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 هاي مرتعداري: مطالعه موردي در شهرستان ماهنشانثیر طرحأعدم تعادل دام و مرتع و ت

  2و اسماعیل کرمی دهکردي 1*کبري کریمی

  10/12/1394تاریخ تصویب:  -      04/08/1393تاریخ دریافت: 

  
 
 

  چکیده
توجهی از مین معیشت جمعیت قابلأن تمنظور حفظ و احیاي منابع طبیعی، همچنیهاي اصالحی و احیایی مراتع بهاجراي طرح

ثر بر عدم تعادل دام ؤبردارن روستایی دامدار ضروري است. مطالعه موردي حاضر به بررسی عوامل مخصوص بهرهبرداران بهبهره
ها با استفاده از پردازد. دادههاي مرتعداري در روستاهاي شهرستان ماهنشان در استان زنجان میثیر طرحأو مرتع و ت

هاي مرتعداري موجود و برداران مراتع، مشاهده مشارکتی، بررسی مدارك و اسناد طرحیافته با بهرهساختارهاي نیمهمصاحبه
و تحلیل  بندي، ترسیم نمودارسازي، کدها، با استفاده از مفهومو در نهایت داده هاي روستا گردآوري گردیدترسیم نقشه

اساس واگذاري مراتع ملی صورت جمعی (مشاعی) و بربرداري از مراتع بهایج نشان داد، بهره. نتقولی، تجزیه و تحلیل شدندنقل
گردید. معیشت خانوارها وابسته به چراي مراتع بود و اگرچه تعداد دام سرانه هر خانوار کم ارزیابی گردید، ولی ها انجام میبه آن

هاي مرتعداري موجود نیز نتوانسته است به کاهش زیابی شد. طرحاز ظرفیت مراتع ار بیشتر 25/2متوسط طور ها بهجمع آن
توان به مواردي همچون، وابستگی باالي معیشتی تعداد دام موجود و کاهش فشار بر مراتع بیانجامد. از جمله دالیل این امر می

برداران در ا، حضور اندك بهرههاي معیشت خانوارهبرداري از مراتع، نبود تنوع در استراتژيخانوارها به دامداري و بهره
هاي مرتعداري اشاره کرد. بنابراین این ریزان به این موارد در تهیه و اجراي طرحتصمیمات مربوط به مراتع و عدم توجه برنامه

 ها صورت گیرد.صورت پایدار منجر گردند که تجدید نظري در آنتوانند به تعادل دام و مرتع بهها زمانی میطرح
  

  .بردار روستایی، ماهنشانمدیریت منابع طبیعی، معیشت پایدار، بهره :اي کلیديهواژه
  

  
  
  

                                                   
  دانشجوي کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه زنجان - 2

    kkarimi2004@gmail.com*: نویسنده مسئول: 
  ار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجاندانشی - 3
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  مقدمه
انسان از منابع طبیعی براي بقاي  ،دم تاریخاز سپیده
گرفته است و براي بدست آوردن منابع غنی خود بهره می

کرده نشینی زندگی میصورت کوچموجود در طبیعت به
شده اسب آنجا ساکن میاست و پس از یافتن مکان من

است. این تغییر نحوه زندگی موجب شد تا انسان به فکر 
هاي زندگی خود و تعامالت خود با منابع تغییر در ابزار

هاي مختلف توسعه و مدیریت منابع طبیعی و اتخاذ روش
. به )7(مختلف براي سازگاري خود با محیط زیست بیافتد 

شته قانون مدونی براي عبارت دیگر با توجه به اینکه در گذ
برداري از منابع طبیعی وجود نداشته است، عرف بهره

کرده برداري را مشخص میاي وظایف و شرایط بهرهگونهبه
 است.

برداري خردمندانه از منابع مشترك در استفاده و بهره
ادوار گذشته موجب حفظ منابع طبیعی سیاره زمین در 

ها و و اطالعات سازمانزمان ما شده است. همچنین از آمار 
آید که براي بسیاري از افراد و مینهادهاي مختلف بر

هاي خانوارها، منابع طبیعی در درآمد کل خانوار و دارایی
ها داراي حق مالکیت ضعیف و ها، حتی زمانی که آنآن

توجهی را به خود اختصاص داده کمی هستند، سهم قابل
کننده و حمایت است. بنابراین منابع طبیعی پشتوانه

معیشت و ). 20(باشد زندگی بشر و تمام تولیدات او می
زندگی بسیاري از جوامع به منابع طبیعی بستگی دارد، 

ها برداري از آنهاي اخیر، اصول صحیح بهرهولی در دهه
توان رشد سریع جمعیت و رعایت نشده است. البته می

ود بودن و محدافزایش روزافزون تقاضا براي غذا و رفاه 
را از دالیل عمده آن دانست که موجب شده است منابع 

برداري از منابع طبیعی نسبت به ادوار گذشته سیر بهره
تواند . ادامه چنین روندي می)30(صعودي داشته باشد 

هاي دنبال داشته باشد و منجر به بحرانپیامدهاي منفی به
هش ها، کازیستی و تهدید امنیت بشر و اکوسیستممحیط

دست و تنوع زیستی محلی، کاهش کیفیت آب پایین
تغییرات کیفیت آب و هوایی در سراسر جهان گردد و 

برداري مناسب از . بنابراین بهره)40(ها را تهدید کند آن
ها بناي فکري حفاظت و نگهداري از آنمنابع طبیعی با زیر

ینده در جهت توسعه پایدار ضرورت آهاي براي نسل
  .)25(یابد می

اکنون و در آستانه قرن بیست و یکم فقر گسترده، هم
امنی غذایی و تخریب محیط زیست منجر به درد و رنج نا

اي، ملی و ثبات جهانی، منطقهشدید انسانی و تهدید بی
. )28(محیطی گردیده است شرایط اقتصادي و زیست

اي ناگوار را براي اینگونه تداوم تخریب منابع طبیعی آینده
کند. ولی اگر نرخ بع و آینده زندگی بشر ترسیم میمنا

فعلی تخریب کاهش پیدا کند و توسط تغییر مناسب 
تکنولوژیک و استفاده پایدار از منابع طبیعی جایگزین 

در زمینه منابع طبیعی  2020انداز چشمگردد، 
در بسیاري از کشورها ). 28دستیابی خواهد بود (قابل

توان ایران ل توسعه که میخصوص در کشورهاي در حابه
شمار آورد، منابع طبیعی یک عامل ها بهرا نیز در زمره آن

تواند فرصت و شرایطی را براي خود مینوبهمهم است که به
. این در )1(هاي پایدار ایجاد کند کاهش فقر و معیشت

 80طور متوسط ساالنه سال اخیر به 25حالی است که در 
ان افزوده شده است و میلیون نفر به جمعیت جه

به  2050شود که جمعیت کره زمین تا سال بینی میپیش
درصد از این  80میلیارد نفر برسد که بیش از  10تا  9

افزایش جمعیت را در کشورهاي در حال توسعه آسیا، 
آفریقا و آمریکاي التین خصوصاً در مناطق شهري شاهد 

