پررنگ گذاري و انگیزه اقتصادي بهره

دهد کارشناسان منابع طبیعی عوامل حقوقی نشان می 5که جدول  طور همان: امل حقوقی و قانونیعو
م متخلفان، ضعف قوانین در حفاظت از منابع یو قانونی را به صورت، روند طوالنی رسیدگی به جرا

 طبیعی، نامشخص بودن وضعیت مالکیت مراتع و انجام مانورهاي نظامی به شکل همسان و مشابه هم
توان بیان کرد که اند. به عبارت دیگر میبندي کردهدر مراتع قشالقی و هم در مراتع ییالقی اولویت

نظرات پاسخگویان در رابطه با عوامل حقوقی و قانونی در مراتع یکسان بوده است. همان طور که در 
ها با همیت آنبندي یکسان، درجه ابحث عوامل اجتماعی و اقتصادي بیان شد، با توجه به اولویت

ضریب تغییرات به دست آمده متفاوت است. به طوري که یک فاکتور ممکن است در مراتع ییالقی با 
  توجه به ضریب تغییرات به دست آمده از اهمیت بیشتري برخوردار باشد.

  

  فاکتور مورد نظر  عوامل
  مراتع قشالقی

  روابط
  مراتع ییالقی

ضریب 
ضریب   رتبه  رتبه  تغییرات

  تغییرات

  معیشتی

  2  11/0  تعداد زیاد دام

  

1  11/0  
  26/0  3  4  27/0  بوته کنی

  31/0  4  3  16/0  کاهش درآمد
  19/0  2  1  1/0  تبدیل کاربري مرتع
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  استان گلستان شالقی)(ییالقی/ق توزیع فراوانی متغیرهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی تأثیرگذار در وضعیت مراتع - 4جدول 

  
  (ییالقی/قشالقی) استان گلستان توزیع فراوانی متغیرهاي حقوقی و قانونی تأثیرگذار در وضعیت مراتع -5جدول 

  نظر فاکتور مورد  عوامل
  مراتع قشالقی

  روابط
  مراتع ییالقی

ضریب 
  تغییرات

ضریب   رتبه  رتبه
  تغییرات

اجتماعی، 
اقتصادي و 

  فرهنگی

  1  13/0  فقر فرهنگی

  

1  11/0  

پایین بودن 
هاي آموزشی  فعالیت

  و ترویجی
2/0  2  2  21/0  

نزاع و دعواي قومی 
  بردارانبین بهره 

37/0  4  4  33/0  

گذاري و  عدم سرمایه
انگیزه اقتصادي بهره 

  برداران
25/0  3  3  3/0  

  فاکتور مورد نظر  عوامل
  مراتع قشالقی

  روابط
  مراتع ییالقی

ضریب 
  تغییرات

  رتبه  رتبه
ضریب 
  تغییرات

حقوقی و 
  قانونی

ضعف قوانین در 
حفاظت از منابع 

  طبیعی
13/0  2  

  

2  1/0  

نامشخص بودن 
وضعیت مالکیت 

  مراتع
24/0  3  3  19/0  

روند طوالنی 
رسیدگی به جرائم 

  متخلفان
08/0  1  1  09/0  

انجام مانورهاي 
  نظامی

47/0  4  4  42/0  
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دهد که خشکسالی در مراتع قشالقی و ییالقی در هاي حاصل از پژوهش نشان مییافته: عوامل طبیعی
اولویت اول قرار داشته است اما در مراتع ییالقی از درجه اهمیت بیشتر برخوردار است. همان طور که 

دهد، میزان و توزیع نامناسب بارندگی، وجود حشرات و آفات مرتعی و وزش نشان می 6جدول 
ها در مراتع بندي شده و درجه اهمیت آنترتیب پس از فاکتور خشکسالی اولویت دید، بهبادهاي ش

 که بارش برف سنگین و تگرگ با بیشترین ضریب تغییرات طوري قشالقی مشخص شده است. به
)، کمترین تأثیر را در تخریب مراتع قشالقی استان دارد. در مراتع ییالقی، پس از فاکتور 37/0(

رش برف سنگین و تگرگ بیشترین و وزش بادهاي شدید کمترین تأثیر را در وضعیت خشکسالی، با
  مراتع ییالقی داشته است. 

