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چكیده
عوامل متعددي باعث تغییرات منفي در وضعیت کیفي و کّمي 
منابع طبیعي شده که منجر به سیر نزولي پوشش گیاهي و تخریب 
درآمد  کاهش  باعث  نهایت  در  امر  این  می گردد.  خاک  شدید 
و  روستاییان  مهاجرت  مخرب،  سیالب هاي  وقوع  بهره برداران، 
عشایر به شهر مي گردد. هدف این تحقیق بررسي عوامل مؤثر بر 
تخریب حوزه هاي آبخیز کشور بر پایه پرسشنامه کتبي و نظرات 
مدیران و کارشناسان )متخصصان( منابع طبیعي بوده است. جامعه 
آماری این تحقیق مدیران ادارات کل منابع طبیعی و کارشناسان 
منابع طبیعي به ترتیب 21 و 71 بوده و روش نمونه گیري به صورت 
احتمال از نوع تصادفي بوده است. برای بررسی اعتبار پرسشنامه 
آلفای کرنباخ  ضریب  مقدار  شد.  استفاده  آلفای کرنباخ  روش  از 
برای این پرسشنامه به ترتیب برای مدیران 0/80 و برای کارشناسان 
با 0/85 بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات، از  برابر 
که  معتقدند  مدیران  گردید.  استفاده   16 نسخه   SPSS افزار  نرم 
چراي   ،208 با  پوشش گیاهي  تخریب  امتیاز،   210 با  دام  زیادي 
زودرس  چراي  و   197 با  مرتع  کاربری  تبدیل   ،203 با  سنگین 
کشور  آبخیز  حوزه هاي  تخریب  عوامل  مهمترین  امتیاز،   176 با 
بوده، ولي کارشناسان تبدیل کاربری مرتع را با 963 امتیاز، چراي 
سنگین با 888، تخریب  پوشش گیاهي با 819، زیادي دام با 787 
و چراي زودرس با 760 امتیاز را از مهمترین عوامل تخریب بیان 
کرده اند. زیاد بودن امتیازات کسب شده هر عامل تخریب توسط 
کارشناسان، به دلیل بیشتر بودن جامعه آماری )71 کارشناس در 
نتیجه گیري کلي دیدگاه هاي مدیران  مقابل 21 مدیرکل( میباشد. 
و کارشناسان اینگونه است که مدیران، مدیریت نادرست چرا و 
مراتع  تخریب  اصلي  عامل  را  مراتع  کاربري  تبدیل  کارشناسان 
در  گروه  دو  هر  همچنین  کرده اند.  بیان  کشور  آبخیز  حوزه های 
بحث مدیریت نادرست چرا، تعداد نامناسب دام را نسبت به زمان 
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بیان  مراتع  تخریب  در  مهمتري  عامل  دام،  بهره برداري  نامناسب 
کرده اند. 

 
اجتماعي،  و  اقتصادي  مسایل  منابع طبیعي،  کلیدي:  واژه های 

تخریب مراتع.

