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 چکیده

است.  کشور های منابع طبیعیرویه و تخریب وسیع عرصهبرداری بیامروزه یکی از مشکالت منابع طبیعی بهره

لی مین ثروت اشمار دیگر بیهای مکرر و دالیل رویه، عدم رعایت تعادل دام و مرتع، خشکسالیبرداری بیهسفانه بهرمتأ

که  های فراوانیسیبآ. مراتع کشور علیرغم در معرض نابودی قرار داده است گرددرا که به عنوان بستر حیات تلقی می

دد صطالعه در ماین ر دای در اقتصاد و امر اشتغال در کشور دارند. نقش ارزنده ،های اخیر برآن وارد شده استدر سال

قتصادی، ، اجتماعیالحاظ ابعاد  دیدگاه کارشناسان از زتپه استان زنجان اتخریب مراتع قزل بر ثربررسی عوامل مؤ

امل عو دادن العه نشاباشیم. نتایج حاصل از این مطمدل رگرسیون می ضریب همبستگی پیرسون وبا استفاده از  مدیریتی

ترتیب هب ب مراتعدر تخری هریک از عوامل فوق تأثیر؛ بطوری که تخریب مراتع داشت را در تأثیراقتصادی بیشترین 

 ی متناسب باریزی در جلوگیری از تخریب مراتع راهکارهالذا به منظور برنامه است. 134/0و  201/0و  141/0

 پیشنهاد گردید. تخریب  عوامل

 ، زنجانمدیریتی : تخریب مراتع، اقتصادی، اجتماعی،های کلیدیواژه

 

 مقدمه 

گزاران بخش منابع طبیعی کشور بر این نکته اتفاق نظر دارند که این منابع در حال ریزان و سیاستتمامی برنامه تقریباً

ثر در این ؤعوامل م .زوال و تخریب است و با شیوه های کنونی بهره برداری، این روند همچنان ادامه خواهد داشت

های اقتصادی ویژه در حوزهای بهطور دقیق و ریشههین عوامل باند اما اتخریب اگرچه کم و بیش شناسایی و معرفی شده
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. اجتماعی و فرهنگی مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته و سهم و نقش آنها در تخریب منابع طبیعی مشخص نشده است

منابع طبیعی  ای برای قطع تخریب رسد که قبل از هر اقدامی بایستی تخریب منابع طبیعی متوقف شود و برنامهبه نظر می

عنوان یک راهبرد کالن مستلزم شناخت دقیق این عوامل و هدر سطح ملی ب« یعی بتخریب منابع ط» . برنامه تنظیم شود

 (1387)انصاری و همکاران،  .تعیین سهم هریک از آنها در این مسئله است

د وارد درآممی از کنند. در بسیاربرداران، هنوز از منطق اقتصاد معیشتی پیروی میای از بهرهبخش قابل مالحظه

نبودن  ینرتعی تأمممنابع  کی از علل فشار برای که یکند. به گونهنمی تأمینهای حداقل معیشت را نیز برداران هزینهبهره

 (1390، )مهرابی بردار استهای زندگی بهرههزینه

ین ااقتصادی  رورشپ. ند و بز وابسته استویژه پرورش گوسفاز نظر اقتصادی، درآمد عشایر به دام و دامداری و به

 تأمینرو، برای ینا از های کشاورزی و محصوالت فرعی مانند کاه و کلش متکی است وچراگاه زمین ها به مراتع،دام

های نهیشتر هزیبا که از آنج ز، حرکت و نقل و انتقال بین مراتع ییالقی و قشالقی )کوچ( ضرورت دارد.اعوفه مورد نی

افزایش  های پرورش وبرداری درست از مراتع به کاهش هزینهبهره ،دهدای تشکیل میهای تغذیهدام را هزینهپرورش 

 ( 1387انجامد )سالم،بازده اقتصادی در این شیوه معیشتی می

. از بوده است بشری عمواد غذایی با تکیه بر منابع طبیعی تجدید شونده مهمترین اهداف جوام تأمینله امروزه مسأ

 ،د شوندهیعی تجدیاز منابع طب است.ترین دغدغه جوامع انسانی حفاظت و جلوگیری از نابودی آن اصلیطرفی چگونگی 

 ا ارزشبن منابع از ای سفانه؛ ولی متأها دارندمواد غذایی مورد نیاز انسان و دام تأمیندر  ینقش حایز اهمیت ،تعامر

 .(1383 )شریفی و همکاران، آیدنمی عملهمعقول و بهینه ب استفادة

ولی کاهش ساالنه آن توسعه پایدار را زیر سوال  ؛تع یک منبع ارزان برای تعلیف دام و دامداری استچه مراگر

شد. از سوی دیگر  گذاری و عدم قطعیت آب و هوایی بدتر خواهدبرد. این وضعیت با چرای مداوم و نرخ باالی داممی

دامی نیز هشداری بر این موضوع است. عدم توازن بین منابع مصرفی و تقاضای دام نه تنها باعث ایجاد افزایش جمعیت 