 
  (ییالقی/قشالقی) استان گلستان توزیع فراوانی متغیرهاي طبیعی تأثیرگذار در وضعیت مراتع -6جدول 

  
دهد، کارشناسان منابع طبیعی هاي حاصل از این تحقیق نشان مییافته: مقایسه عوامل با یکدیگر

رتبه در مراتع  21رتبه در مراتع قشالقی و  24عوامل مؤثر در تخریب مراتع در استان گلستان را در 
طوري که به چراي مفرط دام و روند طوالنی رسیدگی به جرائم  اند. بهبندي کردهییالقی تقسیم

اند. این در حالی است که تغییر کاربري مراتع بیشترین رتبه را در مراتع قشالقی دادهمتخلفان، مشترکن 
اند. این هاي دوم و سوم قرار دادههاي زراعی، تعداد زیاد دام و خشکسالی را به ترتیب در ردهبه زمین

به حساب ترین عامل در تخریب مراتع قشالقی مهم دهد که چراي مفرط از جانب کارشناسان نشان می

  فاکتور مورد نظر  عوامل
  مراتع قشالقی

  روابط
  مراتع ییالقی

ضریب 
  تغییرات

  رتبه  رتبه
ضریب 
  تغییرات

  طبیعی 

میزان و توزیع 
  نامناسب بارندگی

27/0  2  

  

4  
34/0  

  08/0  1  1  11/0  خشکسالی
وجود حشرات و 

  آفات مرتعی
29/0  3  3  31/0  

بارش برف سنگین و 
  تگرگ

37/0  5  
2  

27/0  

  42/0  5  4  36/0  وزش بادهاي شدید
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آورده شده است. در مقابل به پارامترهایی نظیر عدم تعادل مرتع و دامدار، سوء مدیریت حاکم بر منابع 
باشند، کمترین امتیاز را سوزي در مراتع که همگی از دسته عوامل مدیریتی میطبیعی و همچنین آتش

دهد، سه رتبۀ اول عوامل در ان مینش 7اند. همان طور که جدول هاي آخر قرار گرفتهاند و در رتبهداده
باشند. این موضوع قانونی و معیشتی می -مراتع قشالقی به ترتیب از دسته عوامل مدیریتی، حقوقی

توانند تأثیر بیشتري در وضعیت مراتع موجود داشته باشد که عوامل مدیریتی میبیانگر این مسئله می
م یورهایی نظیر خشکسالی، روند طوالنی رسیدگی به جراباشند. در مراتع ییالقی نیز کارشناسان به فاکت

باشند، امتیاز باالتري قانونی و مدیریتی می -و چراي زودرس که مربوط به عوامل طبیعی، حقوقی
رسد، عوامل طبیعی از اهمیت اند. با توجه به یافتۀ به دست آمده، به نظر مینسبت به دیگر عوامل داده

از طرف کارشناسان در مراتع ییالقی برخوردارند. در مراتع ییالقی نیز  بیشتري نسبت به دیگر عوامل
برداري غیراصولی از سه پارامتر نهایی یعنی ناکافی بودن آب و توزیع نامناسب آن در مراتع، بهره

باشند. این امر بیانگر این است سوزي در مراتع، از دسته عوامل مدیریتی میمحصوالت فرعی و آتش
تري یریتی هم در مراتع قشالقی و هم در مراتع ییالقی نسبت به دیگر عوامل امتیاز پایینکه عوامل مد

شود تا ها باعث میدهد این دسته عوامل مهم بوده و توجۀ به آنگرفته است. این موضوع نشان می
  وضعیت مراتع به سوي بهبودي الزم گام بردارد.  
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  تأثیرگذار در وضعیت مراتع(ییالقی/قشالقی) استان گلستانتوزیع فراوانی کلیه متغیرها  -7جدول 

  فاکتور مورد نظر
  مراتع قشالقی

  روابط
  مراتع ییالقی

ضریب 
ضریب   رتبه  رتبه  تغییرات

  تغییرات
  18  38/0  برداري غیر اصولی از محصوالت فرعی بهره

  