مقدمه
بهره برداري از طبیعت از بدو خلقت بشر به طور مستمر صورت 
یافته  قوام  و  برپا  منابع طبیعي  حاشیه  در  بزرگ  تمدن هاي  و  گرفته 
است. بهره برداري انسان از طبیعت بخصوص در سده اخیر، تنش هایي 
خوردن  برهم  و  منابع  تخریب  باعث  که  کرده  وارد  طبیعت  بر  را 
میلیون   86/1 مساحت  با  مراتع   .]19[ است  اکولوژیک شده  تعادل 
هکتار با وضعیت کم تراکم )پوشش گیاهي 5 تا 25 درصد(، تراکم 
متوسط )25 تا 50 درصد( و متراکم )با میزان پوشش گیاهي باالي 
50 درصد( ]2[، داراي جایگاه و نقش اساسي در توسعه پایدار بوده 
و این موضوع، ضرورت برنامه ریزي براي مدیریت بهینه این منابع 
را مشخص مي نماید. واقعیت هاي موجود در ایران بیانگر این مسئله 
است که مراتع در حال تخریب و ویراني بوده و با شیوه هاي کنوني 
بهره برداري این روند همچنان ادامه خواهد داشت. در سال هاي اخیر 
سیل، آلودگي هوا، خشکسالي، فرسایش و کاهش سطح سفره هاي 
است  شده  گزارش  ایران  مراتع  تخریب  تبعات  از  زیرزمیني  آب 
]8[. مقابله با عوامل تخریب مراتع و تالش در جهت احیاء آن گام 
اساسي در مدیریت پایدار آن است و علي رغم اقدامات انجام گرفته 
دولت براي کنترل عوامل تخریب، حفظ و احیاء منابع طبیعي، اثرات 
و  رشد  محدودکننده  عامل  یک  به عنوان  همچنان  تخریب  از  ناشي 
توسعه کشور به حساب مي آید. بیشتر تحقیقاتي که در ایران در مورد 
منابع طبیعي صورت گرفته، در برگیرنده مباحث فني منابع طبیعي و 
عوامل تخریب بوده اما بسیاري از عوامل تخریب منابع طبیعي ریشه 
در مسائل اقتصادي و اجتماعي و وضعیت مدیریت منابع طبیعي دارد. 
به همین دلیل در سالیان اخیر توجه به مسائل اقتصادي- اجتماعي 
بیشتر شده است. بنابراین، شناخت دقیق مصادیق اقتصادي– اجتماعي 
و مدیریتي که باعث تخریب منابع طبیعي کشور مي گردد، امري مهم 
و ضروري است. چنانچه مدیریت علمي و اصولي در ارتباط با این 
منابع  صورت نگیرد، در چند دهه آینده تخریب منابع طبیعي کشور 
شدت بیشتري پیدا خواهد کرد، البته براي کنترل تخریب باید عوامل 
دخالت هاي  همه  از  مهمتر  و  فیزیکي  فني،  عوامل  مانند  تأثیرگذار 
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انساني تعیین و میزان تأثیر آن ها مشخص گردد. در ارتباط با عوامل 
مؤثر در تخریب منابع طبیعي تحقیقات نسبتًا زیادي توسط محّققان 
مختلف انجام شده است که به تفصیل در جدول 1 به آن ها اشاره 
در  مهم  عوامل  فائو  کارشناس   ]23[ پابو1  مثال،  بطور  است.  شده 
اراضي  به  مراتع  تبدیل  دام،  تعداد  زیادي  را  ایران  مراتع  تخریب 
زراعي تحت کشت، چراي مفرط، عدم تعادل دام و مرتع و بوته کني 
تعداد  کاهش  فقط  که  داشته  بیان  و  برده  نام  نبودن سوخت  اثر  در 
مهمترین   ]10[ ایران خواهد شد. طاهري  مراتع  اصالح  باعث  دام، 
ابتداي دهه و بعد از اصالحات  عوامل تخریب مراتع کشور را در 
کریمي ]17[  و  دام،  بي رویه  چراي  و  بوته کني  مراتع،  اراضي شخم 
علل تخریب مراتع را چراي بي رویه و تعداد زیاد دام و چراي بیشتر 
از ظرفیت مرتع معرفي کرده اند. مهرابي ]20[ معتقد است فقدان نظام 
بهره برداري براساس موازین علمي و فني، موجودیت پوشش گیاهي 
نهایت  نابودي روبه رو ساخته و در  با  به شدت تخریب و  را  مراتع 
است.  شده  اکولوژیکي  تعادل  خوردن  بهم  سبب  شرایطي  چنین 
اصلي  علت  را  مراتع  از  بهره برداري  بودن  مشاعي   ]12[ عبداهلل پور 
چراي زودرس و چراي مفرط و در نتیجه تخریب مراتع معرفي کرده 
است. مهرابي ]21[ عوامل مؤثر در فقیر شدن مراتع استان همدان را 
از نظر مدیران، کارشناسان و بهره برداران، تعداد زیاد دام، عدم آگاهي 
افزایش قیمت محصوالت  بهره برداران، عدم اعمال مدیریت مراتع، 
گزارش  محیطي  عوامل  کنترل  و  شناخت  عدم  دامي،  و  کشاورزي 
کرده است. خورشیدي و انصاري ]7[ مسائلي از قبیل عدم مالکیت 
مراتع و جنگل ها، بوته کني براي سوخت، بهم خوردن نظام ایلیاتي 
در کوچ، رقابت در چراي دام را اثرگذار در تخریب آن ها گزارش 