کنونی از  برداريبنابراین بهره. )15و  16خواهیم بود (
مین نیازهاي أاي باشد تا قادر به تگونهمنابع طبیعی باید به

  رشد باشند.بهجمعیت رو
عنوان یکی از منابع چندگانه و از عرصه مراتع نیز به

مین أروند که تشمار میمهمترین منابع اقتصادي به
توجهی از کشاورزان و دامداران معیشت جمعیت قابل

. )26(قیم به آن وابسته است طور مستقیم و غیرمستبه
مین علوفه، فواید و کارکردهاي أبراي مراتع عالوه بر ت

دیگري همچون حفظ آب و خاك و پایداري اکوسیستم، 
نیاز جامعه، تولید گیاهان دارویی و مین پروتئین موردأت

صنعتی، تنظیم چرخه آب، جلوگیري از فرسایش، مهار 
عبارتی دیگر، این آلودگی، اکوتوریسم ذکر شده است؛ به

 و 21،32( کندعرصه نقشی حیاتی در زندگی بشر ایفا می
12(.  

طبق آمار سازمان خواروبار و کشاورزي، مراتع با 
درصد از  50میلیارد هکتاري بیش از  133/2وسعت حدود 

عالوه  ،)23(دهند مساحت جهان را به خود اختصاص می
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هاي بر این مراتع منبع اصلی خوراك دام در سیستم
پرورش سنتی در بسیاري از نقاط جهان هستند، بنابراین 

دلیل اینکه معیشت از نظر اقتصادي و اجتماعی به
خصوص در کشورهاي در ها نفر از مردم جهان بهمیلیون

باشند حال توسعه به آنها وابسته است، داراي اهمیت می
 90، )2010( 1، همچنین به گفته ون دن برگ)5و  3(

نحوي اقتصادشان به هاي روستایی دنیا بهدرصد خانوار
درصد  70جهان  ، و در سرتاسر)38(مراتع وابسته است 
مین أکنندگان اهلی از این منابع تنیاز غذایی نشخوار

. ولی متاسفانه سطح منابع طبیعی در جهان )10(گردد می
واسطه تخریب کمی و کیفی در شدت کاهش یافته و بهبه

  .)34(اند خطر نابودي قرار گرفته
بر اساس آمار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري 

 6/84)، در ایران نیز مراتع با مساحت 2015کشور (
درصد سطح اراضی کشور را  50میلیون هکتاري بیش از 

گونه گیاهی را  7000که بیش از  ،)11(دهند تشکیل می
شود که در ) و برآورد می12دهند (در خود جاي می

میلیون تن علوفه و گیاهان دارویی و  7/10ل شرایط نرما
میلیارد دالر در سال تولید کنند  2صنعتی با ارزش ریالی 

برداري از مراتع ). بنابراین حفظ، احیا، توسعه و بهره12(
 124داراي اهمیت بسیاري است. جمعیت دامی کشور 

 83شود که از این تعداد میلیون واحد دامی برآورد می
به مراتع وابسته هستند و این در  ن کامالًمیلیون واحد آ

حالی است که مراتع کشور تنها قادرند که خوراك مورد 
مین أمیلیون واحد دامی را در مدت هفت ماه ت 37نیاز 

برابر بیش  25/2کنند، بنابراین مطابق آمار در حال حاضر  
ها شود. بررسیبرداري میاز ظرفیت مجاز از مراتع بهره

ماه به حداقل  7که یک خانوار در مدت  دهندنشان می
هزار خانوار  180صورت هکتار مرتع نیاز دارد دراین 500
توانند از مراتع ایران استفاده کنند اما در حال حاضر می

بردار روستایی و عشایري از مراتع هزار خانوار بهره 916
نمایند، تعداد خانوارهاي بسیار وابسته به برداري میبهره

برابر بیشتر از تعداد خانواري است که مراتع  7/5نیز مراتع 
صورت مجاز تولید علوفه کنند ها بهتوانند براي دام آنمی

)12 ،13 ،15.(  

                                                   
1. Van Den Berg 

اي طوالنی برداري از مراتع در ایران از سابقهبهره
رغم اهمیت باالي مراتع، مطالعات برخوردار است، ولی به

تع در طی چندین دهد با توجه به نرخ تخریب مرانشان می
ها تغییراتی بندي آنسال گذشته در کیفیت و درجه

مشاهده  1حاصل شده است. همانگونه که در نمودار 
دالیل مختلف هم از وسعت و هم از کیفیت گردد بهمی

  مراتع کاسته شده است.
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  )8و  4نبع: داده هاي اولیه برگرفته ((م روند تغییر سطح و کیفیت مراتع، تعداد دام و جمعیت در نیم قرن گذشته -1نمودار 

  
گردد وسعت مشاهده می 1همانگونه که در نمودار 

میلیون هکتار  2/15)، 1970( 1349ل مراتع نسبت به سا
ها شامل  کاهش یافته است که قسمت اعظم این تخریب

اي که گونهباشد بهمراتع با کیفیت خوب و متوسط می
و اراضی با کیفیت درصد  38اراضی خوب به کمتر از 

)، کاهش 1970( 1349درصد سال  85متوسط به کمتر از 
باشند مراتعی می، یافته است. منظور از مراتع عالی یا خوب

ها مناسب و کافی براي چراي دامها پوشش گیاهی آنکه 
ها را گیاهان مرغوب و باشد و قسمت عمده آن

خوراك مرتعی تشکیل داده باشند و مراتعی که خوش
ها مناسب نیست و براي چراي تعداد وشش گیاهی آنپ

باشد و براي تخریب ها کافی و مناسب میکمی از دام
مراتعی  در نهایت مراتع متوسط و ،آمادگی بیشتري دارند
هاي ها خیلی کم است و اکثر گونهکه پوشش گیاهی آن

مصرف ها غیرقابلرویند براي دامها میگیاهی که در آن
  )12و 4باشند (تع ضعیف یا نامرغوب میاست شامل مرا

در اغلب کشورها عوامل مختلفی همچون رشد 
رویه شهرها و عدم آگاهی فزاینده جمعیت، گسترش بی

ریزي اصولی، مردم به اهمیت منابع طبیعی و فقدان برنامه
برداري و مدیریت نادرست منابع طبیعی همچنین بهره

مراتع به شکلی  سبب شده است که استفاده از) 26و  18(
واسطه تخریب کمی و کیفی، اصولی افزایش یافته و بهغیر

منابع طبیعی در خطر نابودي قرار گیرند و به یک مسئله 
. عالوه بر این، افزایش تعداد )35(جدي تبدیل شوند 

برابر ظرفیت مراتع از یک سو و  3-4بردار و دام تا بهره
ي منابع طبیعی برداشت بوته، هیزم و ذغال، تغییر کاربر

هاي براي تولیدات کشاورزي و شخم زدن حتی دامنه
هاي نامناسب از سوي دیگر در این پرشیب و مراتع با خاك