19  48/0  
  35/0  16  21  56/0  برداري غیر اصولی از معادن بهره

  1/0  3  15  3/0  زودرسچراي 
  16/0  6  1  08/0  چراي مفرط

  19/0  7  9  22/0  عملیات اصالحی نامناسب
  49/0  20  5  15/0  ناکافی بودن آب در مرتع و توزیع نامناسب آن

  2/0  8  22  58/0  عدم تعادل بین مرتع و دامدار
  11/0  4  4  13/0  خروج دیر هنگام

  5/0  21  24  63/0  آتش سوزي عمدي در مرتع
  21/0  9  23  61/0  سوء مدیریت حاکم بر منابع طبیعی

  14/0  5  7  19/0  پراکنش نامناسب دام در مرتع
  4/0  17  19  42/0  ترکیب نامناسب گله

  32/0  13  10  23/0  تهیه آذوقه دام
  11/0  4  3  11/0  تعداد زیاد دام

  26/0  10  13  27/0  بوته کنی
  31/0  12  6  16/0  کاهش درآمد

  19/0  7  2  1/0  تبدیل کاربري مرتع
  11/0  4  4  13/0  فقر فرهنگی

  21/0  9  8  2/0  هاي آموزشی و ترویجی پایین بودن فعالیت
  33/0  14  17  37/0  برداران نزاع و دعواي قومی بین بهره

گذاري و انگیزه اقتصادي            عدم سرمایه
  3/0  11  12  25/0  بهره برداران

  1/0  3  4  13/0  ضعف قوانین در حفاظت از منابع طبیعی
  19/0  7  11  24/0  نامشخص بودن وضعیت مالکیت مراتع
  09/0  2  1  08/0  روند طوالنی رسیدگی به جرائم متخلفان

  42/0  18  20  47/0  انجام مانورهاي نظامی
  34/0  15  13  27/0  میزان و توزیع نامناسب بارندگی

  08/0  1  3  11/0  خشکسالی
  31/0  12  14  29/0  وجود حشرات و آفات مرتعی
  27/0  10  17  37/0  بارش برف سنگین و تگرگ

  42/0  18  16  36/0  وزش بادهاي شدید
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  گیريبحث و نتیجه
عنوان بستر اصلی حیات موجودات زنده به ویـژه انسـان، از اهمیـت بسـیار زیـادي        منابع طبیعی به  

رود.  ترین عوامل مؤثر در پایداري اقتصادي و اجتماعی جوامع بـه شـمار مـی   مهمبرخوردار است و از 
 هاي اقتصادي و اجتماعی، فراهم کردن شرایط مناسب زیسـت نقش تعیین کنندة منابع طبیعی در برنامه

بـرداري  بهره هاي مختلف است. لذا حفظ و بوم محیطی و جلوگیري از بروز تغییرات اساسی در زیست
هـاي  ریـزان عرصـه  ها باید از اهمیت بیشتري در بین کارگزاران و برنامهناسب از این عرصهصحیح و م

هـاي منـابع طبیعـی    کنندگان اصـلی عرصـه  برداران از استفادهمنابع طبیعی باشد. با توجه به این که بهره
تـأمین   خصوص مراتع در طول سالیان درازي هستند، لـذا آن را متعلـق بـه خـود دانسـته و در کنـار       به

دهنـد از  خواهند و تشخیص مینیازهاي روزمره و همچنین نیازهاي دیگر باعث شده تا هر طور که می
هـاي منـابع   ها و تخریب در عرصهشود تا ما امروزه شاهد آسیبها استفاده کنند. این عمل باعث میآن

ها را جزو انفال و ین عرصهطبیعی به ویژه مراتع باشیم. از طرفی دیگر دولت و اداره کل منابع طبیعی ا
ها بر عهده آن اسـت. بـا توجـه بـه     اموال ملی دانسته و معتقد است که نگهداري و مدیریت این عرصه