کرده اند. 
پیتر و آزادي2 ]24[ علت تخریب مراتع شمال کشور چین را آگاهي 
کم مرتعداران و دامداران، برداشت زیاد از مرتع، مسائل فني، اقتصادي 
و مدیریتي و درک اجتماعي  بیان نمودند. هاریس3 ]25[ علت تخریب 
مراتع منطقه تبت را تعداد زیاد دام، تغییر آب و هواي جهان، افزایش 
جمعیت و خسارت جوندگان معرفي کرده اند، اما برخي ناظران غربي 
نیز  دولت  مدیریت و سیاست هاي  که شیوه هاي سنتي  مي کنند  ادعا 
عامل تخریب در این مناطق است. در ارتباط با عوامل مؤثر در تخریب 
منابع طبیعي تاکنون مطالعات و تحقیقات زیادي توسط محّققان مختلف 
انجام شده، اما در این تحقیقات کمتر از مدیران و مسئوالن بخش هاي 
مختلف منابع طبیعي کشور نظرخواهي شده است. در تحقیق حاضر 
سعي شده تا مباحث اجتماعي- اقتصادي مؤثر بر تخریب منابع طبیعي 
کارشناسان  و  مدیران  دیدگاه  از  کشور  سطح  آبخیز  حوزه هاي  در 
به  امتیازدهي  عوامل،  دقیق تر  شناسایي  به منظور  کشور  منابع طبیعي 
عوامل و تعیین سهم و اولویت هر یک از عوامل تخریب انجام گیرد. 

مواد و روشها  
1- Pabbot 
2- peter & Azadi 
3- Harris

با توجه به سطح کشور، تغییرات عوامل اکولوژیکي مانند ارتفاع 
)27- متر تا 5610 متر از سطح دریا(، شیب و جهات جغرافیایي 
و  اقلیم  متفاوت،  ژئومرفولوژي  و  زمین شناسي  تشکیالت  متنوع، 
بوجود  را  مختلفي  اکولوژیکي  واحد هاي  متفاوت  هواي  و  آب 
مي آورد و ضرورت دارد در بررسي هاي مربوط به تخریب با دقت 
بیشتري عوامل تخریب در شرایط مختلف در نظر گرفته شود. ابتدا 
پرسشنامه نظر خواهي با مطالعات کتابخانه اي، جلسه با متخصصان، 
نظر خواهي از محّققان و اساتید دانشگاه ها طراحي و به صورت کتبي 
نوع  از  احتمال  به صورت  نمونه گیري  انجام شده است.  نظرسنجي 
تصادفي بوده یعني در سطح کشور از مدیران اداره کل منابع طبیعي 
مورد(   71( منابع طبیعي  کارشناسان  و  مورد(   21( آبخیزداري  و 
به صورت تصادفي پرسشنامه کتبي پر شده است. پرسشها براي هر 
تخریب  عوامل  از  مورد   20 داراي  و  است  بوده  یکسان  گروه  دو 
دیرهنگام،  خروج  سنگین،  چراي  زودرس،  چراي  شامل:  مراتع 
تخریب  چوب،  قاچاق  مرتع،  کاربری  تبدیل  دام،  زیاد  تعداد 
در  رقابت  بهره بردار،  تعداد  افزایش  خاک،  تخریب  پوشش گیاهي، 
چرا، بوته کني، شاخه زني، ذغال گیري، قطع درختان، آتش سوزي، 
طرح هاي عمراني، معدن کاوي، طرح مرتعداري، طرح جنگل کاري 
و انجام مانورهای نظامی بوده است. چون اولویت هاي عوامل مؤثر 
بر تخریب مراتع تأثیر یکساني ندارند، به اولویت ها امتیاز داده شده 
و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته  است. به همین دلیل به اولویت 
اول، دوم، سوم تا بیستم به ترتیب امتیاز 20، 19، 18، ... ،1 داده شده 
است، یعنی حداقل و حداکثر امتیازات به ترتیب 1 و 20 مي باشد. 
به عنوان مثال اگر از بین عوامل تخریب ذکر شده، یک مدیر تعداد 
زیاد دام را به عنوان اولویت اول و اجرای طرح های مرتعداری را 
 20 امتیاز  دام  زیاد  تعداد  نماید،  انتخاب  بیستم  اولویت  عنوان  به 
از  را کسب می نماید. پس   1 امتیاز  مرتعداری  اجرای طرح های  و 
نرم افزار  با  رایانه،  به  ورود  و  پرسشنامه ها  تکمیل  و  آوري  جمع 
شده  انجام  توصیفی  به صورت  داده ها  تحلیل  و  SPSS16 تجزیه 
است. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرنباخ استفاده 
اعتماد  قابلیت  محاسبه  روش هاي  از  آلفاي کرونباخ  روش  شد. 
است، این روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گیري 
هر  پاسخ  ابزار  گونه  این  در  مي رود.  بکار  پرسشنامه ها  جمله  از 
قابل  این روش  کند.  اختیار  مقادیر عددي مختلفي  سوال مي تواند 
بیشتري نسبت  از عمومیت  بوده و   SPSS نرم افزار 16  با  محاسبه 
به سایر روش ها برخوردار است. اگر مقدار به دست آمده بیشتر از 
0/70 باشد، پایایي ابزار اندازه گیري قابل قبول تلقي مي گردد ]14 
به ترتیب  پرسشنامه  این  برای  آلفای کرنباخ  ضریب  مقدار   .]18 و 
برای مدیران 0/80 و برای کارشناسان 0/85 بوده که نشان می دهد 