  .)11و  2(ثر بوده است ؤزمینه م
نظر پژوهشگران مختلف، عوامل متفاوتی در از نقطه

عنوان مثال برخی از آنان اند بههثر بودؤتخریب مراتع م
قانون مدون و رسمی تا قبل از ملی شدن  معتقدند که نبود
یکی از عوامل مهمی است که  1341مراتع در سال 

ثیر قرار داده است ولی در کنار آن أشدت مراتع را تحت تبه
در همین رابطه برخی دیگر معتقدند که گرچه قانون 
مدون و رسمی وجود نداشته است ولی با این وجود، 

کردند که در ایل سعی میبردار از جمله قباجتماعات بهره
رسمی، برداري از مراتع قوانین عرفی و غیرچرا و بهره

قرق را تنظیم کنند و از و  پاشیهمچون، زمان چرا، کود
  .)38(شدند این طریق مانع تخریب و نابودي مراتع می

از سوي دیگر، مطالعات متعدد بیانگر این است که 
ها فیت آنعوامل مختلفی در تخریب مراتع و کاهش کی

عواملی همچون، چراي  )،33و  24، 9باشند (ثر میؤم
برداري بیش از اندازه از منابع طبیعی رویه و مفرط، بهرهبی

ها و مراتع و چراي زودرس، افزایش تعداد دام، مانند جنگل
کنی، تغییر کاربري اراضی از جمله کاربري زراعی، بوته

تخریب کمی و برداران مراتع را در تضادهاي بین بهره
اند. پژوهشگران دیگر عواملی ثر دانستهؤکیفی مراتع م

برداران در رابطه با اصول صحیح چون  نداشتن آگاهی بهره
برداري و پیامدهاي تخریب مراتع و سایر منابع طبیعی بهره

و عدم ارایه تسهیالت از سوي دولت را از مهمترین عوامل 
اند ن عنوان کردهثر در تخریب کمی و کیفی مراتع ایراؤم
توان . از مهمترین پیامدهاي آن نیز می)35و  24، 19، 9(
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به فرسایش خاك و کویري شدن کشور، همچنین افزایش 
 6ها اشاره داشت که در چند دهه اخیر به بیش از سیالب

البته باید توجه نمود که ). 38( برابر افزایش داشته است
وضعیت و شرایط این عوامل در مناطق مختلف با توجه به 

تواند متفاوت بردار میهمچنین خانوارهاي بهره ،مراتع
  باشد. 

ریزان و بر این اساس طی چندین سال گذشته برنامه
منظور حفظ، هاي منابع طبیعی بهگزاران در عرصهسیاست

ها، اصالح و احیا و مدیریت مراتع و توسعه پایدار آن
طبیعی را در  هاي منابعها و برنامهبسیاري از سیاست

هایی و در سطح ایران از طریق طرح) 26( سطح دنیا
هاي مرتعداري و آبخیزداري، همچون انواع طرح

داري و از این قبیل را هاي جنگلزدایی، سیاستبیابان
در این بین ). 11( اندتدوین و توسعه داده و اجرا نموده

 هاي مرتعداري تهیه و تدوینبراي مدیریت مراتع نیز طرح
اي در اختیار گونهشده و تالش گردیده این منابع به

برداران قرار گیرد تا با ایجاد حس مالکیت، به اصالح و بهره
  .)27(ها بپردازند احیاي آن

دهند که ها نشان میالزم به توضیح است که بررسی
آگاهی مردم نسبت به اهمیت و ارزش منابع طبیعی در 

هاي اخیر در ر دورهخصوص دزندگی جوامع روستایی به
، ولی در مورد چگونگی بهبود و اصالح )3(حال رشد است 

منابع طبیعی و کاهش فشار بر منابع طبیعی دانش و 
. با )14و  13( ها محدود استهاي آنها و فناوريمهارت

توجه به مطالعات و ادبیات مذکور، این پژوهش با نگاهی 
برداري بهرهدنبال بررسی عمیق در سطح خرد و محلی به

   هاي مرتعداري است.ثیر طرحأاز مراتع و ت

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه 

شهرستان ماهنشان واقع در غرب استان زنجان یکی 
کیلومترمربع  4180از هفت شهرستان استان با مساحت 

باشد. این شهرستان از موقعیت جغرافیایی ویژه و می
ط با سایر نواحی لحاظ قرارگیري و ارتباممتازي به

طوریکه از شمال به استان آذربایجان باشد بهبرخوردار می
شرقی، از غرب با آذربایجان غربی از جنوب با استان 

هاي زنجان و ایجرود کردستان و از شرق با شهرستان
شود. اوضاع جوي و شرایط اقلیمی منطقه میمحدود 

و کوهستانی و اغلب سال پوشیده از برف و داراي آب 
باشد. دامداري در کل این حوزه هواي نسبتًا سرد می

شود. براساس گزارش اداره کل میصورت سنتی انجام به
)، تعداد 2011منابع طبیعی و آبخیزداري استان زنجان (

س، عمدتاً گوسفند أر 175563دام موجود در منطقه 
باشد منبع تولید علوفه این تعداد دام مراتعی میافشاري، 

باشد. ضمن آنکه بخشی میهکتار  47/179881ت با وسع
چر اي در محدوده و پساز نیاز دام با کشت گیاهان علوفه

گردد. با این همه عمدتاً فشار میمین أمزارع و باغات ت
هاي مرتعی بر مراتع استفاده از عرصهبرابر تولید قابل 5/2

برداري از مراتع از ). فصل بهره28گزارش شده است (
ردین ماه یا اردیبهشت ماه شروع و تا پایان آبان ماه یا فرو

هاي متنوع انجامد. در این راستا طرحطول میآذرماه به
طرح مرتعداري براي مدیریت و  92منابع طبیعی از جمله 

حفاظت از مراتع شهرستان تدوین شده و به اجرا 
مطالعه اند. اطالعات مربوط به روستاهاي مورددرآمده

 آورده شده است. 1الصه در جدول طور خبه
  

)، گفتگو با افراد کلیدي1385تا  1382هاي منبع: طرح هاي مرتعداري تهیه شده در سال( فراوانی اطالعات مربوط به روستاهاي مورد مطالعه - 1جدول
  خورجهان  قوزلو  قره ناس  نام روستا

  2425  3413  4500  س)أتعداد دام سبک موجود (ر
  2079  1025  2000  س)أاز در مراتع یا ظرفیت مراتع (رتعداد دام سبک مج

  2659  1883  3000  سطح مرتع (هکتار)
  17/1  33/3  25/2  نسبت تعداد دام موجود به تعداد دام مجاز

  139  61  89  بردارتعداد خانوار بهره
  4/17  9/55  6/50  تعداد دام سرانه خانوار

  اواسط  ط اردیبهشتاواس  اواخر اردیبهشت  برداريشروع فصل مجاز بهره
  اواسط مهر  اواسط مهر  اواسط آبان  برداريپایان فصل مجاز بهره