 .(2008، 1)شانکر و بارسل شدبلکه باعث تهدید پایداری امرار معاش خانوارها خواهد  ،مشکالت زیست محیطی

اینکه تولید پایدار و  آن عالوه بر عةو توس احیا که حفظ، ؛گرددمراتع کشور یکی از منابع پایه تولید محسوب می

نموده و نقش اساسی در حفظ آب و خاک  تأمینتواند بخش مهمی از علوفه مورد نیاز دام را می ؛دنبال داردمستمر را به

 .بردار و..و پایداری اکوسیستم داشته باشد. برداشت بیش از حد مجاز که ناشی از افزایش تعداد دام و جمعیت بهره

مراتع به عنوان یکی از اجزاء و عناصر مهم کاهش تولید علوفه شده است.  پوشش گیاهی و نهایتاًباعث کاهش  ،دباشنمی

                                                           
shankER and BARSIL-1 
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افزایش روزافزون جمعیت از یک سو و  .عهده دارندهت را باکوسیستم کره زمین بوده و نقش مهمی در حیات موجودا

شک بحران و که طی این روند بی ،مراتع گردیده استغلط ازسوی دیگر موجب کاهش سطح  های نادرست وبرداریبهره

 .خسارات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت 

 

برداری رههای کنونی بههبوده و با شیو له هستند که مراتع در حال تخریب و ویرانیهای موجود بیانگر این مسأواقعیت

عمل دهای به. برآورکره زمین به مراتع اختصاص داردها در این روند همچنان ادامه خواهد داشت. بیشترین سطح خشکی

جیه باشد. قابل تو دتوانیگیرد که با توجه به منابع و سال محاسبه شده مبر میآمده توسط متخصصین ارقام متفاوتی را در

اتع ، سطح مرقتصادیااز قبیل شرایط آب و هوایی و  یدر شرایط نیمه خشک و نیمه مرطوب در اثر تغییرات پارامترهای

رتع در دنیا وجود ممیلیارد هکتار  133/2کشاورزی جهانی بیش از  و بارو  ارودر تغییر است . طبق آمار سازمان خ

 .(1388دارد ) مقدم ،

ه رغم ده و بواین سرزمین بلید و معاش و حضور اقوام کوچنده زیست، تو ، بسترهامنابع طبیعی کشور طی قرن

برداران فراهم رای بهرهبهای متنوع و متناسب را پستی و بلندی و تنوع اقلیم، امکان استفاده وجود خشکی طبیعی به مدد

انهدام و  شکلی از ه، هیچبرداری تا زمانی که استفاده از سرزمین در حد توان اکولوژیک آن بودکرده است. طی دوره بهره

سطح  وافزایش خصوص چند دهه اخیر با افزایش جمعیتهنبوده، اما طی قرن حاضر و بتخریب منابع طبیعی مشهود 

، متولیان بردارانر بهرهدر نظ ها توسعه یافته و تخریب منابع طبیعیرویه و البته خارج از توان اکوسیستمزندگی، استفاده بی

 .(1387پژوهندگان نمود پیدا کرده است )انصاری و همکاران،  و

 ثر عواملیاو در  دهد، در اکثر نقاط کشور، وضعیت مراتع سیر نزولی داردهای انجام شده نشان میررسیب آمار و

ل این رین دالیز مهمتبرنامه دام در مرتع اچند، شدت تخریب مراتع رو به تزاید است. به اعتقاد کارشناسان حضور بی

انه یت و پرواز ظرف دام به مرتع، ورود تعداد دام بیشباشد که این امر به سه شکل عمده ورود زود هنگام تخریب می

 .(1383، ران)زهدی و همکا گرددمرتعداری به مرتع، و حضور دامداران فاقد پروانه مرتعداری، در مراتع مشاهده می

روزدر بین مالداران و کاربردی به –یکی از مشکالت اصلی در فرآیند مدیریت مراتع کشور فقدان اطالعات علمی 

بند و یا های میانها در توقفگاههاو یا رمهها یا گلهداران دام در جریان نقل و انتقال و اسکان موقت دامچوبداران و میدان

از دیگر مشکالت اصلی کهنگی و ناهماهنگی دانش و  .ی در راه عرضه به بازار فروش استدر میادین صحرایی و بیابان

های رایج در عصر داران در مقایسه با نوآورین و دامداران و مالداران و مزرعهادارداران و رمههای بومی گلهمهارت

دیگری که در فرآیند مدیریت مراتع کشور قابل  ازمسائل های دامی است.رابطه با پرورش دام و تولید فرآورده جدید در
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کافی در بین استادان و متخصصان و فقدان اطالعات علمی الزم و بارتی عبه یا باشد عدم اشراف اطالعاتی وتدقق می

های های دانش و مهارتمدیران عالی جامعه در زمینه سازان وریزان و تصمیمگذاران و برنامهکارشناسان و و سیاست

های دامی و منابع مرتعی وجایگاه این دو عام حیاتی در چرخش زندگی انسان و گیاه و دام در بومی درباره سرمایه

طور کلی به همدیران کشوری و ب گیران ووتصمیمسازان این گروه ازتصمیم ندگی عامه مردم است.سطح کشور و در ز