پرسشنامه تعیین شده از پایایی باالیی برخوردار است.
 نتایج 

- وضعیت سني مدیران و کارشناسان
با توجه به نتایج، 50 درصد مدیران بین 40 تا 50 سال  و 45/9 
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درصد کارشناسان کمتر از 30 سال سن داشته اند )جدول 2(.
- وضعیت تحصیالت مدیران و کارشناسان

66/7 درصد مدیران و 52/2 درصد کارشناسان مشارکت کننده در 
این تحقیق داراي مدرک فوق لیسانس بوده اند )جدول 3(.

- وضعیت رشته تحصیلي مدیران و کارشناسان
بر اساس جدول 4 نتایج تحقیق بیانگر این است که رشته تحصیلي 

47/1 درصد مدیران و کارشناسان آبخیزداري بوده است.
- اولویت بندي عوامل تخریب توسط مدیران و کارشناسان منابع 

طبیعي

با استفاده از اطالعات استخراج شده از پرسشنامه ها، عوامل مؤثر 
 5 ارائه شد. جدول  تخریب  در  آن ها  اولویت  و  مراتع  تخریب  در 
شامل دیدگاه مدیران و متخصصان بخش منابع طبیعي و اولویت بندي 
عوامل تخریب از دیدگاه آنها است. زیاد بودن امتیازات کسب شده 
هر عامل توسط کارشناسان به دلیل بیشتر بودن جامعه آماری )71 
کارشناس در مقابل 21 مدیرکل( میباشد. با توجه به فراواني داده ها  
در جداول فوق، مدیران معتقدند که زیادي دام با 210 امتیاز، تخریب 
پوشش گیاهي با 208، چراي سنگین با 203، تبدیل کاربری مرتع با 
197 و چراي زودرس با 176 امتیاز، مهمترین عوامل تخریب مراتع 

جدول 1- خالصه مطالعات انجام شده در زمینه عوامل موثر بر تخریب حوزه هاي آبخیز 

محققینعامل تخریبردیف
پابو )1969(؛ هاریس )2010(؛ مهرابی )1379(؛ نصرالهي )1383(؛ قیطوری و همکاران )1385(؛ خسروشاهی و تعداد زیاد دام1

قوامی )1385(؛ شایسته )1386(؛ امیری ملکی و همکاران )1387(؛ انصاری و اخالقی شال )1388(؛ کریمی )1390(؛ 
شهرکی و بارانی )1391( 

مهرابی )1368(؛ پیتر و آزادی )2010( تخریب پوشش گیاهي2
پابو )1969(؛ طمقاهری )1350(؛ ابراهیم پور )1380(؛ کردوانی )1384(؛ قیطوری و همکاران )1385(؛ خسروشاهی چراي سنگین3