  1382  1385  1384  سال اجراي طرح مرتعداري
  17  20  15  تعداد افراد مصاحبه شونده

  مشاع  مشاع  مشاع  نوع بهره برداري
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  شده است. موقعیت جغرافیایی روستاهاي مورد مطالعه در شهرستان ماهنشان آورده )1(در شکل 

  
  منطقه مورد مطالعه موقعیت  - 1شکل 

  
  روش تحقیق

عنوان یک پژوهش کیفی از یک پژوهش حاضر به
هاي آن با استفاده از مطالعه موردي بهره برده است و داده

هاي یافته، گروهساختارهاي نیمههاي مصاحبهتکنیک
هاي روستا و متمرکز، مشاهده مشارکتی، ترسیم نقشه

برداري، ارك و اسناد، همچنین ابزارهاي تصویربررسی مد
هاي مرتعداري موجود گردآوري ضبط صدا و گزارش طرح

هاي سوال ساختاریافتههاي نیمهدر مصاحبه گردیدند.
شود و هدف آن کسب اطالعات کلی از قبل طراحی می

ها، هر شونده است. در این نوع مصاحبهعمیق از مصاحبه
ی، مورد بررسی بیشتر قرار هاي وارسپاسخ با سوال

شود توضیح بیشتري گیرد و از پاسخگویان خواسته میمی
  هاي خود بدهند.در مورد پاسخ

، در روستاهاي قره ناس، 1392مطالعه در سال 
قوزلو و خورجهان در بخش ماهنشان، شهرستان ماهنشان 

چون واحدهاي  واقع در استان زنجان انجام گردید.
ها با شناسایی نبودند، نمونهی قابل راحتمطالعه بهمورد

انتخاب گردیدند  برفی گیري گلولهنمونه روش استفاده از
اي که هریک از افراد کلیدي فرد مطلع گونه). به6(

نمودند و انتخاب افراد تا دیگري را در روستا معرفی می
هاي متمرکز هاي گروهتنها هستهزمانی انجام گردید که نه

ها اطالعات به حد لکه در مصاحبهرا مشخص نمود، ب
ها تا زمانی ادامه یافت که اشباع رسید و مصاحبه

هاي پژوهشگر ها اطالعات جدیدي به یافتهمصاحبه
نفر از افراد  52افزود. بنابراین از جامعه این سه روستا نمی

هاي کلیدي و دامدار وابسته به مرتع که از پروژه
 .، انتخاب شدندشتندمرتعداري اجرا شده نیز اطالع دا

صورت مشارکتی، هاي متمرکز بهها و گروهمصاحبه
هاي مختلف زراعی و دامداري، و در حین انجام عملیات

صورت انفرادي ها بهنشینیکاري و در شبیا در هنگام بی
ردم اعم از زنان، هاي مختلف مو یا گروهی در میان گروه

ها، یک داده وريآشد. در گردانجام می مردان و جوانان
ها عمل کننده دادهعنوان ثبتگر و یک نفر بهنفر تسهیل

ها، منظور افزایش قابلیت اعتماد و روایی دادهنمود. بهمی
شده از همچنین پرهیز از اشتباه در درك مطالب بیان

هاي داده شده نیز از طریق ها، پاسخسوي مصاحبه شونده
پس از انجام گردید. همچنین دستگاه رکوردر ضبط می

شد تا از شونده تکرار میها براي مصاحبهمصاحبه، داده
روایی و برداشت درست آن اطمینان حاصل گردد. با 

ها، هاي حاصل از مصاحبهسازي، دادهکمک تکنیک مثلث
ها و اسناد به یکدیگر مرتبط هاي متمرکز، مشاهدهگروه
دي با افراد کلی شد تا در صورت وجود تناقض مجدداً می

). عالوه بر انجام تحلیل 31و17( مصاحبه صورت گیرد
ها، پس از تکمیل مرحله وري دادهآها حین گردداده

بندي، سازي، کدها، با استفاده از مفهومگردآوري داده
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ها تجزیه و تحلیل قولی، دادهترسیم نمودار، و تحلیل نقل
  شدند. 
  
  نتایج

 مورد اول: روستاي خورجهان

رجهان داراي مراتعی با مساحت روستاي خو     
داراي ، هکتار واقع در غرب استان زنجان 2660تقریبی 

هاي بزرگ و مرتفع و کوه، شرایط توپوگرافی کوهستانی
شناسی داراي سازند حساس هاي عمیق و از نظر زمیندره

باشد. داراي متوسط بارندگی به فرسایش و شیب زیاد می
متر و  3250ارتفاعی  میلیمتر، دامنه 380ساالنه حدود 

  باشد.برداري مشاع میپوشش مرتعی فصلی و با بهره
در این روستا فشار دام نسبت به دیگر روستاها کمتر 

واحد دامی در روستا وجود داشت  2425بود، با این وجود، 
شد، مشکل ورود برابر دام مجاز ارزیابی می 17/1که 

مرتع نیز وجود هنگام از زودهنگام دام به مرتع و خروج دیر
هاي متمرکز در روستاي خورجهان، داشت. در گروه
اي از مشکالت موجود و دالیل تضادهاي دامداران به گوشه

اي از گفتگوها و خالصه 2 شکلاجتماعی اشاره داشتند. 

توانسته در دالیل اینکه چرا ملی شدن مراتع نیز می
افزایش تضادهاي درون و بیرون از جامعه روستایی 

  دهد.گذار باشد را نشان مییرثأت
بر اساس اظهارات پاسخگویان در زمان ممیزي مراتع 
و در زمان صدور پروانه چرا گروهی براي ارزیابی مراتع و 

اند. ولی به این تعداد دام موجود در روستا حضور یافته
روشنی براي روستاییان که دلیل حضور خود را به علت

است که روستاییان افراد  اند، باعث گردیدهعنوان نکرده
نظر را کارگزاران دولتی قلمداد کنند که براي مورد

ها آمده و هدف از این کار تعیین شمارش تعداد دام آن
باشد. همین امر موجب مالیات بیشتر براي دامداران می

گردیده است تا روستاییان تعداد دام خود را بسیار کمتر از 
ایت تعداد دام کمتر آنچه که هست عنوان کنند. در نه

ارزیابی شده و باعث شده تا بخشی از مراتع روستا به 
روستاي مجاور داده شود. که یکی از عوامل کاهش اعتماد 

و درگیري بین  اران دولتی و همچنین افزایش نزاعبه کارگز
رابطه بین ملی شدن مراتع و تضادهاي  باشد.روستاییان می
  نشان داده شده است. )2این روستا در شکل (اجتماعی در 

  
  

  
  رابطه بین ملی شدن مراتع و تضادهاي اجتماعی در روستاي خورجهان -2 شکل

 
دلیل اینکه از سویی دیگر تعدادي از روستاییان به

برخی از افراد درون روستا از پروانه چراي خود در جهت 
مجاور استفاده پرورش دام متعلق به دامداران روستاهاي 