موارد فوق الذکر نکته قابل توجه این است که کارشناسان بـه دلیـل تجربـه چنـدین سـاله و همچنـین       
خدمت خود و ارجح دانستن منافع عام بر  (مرتع) استان یا محل هاي منابع طبیعیارتباط بیشتر با عرصه
تر است. با توجه به نتایج حاصله از تحقیق، چنـد نکتـه   هایشان به واقعیت نزدیکمنافع خاص، دیدگاه
  گیرد:مورد بحث قرار می

طور که قبالً هم اشاره گردید در اغلب موارد به دلیل شرایط آب و هوایی و همچنین نوع همان  
مراتع ییالقی و مراتع قشالقی، بین اولویت قرار گرفتن فاکتوري یا عاملی نسبت به برداري در بهره

فاکتور یا عامل دیگر تفاوت وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، عوامل معیشتی با 
که  طوري اند به(تخریب) مراتع قشالقی داشته ) تأثیر زیادتري بر روي وضعیت14/4( بیشترین میانگین
 ) و عوامل طبیعی43/3( )، حقوقی و قانونی56/3( )، اجتماعی و اقتصادي57/3( عوامل مدیریتی

) به ترتیب پس از عوامل معیشتی بیشترین تأثیر را در تخریب مراتع قشالقی دارند. به طوري که 07/3(
طوالنی رسیدگی تبدیل کاربري مراتع به اراضی زراعی، چراي مفرط دام در مراتع، فقر فرهنگی، روند 

کنی و تهیه سوخت، هاي برتر(اول) و همچنین بوتهبه جرائم و خشکسالی به ترتیب از اولویت
گذاري، انجام مانورهاي نظامی و بارش برف و تگرگ به ترتیب به سوزي در مراتع، عدم سرمایه آتش

قانونی و طبیعی در  -اقتصادي، حقوقی -هاي عوامل معیشتی، مدیریتی، اجتماعیعنوان آخرین اولویت
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بیشترین و  84/3اند. در مقابل، در مراتع ییالقی عوامل مدیریتی با میانگین مراتع قشالقی معرفی شده
اند. به طوري که چراي زودرس کمترین نقش را در تخریب مراتع داشته 25/3عوامل طبیعی با میانگین 

برداران از عوامل ع قومی بین بهرهسوزي در مراتع از عوامل مدیریتی، فقر فرهنگی و نزاو آتش
قانونی، تعداد زیاد دام و  - اقتصادي، روند طوالنی رسیدگی به جرائم از عوامل حقوقی -اجتماعی

کاهش درآمد از عوامل معیشتی، خشکسالی و بارش برف سنگین از عوامل طبیعی، به ترتیب بیشترین 
یافتۀ حاصل از مقایسه کلیه پارامترها با یکدیگر اند. و کمترین اولویت را در دسته عوامل مختلف داشته

ترین فاکتور در تخریب مراتع قشالقی از جانب کارشناسان دهد که چراي مفرط به عنوان مهمنشان می
- معرفی و به آن رتبۀ باالتري تعلق گرفته است. این بیانگر این موضوع است که عوامل مدیریتی می

هاي آبخیز استان داشته باشند. در دیگر عوامل در وضعیت مراتع حوزهتوانند تأثیر نسبتاً بیشتري نسبت 
مقابل خشکسالی در مراتع ییالقی به عنوان یک عامل طبیعی بیشترین رتبه را کسب نموده است. این 

  امر نشان از اهمیت باالي عوامل طبیعی در مراتع ییالقی است.
هاي داده شده بـه عوامـل تأثیرگـذار در    ویتدهد که اولاطالعات استخراج شده از تحقیق نشان می  

توانند یکسان ها میباشد اما در برخی از موارد این رتبهوضعیت مراتع به وسیله کارشناسان متفاوت می
تواند اهمیت و جایگاه نظر کارشناسان در رابطۀ بـا عوامـل باشـد.    باشند. به طوري که دلیل این امر می

دهنـدة اهمیـت بیشـتر آن    از فاکتورها یعنی تعداد رتبه کمتر ، نشـان  یکسان یا نزدیک بودن رتبه برخی
باشد به بیانی دیگر کم بودن تکرار اولویت در هر یک از دسته عوامل، نه آن که نشـان از کـم   دسته می