و قوامی )1385(؛ ارزانی و همکاران )1386(؛ امیری ملکی و همکاران )1387(؛ انصاری و اخالقی شال )1388(؛ 
کریمی )1390(؛  شهرکی و بارانی )1391(

پابو )1969(؛ فرور )2005(؛ طاهری )1350(؛ ابراهیم پور )1380(؛ کردوانی )1384(؛ قیطوری و همکاران )1385(؛ تبدیل کاربری مرتع4
ارزانی و همکاران )1386(؛ انصاری و اخالقی شال )1388(؛ شهرکی و بارانی )1391(

ابراهیم پور )1380(؛ ردوانی )1384(؛ قیطوری و همکاران )1385(؛ ارزانی و همکاران )1386(؛ امیری ملکی و چراي زودرس5
همکاران )1387(؛ انصاری و اخالقی شال )1388(؛ پادیاب و همکاران )1388(؛ شهرکی و بارانی )1391(

-تخریب خاک6
قیطوری و همکاران )1385(؛ امیری ملکی و همکاران )1387(؛ انصاری و اخالقی شال )1388(؛ شهرکی و بارانی خروج دیر هنگام7

)1391(
افزایش تعداد 8

بهره بردار
پابو )1969(؛ عبداهلل پور )1376(؛ قیطوری و همکاران )1385(؛ خسروشاهی و قوامی )1385(؛ امیری ملکی و 

همکاران )1387(؛ انصاری و اخالقی شال )1388(
خورشیدی و انصاری )1382(؛ انصاری و اخالقی شال )1388(رقابت در چرا9
انصاری و اخالقی شال )1388(طرح هاي عمراني10
انصاری و اخالقی شال )1388(قطع درختان11
قیطوری و همکاران )1385(؛ انصاری و اخالقی شال )1388(؛ شهرکی و بارانی )1391(معدن کاوي12
خورشیدی و انصاری )1382(؛ قیطوری و همکاران )1385(؛ انصاری و اخالقی شال )1388(؛ شهرکی و بارانی بوته کني13

)1391(
انصاری و اخالقی شال )1388(قاچاق چوب14
انصاری و اخالقی شال )1388(شاخه زني15
انصاری و اخالقی شال )1388(ذغال گیري16
قیطوری و همکاران )1385(؛ انصاری و اخالقی شال )1388(؛ شهرکی و بارانی )1391(آتش سوزي17
قیطوری و همکاران )1385(؛ انصاری و اخالقی شال )1388(؛ شهرکی و بارانی )1391(انجام مانورهای نظامی18
انصاری و اخالقی شال )1388(طرح هاي مرتعداري19
انصاری و اخالقی شال )1388(طرح هاي جنگلداری20
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حوزه هاي آبخیز کشور بوده، ولي کارشناسان تبدیل کاربری مرتع را 
با 963 امتیاز، چراي سنگین با 888، تخریب  پوشش گیاهي با 819، 
مهمترین  از  را  امتیاز   760 با  زودرس  چراي  و   787 با  دام  زیادي 

عوامل تخریب بیان کرده اند.

بحث و نتیجه گیري
اصلي  عامل  دام  زیادي  که  معتقدند  کشور  طبیعي  منابع  مدیران 
کریمي ]17[،   ،]23[ پابو1  نظرات  مطابق  که  مي باشد  مراتع  تخریب 
هاریس2   ،]4[ انصاري   ،]8[ شایسته   ،]22[ نصرالهي   ،]21[ مهرابي 
دام  تعداد  زیادي  را  مراتع  تخریب  عامل  اصلي ترین  که  بوده   ]25[
طبیعي  منابع  متخصصان  و  کارشناسان  کرده اند.  گزارش  مراتع  در 
کاربری  تبدیل  به  ترتیب  مراتع  تخریب  عوامل  مهمترین  معتقدند 
مرتع، چراي سنگین و تخریب  پوشش گیاهي مي باشد که این نتایج 