بومی عبارتی دیگر مراتع روستا را به افراد غیرکنند بهمی

 بخشی از مراتع روستا به روستاي مجاور داده شده

 ملی کردن مراتع و صدور پروانه چرا

 کردند مردم تعداد دام موجود را کمتر ارزیابی

 چرا عدم پرورش دام یا دام کم توسط برخی از افراد داراي پروانه

 بومیاجاره مراتع روستا به افراد غیر

 ري درون روستاایجاد تضاد و درگی

 ایجاد تضاد و درگیري بین روستاییان

 رسانی صحیح از سوي دولتعدم اطالع

 روستا ارزیابی کمتر تعداد دام در مراتع عرفی

 کم شدن اعتماد بین مردم و دولت
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دهند، باعث کاهش اعتماد روستاییان به روستا اجاره می
یکدیگر و افزایش نزاع و درگیري درون روستا گردیده 

دلیل اینکه افراد داراي مجامع کوچک است. همچنین به
باشند، هیچ یهاي فامیلی هم ممانند روستا داراي نسبت

دانند که در این رابطه ها خود را موظف نمییک از آن
اقدامی انجام دهند. چون این کار را باعث افزایش درگیري 

  دانند.و از بین رفتن روابط می
  مورد دوم: روستاي قره ناس

روستاي قره ناس داراي مراتعی با مساحت تقریبی 
شرایط  داراي ،هکتار واقع در غرب استان زنجان 3000

هاي هاي بزرگ و مرتفع و درهکوه، توپوگرافی کوهستانی
شناسی داراي سازند حساس به عمیق و از نظر زمین

باشد. داراي متوسط بارندگی فرسایش و شیب زیاد می
متر و  3340میلیمتر، دامنه ارتفاعی  380ساالنه حدود 

  باشد.برداري مشاع میپوشش مرتعی فصلی و با بهره
طور هاي متمرکز بهها و گروهل از مصاحبهنتایج حاص

اند. همانطور آورده شده )2(و جدول )1(خالصه در نمودار 
آمده است، تعداد دام موجود برابر با  )2(که در جدول 

س واحد دامی گوسفند و پس از آن بز بود که أر 4500
شود. برابر محاسبه می 25/2نسبت به تعداد دام مجاز 

ماه از سال ارزیابی  9- 8چرا حدود عالوه براین زمان 
ماه بیش از زمان توصیه شده است. این  2شود که می

برداري عوامل باعث فشار بیش از حد و عدم تعادل در بهره
هاي بیولوژیک از دام شده است. در این روستا برخی پروژه

وجود، اینپاشی اجرا شده بود باشامل بذرپاشی و کود
توسط )1( بیان شده در نموداراساس ترسیم مشکالت بر

هاي متمرکز، دالیل اثربخشی کننده در گروهافراد شرکت

ها و عدم ادامه روند بهبود وضعیت مراتع پس از کم پروژه
  شوند: ها اینگونه ذکر میاجراي طرح

کاري، احداث آبشخور و قرق و در روستاي ما بذر"
چراي متناوب صورت گرفته است که داراي مزایایی 

واسطه مچون بهبود پوشش گیاهی، کسب درآمد بهه
دریافت مزد در پروژه و کسب اطالعات، شده است. ولی 
مشکل این است که معیشت ما کامالً به مراتع وابسته است 

سال استفاده  2-3توانیم مثالً از قسمتی از مراتع در و نمی
شود قرق کنید ما نکنیم. بنابراین وقتی به ما گفته می

سال صبر کنیم، چون توانایی خرید  توانیم یکمی نهایتاً
شود. علوفه را هم نداریم به ما هم که کمک خاصی نمی

بنابراین ما مجبوریم زودتر دام خود را وارد مراتع کنیم 
اگر رعایت  دانیم براي مراتع مضر است ودرست است می

اي شود ولی چارهکنیم وضعیت مراتع خیلی بهتر می
  ."گرددمین میأصلی ما از دام و دامداري تنداریم درآمد ا

رسد از مشکالت عمده دامداران و از دالیل نظر میبه
بردارن و اصلی فشار بر مراتع تک معیشتی بودن بهره

باشد. عبارتی دیگر نبود تنوع در معیشت آنان میبه
همچنین محدودیت دسترسی به خدمات نهادها و 

باشد که این مشکالت جمله عواملی میسسات بیرونی ازؤم
رسد با ارایه امکانات و نظر میکند. بهرا تشدید می

سازي شرایط سازي انسانی و مالی از طریق فراهمظرفیت
ها و اعم از ارائه دانش و آگاهی و ارائه خدمات و حمایت

تسهیالت مالی و فنی نهادهاي بیرونی تا حدودي بتوان 
  مشکالت را کاهش داد.
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 بردار در روستاي قره ناس در ارتباط با مرتعداريهایی از مشکالت بیان شده از سوي دامداران بهرهنمونه - 3شکل 

  
  مورد سوم: روستاي قوزلو

روستاي قوزلو داراي مراتعی با مساحت تقریبی 
داراي شرایط  ،هکتار واقع در غرب استان زنجان 1883

هاي هاي بزرگ و مرتفع و درهکوه، تانیتوپوگرافی کوهس
شناسی داراي سازند حساس به عمیق و از نظر زمین

باشد. داراي متوسط بارندگی فرسایش و شیب زیاد می
متر و  3300میلیمتر، دامنه ارتفاعی  380ساالنه حدود 

  باشد.برداري مشاع میپوشش مرتعی فصلی و با بهره
بر مرتع مشاهده در این روستا بیشترین فشار دام 

واحد  3414که در زمان انجام پژوهش، طوريشود. بهمی
برابر ظرفیت موجود مراتع  33/3دامی وجود داشت که 

روستا ارزیابی گردید. معیشت غالب موجود در روستا 
دامداري بود، در نتیجه روستاییان شدیدًا به دام و مراتع 

دلیل وار و بهمین معیشت خانأوابسته بودند. بنابراین براي ت
ناچار تعداد مین علوفه بهأضعیف بودن اقتصاد خانوار براي ت

هاي خود را زودتر از دهند و دامدام بیشتري پرورش می
نمایند. از سوي دیگر، ممیزي حد استاندارد وارد مراتع می

مرتع که در نهایت موجب صدور پروانه چرا گردیده است، 
ختیار روستاهاي مجاور موجب شده تا قسمتی از مراتع در ا

قرار بگیرد، در نتیجه مراتعی که در اختیار خود روستاییان 

قرار دارد کاهش یابد و موجب گردیده تا تعدادي از 
روستاییان که داراي ارتباطات و تعامالت بیشتر با 
روستاهاي مجاور هستند دام خود را براي چرا به مراتع 

فشار بیش از حد ها ببرند. همین عامل یکی از دالیل آن
براین، تعدادي از افراد نیز قادر به دام بر مراتع است. عالوه

پرورش دام نیستند یا توانایی داشتن تعداد دام بیشتر را 
ها کفاف معیشت ندارند، بنابراین تعداد دام موجود آن

هاي شغلی آن، نبود فرصتبردهد. عالوهها را نمیخانوار آن
یروي کار جوان موجود در روستا گردد تا ندیگر موجب می