هاست بلکه نشان از پراکنش نظرات کارشناسان و تـأثیر احتمـالی کمتـر در وضـعیت     اهمیت بودن آن
  باشد. مراتع می

-اند، میبندي که کارشناسان براي هر یک از فاکتورها در نظر گرفتهبندي و رتبهبا توجه به اولویت  

توان استنباط کرد که کارشناسان منابع طبیعی در سطح استان گلستان نسبت به عوامل مؤثر بر وضعیت 
ا نتایج تحقیقات انجام ها مناسب بوده است. این نکته تقریباً بهاي آنمراتع شناخت کافی داشته و پاسخ

هـایی جهـت جلـوگیري از تخریـب     حـل باشد. با توجه به جمیع مطالب گفته شده، راهشده همسو می
برداران، مشـارکت دادن  ها، رابطه مناسب بین متولیان اجرایی و بهرههاي منابع طبیعی و بهبود آنعرصه

ها به سئولیت حفظ و استفاده از این عرصهاي، واگذاري بیشتر مهاي منطقهگیريبرداران در تصمیمبهره
هاي منابع طبیعی، راهکارهاي احیائی و اصالحی هایی نظیر تعاونیبرداران، حمایت بیشتر از تشکلبهره

  باشد.     برداران در استفاده صحیح از مراتع، میمناسب با منطقه و در نهایت ترویج و آموزش بیشتر بهره
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  هاي ترویجیرهیافت
هاي ترویجی به منظور بهبود وضعیت اساس نتایج پژوهش حاضر موارد زیر به عنوان رهیافتبر   

  گردد:مراتع پیشنهاد می
هاي ذیربط جهت تهیه علوفه دستی به منظور کاهش فراهم نمودن شرایط مناسب از سوي سازمان -

  هاي مرتعی.فشار بر عرصه
مناسب بازاریابی ورش زنبورعسل و ماهی و همچنین زا مانند پرهاي اشتغالترویج و توسعه فعالیت -

  برداران در مرتع.در مراتع، جهت ایجاد زمینه اشتغال بهره محصوالت لبنی
  ترویجی مناسب. -هاي آموزشیها و دورهبرداران به شرکت در فعالیتتشویق بهره  -
جهت شرب دام در فراهم نمودن شرایط مناسب براي در دسترس قرار دادن منابع آبی مناسب   -

  اند.مناطقی که با مشکل کم آبی مواجه
تمهیداتی در نظر گرفته شود تا بتوان میزان تخلفات در مراتع را به حداقل رساند و یا روند   -

  ترین زمان ممکن به انجام رساند.رسیدگی به جرائم متخلفان را در کوتاه
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Abstract 
 Natural resources, especially rangelands are considered as sustainable 
development context of environment and ecological phenomena; they play an 
effective role in rancher’s life particularly in domesticated animal feed. On one 
hand, ignoring terms and rules of exploiting by exploiters and on the other hand 
lack of expert and protector lead to rangelands destruction. Thus, for purpose of 
studying and prioritizing effective factors on Golestan province ranges demolition 
in watersheds, experience and views based on experience of natural resources 
experts have been considered. Questionnaire associated with interview related to 
the subject of research have been used for collecting data. Questionnaire validity 
and reliability were attained respectively by specialists’ views and Kronbach alpha 
coefficient (0.895). Totally 60 questionnaires were filled randomly by experts in 
province and responses were analyzed by SPSS software after extracting and 
grouping in Excel. Presented answers for each factor were expressed in variation 
coefficient way and they were prioritized according to it. Results showed that 
attributed proportions by experts were different, so the presented priorities were 
different. In some cases, also, determined grades in both winter- and summer-
quarters ranges were considered similar by experts. Totally livelihood and 
management factors, respectively with the average of 4.14 and 3.84 in winter- and 
summer-quarters rangelands, from the experts view were known as more effective 
factors in increasing or decreasing rangelands destruction rather than other factors. 
Natural factors were introduced as the least effective factor in both winter- and 
summer-quarters ranges. 
 
Keywords: Rangelands destruction, Prioritization, Natural Resources Experts, 
Golestan province.2 
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