1- Pabbot  
2- Harris

جدول 2- فراواني و درصد فراواني سن مدیران و کارشناسان
کارشناسانمدیران

درصد فراواني                   سن
فراواني

درصدفراواني
 فراواني 

002839/44کمتر از 30 سال

314/281723/94                               30 تا 40 سال

40838/11115/49 تا 50 سال

57/04   23/81   5                بیشتر از 50 سال

1014/08   23/81   5بدون جواب

71100  100  21جمع

جدول 4- فراواني و درصد فراواني رشته تحصیلي مدیران و 
کارشناسان

کارشناسانمدیران

درصد فراواني                   رشته تحصیلي
فراواني

درصدفراواني
 فراواني 

14/761622/53مرتعداري

838/093246/48آبخیزداري

29/5222/82کشاورزي

22/82   628/57مرتع و آبخیزداري

1723/94   14/76سایر

11/41  19/05  4بدون جواب

2110071100جمع جدول 3- فراواني و درصد فراواني تحصیالت مدیران و 
کارشناسان

کارشناسانمدیران

درصد فراواني                   تحصیالت
فراواني

درصدفراواني
 فراواني 

             00فوق دیپلم
1

1/41

523/8125                               لیسانس  35/21

1257/1436فوق لیسانس  50/70

4/767   1                دکترا  9/86      

2/82     2  14/28   3بدون جواب

10071  21جمع  100

جدول 5- مقایسه دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد عوامل 
تخریب حوزه هاي آبخیز کشور 

عامل تخریب
دیدگاه کارشناساندیدگاه  مدیران                                                                    

امتیازرتبهرتبهامتیاز
21014787تعداد زیاد دام

20823819تخریب پوشش گیاهي
20332888چراي سنگین

19741963تبدیل کاربری مرتع
17655760چراي زودرس
15666656تخریب خاک

13879529خروج دیر هنگام
13287558افزایش تعداد بهره بردار

88911378رقابت در چرا
861012321طرح هاي عمراني

80118553قطع درختان
781214270معدن کاوي
711310450بوته کني

421416263قاچاق چوب
401515269شاخه زني
321617212ذغال گیري
211713293آتش سوزي

161818146انجام مانورهای نظامی
131919128طرح هاي مرتعداري
122020126طرح هاي جنگلداری
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مطابق با نظرات طاهري ]10[ بوده که تبدیل کاربری مرتع و چراي 
سنگین را جزو مهمترین عوامل تخریب مراتع کشور معرفي کرده اند. 
فرور1 ]26[ نیز چالش هاي ایجاد شده در منابع طبیعي کشور را قانون 
اصالحات اراضي مي داند که منجر به مّلي شدن منابع طبیعي ایران شده 
و بر اساس این قانون تمام مراتع که تحت مدیریت رژیم هاي مشاعي 
تمامي حقوق  دولتي شدند و  اراضي  به  تبدیل  داشتند،  قرار  مناسب 
کنندة  تضعیف  تأثیر  که  شده  گرفته  نادیده  محلي  قوانین  و  عرفي 
و  قیطوري  است.  گذاشته  محلي  جوامع  و  منابع طبیعي  بر  زیادي 
را  کرمانشاه  استان  مراتع  تخریب  اصلي  عامل  نیز   ]15[ همکاران 
تبدیل کاربري، افزایش تعداد دام و چراي زودرس گزارش کرده اند. 
است  اینگونه  کارشناسان  و  مدیران  دیدگاه هاي  کلي  نتیجه گیري 
که مدیران مدیریت نادرست چرا و کارشناسان تبدیل کاربری مرتع 
بیان کرده اند. همچنین هر دو  مراتع کشور  اصلي تخریب  را عامل 
گروه در بحث مدیریت نادرست چرا؛ تعداد نامناسب دام را نسبت 
به زمان نامناسب بهره برداري دام، عامل مهمتري در تخریب مراتع 
تأثیرگذار  عوامل  و  تحقیق  این  از  آمده  بدست  نتایج  کرده اند.  بیان 
مطالعات  سایر  نتایج  با  مشابه  آبخیز،  حوزه های  مراتع  تخریب  در 
را  مراتع  متعددي در تخریب  این زمینه که عوامل  تشریح شده در 
تأثیر گذار  عوامل  اولویت  ولي  داشته،  تأکید  بودند  کرده  گزارش 
کمابیش با آن ها متفاوت بوده و بعضي از عوامل ظاهراً از منطقه اي 
که  همانگونه  مي باشد.  متفاوت  و  کرده  پیدا  تغییر  دیگر  منطقه  به 
ذکر شد، عوامل متعددي در تخریب مراتع کشور دخالت دارند ولي 
عوامل اصلي تخریب تعداد زیاد دام، تبدیل کاربری مرتع و چراي 
زودرس مي باشد که ریشه در مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
بهره برداري از سطح مراتع کشور دارد. این مسائل به واسطه عواملي 
مانند رشد جمعیت و در دسترس نبودن زمین زراعي مناسب جهت 
تأمین معیشت، کوچک شدن خانوارها، تغییر الگوي زندگي و تأمین 
درآمد، منجر به تخریب عرصه هاي مختلف منابع طبیعي شده است. به 
عنوان مثال قیطوري و همکاران ]15[ در نتایج تحقیق خود در استان 
کرمانشاه بیان کرده اند که عشایر و روستائیان به افزایش تعداد دام و 
تأثیرات منفي آن بر مراتع واقفند، اما سعي مي کنند از دالئل آن طفره 
بروند و یا اینکه دالیل را با مواردي چون بیکاري، افزایش جمعیت، 
تأمین درآمد خانوار، نداشتن شغل دیگر توجیه نمایند. بنابراین، چون 
عامل اصلي تخریب مراتع به خود بهره برداران بر مي گردد، لذا جهت 
جلوگیري از تخریب مراتع حوزه های آبخیز، حفظ، اصالح و احیاء 
نیاز  مراتع کشور  در سطح  ترویجي وسیعي  آموزشي-  کارهاي  آن 
است، همچنین جهت کاهش مشکالت در سامان های عرفی توصیه 
مي شود توانمندي ها و نقطه نظرات بهره برداران و حوزه نشینان بیشتر 