جایگاهی در روستا براي خود و کسب درآمد خود پیدا 
ي افزایش ناچار مهاجرت کنند. در نتیجهنکند و به

مهاجرت، نیروي کار براي کشاورزي و دامداري کاهش 
خصوص یابد. از سویی تقاضا براي نیروي کار بهمی

ش عرضه دلیل کاهدامداري همچنان وجود دارد، ولی به
نیروي کار، نیروي کار موجود درخواست دستمزد بیشتري 

بیند تقاضا زیاد است کند. همچنین به این دلیل که میمی
پذیري و تعهد شغلی خود را تا حدودي پایین مسئولیت

آورد چون متقاضی نیروي کار با هر شرایطی او را می
  پذیرد.می

  

 بنابراین چراي پروژه صورت گرفته است

 شده یکسال قرق اراضی بذر پاشی شده حفظ تنها

 هشکست پروژ

 عدم ادامه بهبود پوشش گیاهی در بلند مدت
 عدم وجود علوفه جایگزین

 عدم وجود منابع مالی جایگزین

 توجه صرف به پوشش گیاهی

 عدم دریافت مالی در بلند مدت

 درنتیجه معایب

اجراي 
 پروژه

 احداث آبشخور

 بهبود پوشش گیاهی

کسب درآمد بواسطه 
 دریافت مزد در پروژه

 عاتکسب اطال

 بذرکاري

 چراي متناوب

 قرق

 وابستگی شدید به دام

 وابستگی شدید دام به مرتع

 نبود تنوع در معیشت

 محدودیتها

 مزایا
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  هاي مرتعداري با نیروي کار، وضعیت دام و مراتع (روستاي قوزلو)طه بین ممیزي و اجراي طرحراب -4شکل 

  
هاي متمرکز سه ها و گروهنتایج حاصل از مصاحبه
بردارن دالیل مختلفی براي روستاي فوق نشان داد که بهره

اند که ها بیان نمودهمدیریت مراتع و مشکالت اجراي طرح
  طور خالصه در به

  
  
  

بردارن آورده شده است. مسایلی که بهره جدول
-ها بیان میدرباره مدیریت مرتع و مشکالت اجراي طرح

توان در چند دسته تقسیم نمود. به عنوان کنند را می
  مثال:

ها مسایل و مشکالت ناشی از وابستگی معیشت خانوار .1
به مراتع که در نهایت موجب وجود دام مازاد بر 

 جدیدحل گردد. نبود راهظرفیت و فشار بر مراتع می
براي کاهش فشار بر مراتع، این در حالی است که 
دامداران نسبت به وجود دام مازاد بر مراتع و فشار بر 

  مراتع آگاهی دارند.
 سازي معیشت.د دانش و مهارت در زمینه تنوعنبو .2

گردد برداري که در نهایت موجب میمشاع بودن بهره .3
گري چه در زمینه هر گونه فعالیت و مداخله

برداري و چه در زمینه مدیریت و اصالح مراتع بهره
نیازمند وجود توافق همه افراد باشد. زیرا اگر مدیریت 

تواند خود میجامع و مشارکتی صورت نگیرد این 
 عنوان یکی از عوامل مخرب باشد.به

ها همچون واگذاري مراتع اعمال برخی از سیاست .4
 روستا به روستایی دیگر و

هاي دولتی و حضور و دخالت جامعه عدم حمایت .5
ها. در این ریزيها و برنامهگیريروستایی در تصمیم

 رابطه دو دیدگاه وجود دارد:
ها. نی، (ب) وجود حمایتهاي بیرو(الف) نبود حمایت

نظر این دو دیدگاه مربوط به دو فرد متفاوت است. ولی به
رسد دیدگاه دوم بیشتر مربوط به کسانی است که می

ها هستند و از داراي ارتباطات و تعامالت بیشتري با بیرونی
شوند و معموالً در تصمیم مند میها بهرهخدمات و حمایت

  ها مشارکت دارند.گیري

 
  
  

 دادن دام به روستاهاي دیگر

 شودمیدر اینجا به دیگران اجاره داده  مسئولیت پذیري کمتر نیروي کار

 گران شدن نیروي کار فشار دام بر مراتع

 نیروي کار جوانکاهش تعداد 

 وابستگی زیاد به دام

 افزایش تعداد دام

 صدور پروانه چرا

 ممیزي مرتع

 دادن مراتع به خارج از روستا

 افزایش مهاجرت

 کاهش مراتع روستا (مرتع کمتر)

 چراي زود رس

 نداشتن تنوع در معیشت
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  بردارانهایی از دالیل فشار بیش از حد دام بر مراتع  و عدم رعایت اصول مدیریت پایدار مراتع از نظر بهرهنمونه - 2جدول
  هاگفته  روستا

  قوزلو
  

دد که این امر موجب برداري تا جایی صورت گیرد که معیشت خانوارها تامین گروابستگی زیاد معیشت خانوار هاي روستایی به دام موجب شده است تا بهر ه
  گردد.فشار بر مراتع می

شود که به مراتع مجاور تجاوز اي نداریم چون با دام کمتر که نمی توان زندگی را گذراند. همین امر موجب میتعداد دام براي مراتع ما زیاد است. ولی چاره
  ود.ششود با اینکه می دانیم درست نیست که باعث درگیري بین مردم دو روستا می

  سازي معیشت، کمبود امکانات، و آموزش از سوي مسئولین.نداشتن تنوع زیاد در معیشت، همچنین نداشتن دانش و آگاهی در رابطه با تنوع
  ها شده است.تر شدن هزینهباال بودن هزینه تامین علوفه به خصوص در چند سال اخیر که به دلیل خشکسالی موجب گران

  الن، چه در خرید دام زنده و چه در خرید محصوالتوجود واسطه گران و دال
  گرددهایی که به دام هاي ما وارد می شود خسارتی پرداخت نمیکند، حتی در برابر آسیبدولت هیچ حمایتی از دامداران نمی

  خورجهان
  

  گرددر مراتع میواگذاري بخش زیادي از مراتع ما به روستاهاي همجوار باعث شده است  باعث افزایش فشار دام ب
ها، تامین بسیاري از نیازهاي خانوار با عادت داشتن به دامپروري، یا نداشتن آشنایی با روش هاي درامد دیگر، زود بازده بودن آن نسبت به دیگر فعالیت

  شود که مردم بیشتر به این حرفه تکیه داشته باشنددامداري و دامپروري باعث می
- از مراتع. که این امر موجب می شود هر کسی حداکثر توان خود را به کار ببرد تا استفاده بیشتري از مراتع بکند به عبارت دیگر نمیبرداري مشاع بودن بهره

  خواهد که از دیگران عقب بماند.