مورد توجه و تأکید مدیران و کارشناسان منابع طبیعی قرار گیرد. 
و  اقتصادي  مسائل  باید  اصالحي  برنامه  نوع  هر  انجام  از  قبل 
اجتماعي مردم ساکن در آن عرصه را شناخت و بر اساس این مسائل 
و مشارکت و همکاري خود بهره برداران براي هر منطقه برنامه ریزي 

1- Farvar

و شناخت درست و صحیح  بررسي  لزوم  که  اینجاست  در  و  کرد 
طبق  مي رسد.  نظر  به  ضروري  بسیار  اجتماعي  و  اقتصادي  مسائل 
نتایج این تحقیق چون متولیان بخش هاي مختلف منابع طبیعي کشور 
بحث  در  مشابهي  تقریبًا  دیدگاه هاي  کافی  شناخت  داشتن  دلیل  به 
همفکري  و  تعامل  با  قطعا  دارند،  آبخیز  حوزه های  مراتع  تخریب 
مشکالت  رفع  جهت  در  و  کرده  ریشه یابي  را  مشکالت  مي توانند 
مدیران  دیدگاه  به  توجه  با  بردارند.  اساسي  گام هاي  بهره برداران 
جهت  زیر  پیشنهادهای  تحقیق  این  در  طبیعی  منابع  کارشناسان  و 

جلوگیری و یا کاهش تخریب حوزه های آبخیز پیشنهاد می شود:
1- به منظور حفظ پوشش گیاهی، تجدید حیات گیاهان مرتعی، 
کنترل  مراتع؛  تخریب  از  جلوگیری  و  بهینه  و  اصولی  بهره برداری 
تعداد دام در سطح مراتع انجام پذیرد و در صدور پروانه ي چرا دقت 
و حساسیت زیادی انجام پذیرد؛ همچنین دامداران خرده پا که تمایلی 
سامان های  ممیزی  لیست  از  کرده اند،  فوت  یا  ندارند  دامداری  به 

عرفی حذف شوند.
2- به منظور کاهش فشار بر پوشش گیاهی مراتع، همچنین جهت 
از  علوفه  تأمین  مراتع،  بهره برداران  مرتعداری  امور  و  نیازها  تأمین 
سایر بخش های غیر از مراتع )علوفه دستی( بیشتر از آنچه که تاکنون 