  
  قره ناس

د. درست است که دامداري سخت است ولی اگر کننگیرد کمتر از مردم نظر خواهی میشود توسط اداره صورت میبیشتر تصمیماتی که براي مراتع گرفته می
شود دلگرمی خودمان را از دست بدهیم همین امر باعث می شود که خواهیم دامداري کنیم. نبود اعتبارات و کمبود مرتع باعث میبه ما امکانات داده شود می

  دیگر جوانان در روستاها نمانند
ع ما خیلی بیشتر از دام مجاز است. ولی چاره اي دیگري نداریم، یعنی دام موجود به سختی کفاف زندگی ما را دانیم که تعداد دام موجود در مراتما خودمان می

ریم که تعداد دام دهد چه برسد به اینکه تعداد آن را کاهش دهیم. دولت هم که حمایتی از ما نمی کند. هزینه ها هم که افزایش یافته. بنابراین ما هم مجبومی
  یم تا تامین کننده معیشت ما باشد.را افزایش ده

دیر بازده درست است اگر کسی خواهان کمک باشد دولت کمک می کند مثال خود من کود، بذر، سم، نهال دریافت کردم و باغ هم احداث کردم. ولی باغداري 
  باط نیستند تا بتوانند از کمک هاي آن ها استفاده کنند.است و ما با  دامداري عادت داریم و همه هم با اعتبارات آشنا نیستند و با بیرونی ها در ارت

   
  گیريبحث و نتیجه

برداري از مراتع ضروري است و نظارت و کنترل بهره
دنبال راهکاري براي حل این مسئله بود. زیرا بدیهی باید به

است که از بین رفتن پوشش گیاهی مراتع و کاهش 
شکالت اجتماعی اي از مکیفیت مراتع ممکن است زنجیره

برداران مراتع اقتصادي و سیاسی به خصوص براي بهره –
وجود آورند و رفاه آنان را با مشکل مواجه سازند. به

تنها شرایط اقتصادي و تواند نههمچنین این شرایط می
ثیر قرار دهد بلکه در درجه اول أاجتماعی جامعه را تحت ت

گذار ثیرأردار تبتواند در نحوه زندگی خانوارهاي بهرهمی
هاي مرتعداري یکی از ابزارهاي اصلی مدیریت باشد. پروژه

ها برداري از مراتع در ایران است که باید در تهیه آنو بهره
هاي منطقه و مسایل مربوط به ساکنان و به ویژگی

ها نیز توجه گردد. در شرایط کنونی برداران آنبهره
با مراتع وجود  اي که در رابطهمهمترین چالش و مسئله
کننده آن در صنعت دامداري و دارد نقش اساسی و تعیین

اي گونهباشد، بهبرداري مناسب از آن میتغذیه دام و بهره
برداري نمود و هم بتواند درستی از آن بهرهکه هم بتوان به

مدت نقش مناسب خود را در تولیدات دامی حفظ در بلند
حال حاضر بین ظرفیت  نماید و پایداري آن حفظ شود. در

مراتع و تعداد دام موجود روستاها تعادل وجود ندارد که 
موجب تخریب مراتع شده است. مهمترین دلیل این عدم 
تعادل، وابستگی بیش از حد معیشت خانوارهاي روستایی 

 گردد.به مراتع ارزیابی می
با توجه به اینکه نگرش و دانش مردم نسبت به 

ها در روند اجرا و حفاظت ه پروژهاهداف و اجراي اینگون
ها امري مهم است و این امر خود به خود با اینگونه پروژه

معیشت مردم رابطه مستقیم دارد. اگر مردم اجراي این 
ها را در جهت منافع خود ارزیابی ننمایند، ادامه و پروژه

ها امري دور از انتظار خواهد بود. در مناطق موفقیت آن
ثیرات مثبت و أهاي اجرا شده داراي تژهمطالعه پرومورد

منفی متعددي بوده است. در مجموع از دیدگاه 
هاي مرتعداري در حال ثیر پروژهأبرداران روستایی، تبهره

هاي اجتماعی (روابط اطالعات، اعتمادها، اجرا بر سرمایه
ها ذاتی و نهادینه ها و ارزشقوانین و هنجارها و تحریم
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مدیریت منابع عمومی آن اجتماع)  شده در یک اجتماع و
و انسانی (بهداشت، مهارت و دانش، کمیت و کیفیت 

ثیر أنیروي کار در دسترس، توانایی کار) میل به سمت ت
هاي طبیعی (آب، زمین، جنگل، هوا و منفی و بر سرمایه

ها، اسباب ساخت(مسکن، زیر دیگر منابع طبیعی)، فیزیکی
انداز، الی (پول نقد، پسکار، دام و لوازم خانگی) و م
ثیر أارزش دیگر) میل به تاعتبارات، جواهرات و اشیاء با

و بر اساس مثبت داشته است. از نتایج مطالعات موردي 
توان نتیجه گرفت، این پروژه از می بردارانهاي بهرهگفته

عواملی بوده است که بر مواردي همچون کاهش اعتماد و 
مچنین با کارشناسان و روابط با روستاهاي مجاور، ه

مجریان منابع طبیعی و در نهایت کاهش اعتماد به دولت 
(سرمایه اجتماعی)، افزایش مهاجرت که در نهایت منجر 
به کاهش نیروي کار، و گران شدن نیروي کار گردیده 
است (سرمایه انسانی) اثر منفی هر چند اندك داشته 

هایی به لیتبنابراین نیاز است تا در این منطقه فعااست. 
اجرا در آید تا با در نظر گرفتن معیشت پایدار خانوارهاي 

ها و استعدادهاي آن، امکان روستایی با توجه به ظرفیت
کندتر کردن روند مهاجرت فراهم آید، زیرا مسئله 

  مهاجرت به عوامل متعددي بستگی دارد.
ثیر مثبتی بر کاهش فرسایش خاك أاز سوي دیگر ت

ش گیاهی مراتع و افزایش تنوع گیاهی، زراعی، بهبود پوش
ها (سرمایه طبیعی)، زمینی و چشمههاي زیربهبود آب

مدت همچنین افزایش درآمد موقت، افزایش درآمد بلند
(سرمایه مالی)، افزایش سطح زیر کشت باغات و اراضی 

اند. زراعی آبی (سرمایه فیزیکی) در برخی خانوارها داشته
  بود تعادل دام و مرتع کمک کنند.اند به بهولی نتوانسته

هاي منابع مطالعات موجود حاکی از اهمیت طرح
ها بردار از آنهاي معیشت مردم بهرهطبیعی در سرمایه

. مطالعات مختلف شواهدي را در مورد موفقیت و باشدمی
ها در زمینه بهبود معیشت خانوارهاي شکست این طرح

هد. در شرایط دبردار در مناطق مختلف نشان میبهره
ها موجب افزایش اشتغال و افزایش آمیز این طرحموفقیت

تعداد روزهاي کار، مشارکت محلی، افزایش اعتماد و 
همبستگی و افزایش روابط، کاهش مهاجرت، کاهش 

  ها و نهادهاي جدید گردیده است.اختالفات و ایجاد تشکل

هاي برداران، در تدوین و اجراي طرحاز نظر بهره
متکی  بردار که عمدتاًاري به معیشت خانوارهاي بهرهمرتعد