وجود داشته است، صورت گیرد. 
خروج  و  زودرس  چرای  تحقیق  این  در  اینکه  به  توجه  با   -3
دیرهنگام از عوامل مهم تخریب مراتع حوزه های آبخیز کشور معرفی 
شده  است، توصیه می شود زمان ورود و خروج دام ها به مراتع توسط 
قاطیعت  با  چرایی  تقویم  طبق  کشور  طبیعی  منابع  ادارات  ناظران 

کنترل شود.
دامی،  تولیدات  زمینه  در  جدید  شغلی  فرصت های  معرفی   -4
باغداری و اکوتوریسم و ... می تواند در توانمند ساختن بهره برداران 

و کاهش فشار به مراتع کشور موثر باشد.
5- کالس های آموزشی و ترویجی مناسب در رابطه با سیستم های 
این  از  استفاده  عدم  به  توجه  با  مرتع  در  دام  مدیریت  و  چرایی 
را  بهره برداران  و  شود  دیده  تدارک  مراتع  مدیریت  در  سیستم ها 

تشویق به حضور در این گونه کالس ها نمود.
در  بهره برداری  رقابت  و  مراتع  تخریب  از  6- جهت جلوگیری 
در  را  دیگران  حقوق  که  متخلفین  با  مي شود  توصیه  بهره برداران 
سامان های عرفي مشترک رعایت نمي کنند و یا به حدود سامان هاي 
شده،  برخورد  کنون  تا  که  آنچه  از  بیشتر  مي کنند  تجاوز  دیگران 
برخورد صریح و قاطع صورت گیرد. همچنین شرایط اصالح برخی 
و  تعرض  از  و جلوگیری  برای حفاظت  کافی  اقتدار  از  که  قوانین 

تصرف به منابع طبیعی برخوردار نیستند، فراهم شود. 
قالـب  در  می شود  توصیه  مـدیریتي  گزینـه  یـک  عنوان  به   -7
از  امر  این  بهره برداران واگذار شود.  به  طرح هاي مرتعداري، مراتع 
طریق ایجاد انگیزه به بهره برداران و تا حدودي جلب مشارکت آنها 
بخش  اثر  مراتع  از  اصولي تر  و  معقول تر  برداري  بهره  و  حفظ  در 
واگذار  طرح های  اجرای  فرآیند  بر  مستمر  نظارت  البته  می باشد. 
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شده از سوی ناظران مجرب تا زمان توانمند ساختن بهره برداران از 
طریق اعطای تسهیالت کم بهره به منظور رسیدن به سطح مطلوبی از 

آگاهی های فنی و اقتصادی ضروری بوده و باید ادامه یابد. 
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Several factors leads to negative changes in the quality and quantity of natural resources which leads to 
the severe decline and destruction of vegetation cover, soil, and ultimately reduce income of beneficiaries, 
destructive flooding, nomads and villagers migration to the cities and poverty of beneficiaries. The aim 
of this research was investigation effective socio- economic factors on degradation of watersheds in Iran 
based on questionnaire and the standpoint of natural resources managers and experts. Sampling was 
randomly from the managers of natural resources and Watershed Management Department (21 cases), 
and natural resource expert and professionals (71 cases). Validity of questionnaire was obtained using 
Cronbach's Alpha coefficient from the standpoint of managers and experts, 0.80 and 0.85, respectively. 
This research was conducted based on questionnaire and data analysis was performed using SPSS 
version 16. Managers believed that extra livestock with 210 score, degradation of vegetation cover 
with 208, overgrazing with 203, landuse conversion of rangelands with 197 and early grazing with 176 
score were the most important factors on degradation of watersheds in Iran, But experts believed that 
landuse conversion of rangelands with 963 score, overgrazing with 888, degradation of vegetation cover 
with 819, extra livestock with 787 and early grazing with 760 score were the most important factors 
on degradation of rangelands. The overall conclusion from the viewpoint of managers and experts is 
improper management of grazing and plowing and landuse conversion were the main facor of rangelands 
degradation, respectively. Also both groups believed that in the discussion of improper management of 
grazing, extra livestock is more important factor in degradation of rangelands than inappropriate time of 
utilization.
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