باشند کمتر بر دامداري و به تبع آن وابسته به مراتع می
توجه شده است. همچنین مشارکت و همکاري مردم در 

هایی هاي مرتعداري تنها در زمینه اجراي پروژهپروژه
همچون بذرپاشی، بذرکاري و کودپاشی به صورت کارگر 

ا نیروي کار مجانی نمود پیدا کرده است. این بگیر و یمزد
ها را برداران این گونه طرحامر موجب شده است تا بهره

  مداخالتی از سوي دولت و متعلق به آن ارزیابی نمایند.
واسطه اعالم کردن برخی از اراضی دیم همچنین به 

عنوان اراضی ملی (بر اساس قانون ملی کردن روستا به
و اختالف بین دولت و مردم به وجود  مراتع) نوعی تضاد

آمده که همین امر همکاري و مشارکت و اعتماد مردم را 
نسبت به دولت کاهش داده و در نهایت موجب کاهش 
همکاري و مشارکت مردم با دولت گردیده است. از سویی 

دهد که افرادي که ارتباط و دیگر مطالعات نشان می
ی از جمله اداره منابع تعامالت بیشتري با کارگزاران دولت

طبیعی یا جهاد کشاورزي دارند و به نوعی داراي 
باشند، امکان افزایش هاي اجتماعی قویتري میسرمایه
صورت ها بیشتر است و بههاي مالی نیز در آنسرمایه

هاي توانند از امکانات، تسهیالت، دورهچشمگیرتري می
لی افرادي مند شوند. وآموزشی و سایر خدمات دولتی بهره

باشند نسبت به اجراي اینگونه که داراي دام بیشتري می
رسد این امر نظر میتري دارند که بهها دیدگاه منفیطرح

باشد. را ناشی از کاهش مراتع در اثر ملی شدن مراتع می
همگنی تشکیل  هاي کامالًبنابراین جامعه روستایی از گروه

  نشده است.
ثیرات این أدبیات ذکر شد، تبنابراین همانگونه که در ا

محیطی داراي تنها از بعد طبیعی و زیستها نهگونه طرح
)، بلکه از ابعاد دیگري همچون انسانی و 11(اهمیت است 

زیرا تخریب  ).9( باشنداجتماعی نیز حائز اهمیت می
محیط زیست ارتباط مستقیمی با فقر و ناتوانی در 

زیکی، مالی، طبیعی هاي معیشت اعم از انسانی، فیسرمایه
و اجتماعی دارد. در نتیجه دستیابی به مدیریت پایدار 
منابع طبیعی جز با توجه همه جانبه و از جمله توجه به 

ثر باشند. با ؤتواند مبردار نمیابعاد معیشت خانوارهاي بهره
توجه به اینکه توجه به معیشت و زندگی مردم باعث 
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به این بعد از  ) توجه14شود (گیر فقر میکاهش چشم
هاي برداران روستایی در پروژهویژه بهرهزندگی مردم به

منابع طبیعی در دستیابی به توسعه پایدار امري ضروري 
  است.

ها که در این راستا الزم است تا در اجراي پروژه
هاي ممکن در چند سال متوالی موجب کاهش سرمایه

جمله زم ازهاي البرداران دامدار گردد، حمایتطبیعی بهره
اي و آموزشی ها، بیمه و خدمات مشاورهمین علوفه دامأت

صورت گیرد. از سوي دیگر براي کاهش فشار بر مراتع 
کید داشت أهاي بالقوه روستاییان تتوان تنها بر سرمایهنمی
توان با ها را مورد توجه قرار داد، در این زمینه میو آن

عل مناطق در جهت شناخت استعدادهاي بالقوه و حتی بالف
بردار حرکت نمود. زیرا سازي معیشت خانوارهاي بهرهتنوع

اند توجه زاده و سلیانی بیان داشتههمانطور که رستمعلی
صرف به منابع طبیعی موجب ایجاد نوعی نارضایتی در 

آیند که میگردد و در صدد جبران بربرداران میبهره
است که، باید . این )32(شوند موجب آسیب به منابع می

در سودمندي و پایداري منابع طبیعی بدون آسیب 
هاي رساندن به این منابع، به ابعاد مختلف استراتژي

ها نیز توجه گردد بردار و بهبود آنمعیشت خانوارهاي بهره
برداران منطقه داراي شرایط به گفته خود بهره .)5و  15(

شد. در بامناسبی براي باغداري و پرورش زنبور عسل می
هاي ترویج و ها و دیدگاهتوان از مهارتاین راستا می

آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استفاده کرد. که این امر 
تواند گام بزرگی در جهت حفظ، مدیریت و توسعه می

پایدار منابع طبیعی و همچنین کاهش فشار بر یک منبع 
تواند برداران که میطبیعی و افزایش تنوع معیشت بهره

موجب افزایش درآمد، آگاهی و دانش و افزایش اعتماد و 
پذیري ارتباط بین مردم و دولت و همچنین کاهش آسیب

  برداران باشد.بهره

هاي مرتعداري، طرحی است اگر بپذیریم که طرح
علمی و براساس استعدادها و با توجه به اطالعات موجود 

 ،هاحتهیه گردیده است و اگر بپذیریم که مجریان این طر
گذاري در این امر مهم مرتعدارن کشور بوده و با سرمایه

شرکت فعال دارند. اصوًال باید توجه داشت که طرح 
طور مستمر همدت نبوده و باید بمرتعداري یک برنامه کوتاه

که مورد نظارت و مدیریت واقع شود و این نظارت تا زمانی
نظر مرتعدار خودآگاهی کامل چه از نظر فنی و چه از 

اقتصادي نیافته است، همچنین جهت حفظ حقوق عامه 
جامعه ضروري است. بنابراین حرکت نظارت بصورت یک 

  روند فزاینده مطرح است. 
اکنون صندوق حمایت از بخش منابع طبیعی، که هم

هاي اولیه آن در استان زنجان شروع شده است، فعالیت
ر گیرد تا از توجه قراعنوان یک تدبیر مهم موردتواند بهمی

بهره هاي کمبرداران و دامداران وامطریق آن بتوان به بهره
برداران داد تا از طریق آن بتوان عالوه بر مشارکت بهره

هاي شاهد بهبود وضعیت معیشت آنان و اجراي بهتر طرح
توانند ها میمنابع طبیعی باشیم. همچنین این صندوق

ها ر اجراي طرحموجب افزایش اعتماد و مشارکت عمومی د
توان براي افزایش باشند. از تدابیري همچون بیمه نیز می

برداران استفاده نمود تا در صورت اعتماد و مشارکت بهره
  ها کمک شود. بروز حوادث غیر مترقبه به آن

هاي منابع طبیعی هرچه با توجه به گستردگی عرصه
ت و گیري دخالبتوانیم مردم را در طراحی ، اجرا و تصمیم

برداري مشارکت بدهیم شاهد حفاظت واحیاي بهتر و بهره
هاي ها و پایداري بیشتر طرحتر از این عرصهصحیح

  مرتعداري خواهیم بود.
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