های بومی روستاییان و ایالت وعشایر توجه الزم وکافی نداشته و همه ویژه به دانش ومهارتههای اجتماعی و بسرمایه

های نوین ارزیابی را بطور اخص در قالب فناوری مرتع و دام منابع طبیعی را به طور اعم و امور مربوط به کشاورزی و

 (.1390)شهبازی، پندارندهای وارداتی میکنند و راه عالج هر درد سنتی و محلی و بومی را هم در استفاده از فناوریمی

از بعد اقتصادی،  استان زنجانمنطقه قزل تپه درثر بر تخریب مراتع استان زنجان عوامل مؤلذا هدف این پژوهش بررسی 

  است.اجتماعی و مدیریتی 

ه نقل از ب( 1391) بدری پوربه طوری که  ،در ارتباط با تخریب مراتع تاکنون مطالعات متعددی صورت گرفته است

ابر بر 7/5بردار مرتعی )تعدد جمعیت بهره ( عوامل ذیل را باعث تخریب مراتع برشمرد:1384) اسکندری و همکاران

کی خرده اکولوژیبرداری از مرتع )برابر ظرفیت(، ناساختمندی نظام بهره 2/2فیت مرتع )ردام مازاد بر ظظرفیت(، چرای 

ضاعف ه فشار مبه منجر خرده نظام اجتماعی، خرده نظام اقتصادی(، عدم تعادل بین تولید علوفه کشور و دام موجود ک –

رابر دو بطور متوسط ی زودرس و بیش از حد از مرتع ) بمیلیون تن، کمبود علوفه(، چرا 3/9) گرددبیشتربه مراتع می

مزارهای کم بازده، هزار تن در سال(، تبدیل مراتع به دی 300سوخت )حدود  تأمینکنی جهت ، بوتهزمان مجاز چرایی(

وان تی و عدم برداری، فقرمالنتیجه غیر اقتصادی بودن واحدهای بهرهبرداری و درمشاعی بودن عرصه مرتع مورد بهره

 برداران در اصالح و احیاء مراتع.گذاری بهرهسرمایه

اشاره کرده و  سابقه مراتع کشور( به تخریب بی1366به نقل از مشایخی و عسلی ) (1388) )انصاری و همکاران

مرتع، ر دداد دام ایش تعبرداری و افزعنوان نمودند که در حال حاضر با توجه به  کاهش بازدهی و سطح مراتع قابل بهره

 کند.می شود و درنتیجه  تخریب مراتع نیز شدت بیشتری پیداعدم تعادل دام و مرتع تشدید می

های شاهدهمدر خصوص تخریب منابع طبیعی در بسیاری از مناطق کشور  اعالم کرد براساس ( 1377خلیلیان )

ز رفته و اقرار گ تخریب کمی و کیفیهای مراتع مورد عینی به طور متوسط ساالنه یک تا دو میلیون هکتار از عرصه

ده و به های چشمگیر شبطوری که هم از نظر تولید و یا توان و کیفیت دستخوش کاستی ؛شودمرحله تولید خارج می

 شود.میتعبیر بهتر دستخوش تخریب 
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ترین عوامل مهم کشور یرای تحت عنوان نگاهی به روند تخریب در منابع طبیعی تجدیدپذ( در مطالعه1369ریاضی )

توجهی به ها و بیرویه، سودجوئیگذاری باال، چرای بیدام ، ناآگاهی مردم،ریب را فقر و زندگی ابتدایی مردمتخ

 های واقعی این منابع ذکر کرده است.ارزش

ی دیم و راضی زراعهای آن در ایران، تبدیل اراضی مرتعی به ا( در کتاب مراتع، مسائل و راه حل1371کردوانی )

ان برداری از گیاههها، تهیه سوخت از مراتع، تهیه مصالح ساختمانی، بهرقطع سرشاخه ورویه علوفه بی، برداشت بیآ

ریب نی در تخم انساصنعتی و دارویی، چرای بی موقع، چرای مفرط و نظایر آن را از عوامل مهم مستقیم و غیر مستقی

 مراتع ذکر نموده است.

یاری ای چهار محال و بختهی و مدیریت در وضعیت مراتع استانبردارمختلف بهرههای ه( نقش شیو1378سرداری )

 شته وشده را ندا ینیبهای مرتعداری در این استان کارایی پیش را مورد بررسی  قرار داده ونتیجه گرفته است که طرح

 زند.باشد برآورده سااز جلوگیری از تخریب و احیاء مراتع می نتوانسته است اهداف مورد نظر را که عبارت

اردی ه نموده و موات مستقیم و غیر مستقیم  انسان در تخریب مراتع اشارتأثیر( به 1378شوکت فدایی و سندگل )

فزایش رمز یا اقی گوشت برداری ایلیاتی از مراتع، افزایش جمعیت و تقاضای بیشتر برافروپاشی نظام بهره تأثیرهمچون 

اد مراکز انند ایجهای عمرانی مدر اثر تبدیل اراضی مرتعی به اراضی زراعی و باغی، فعالیتتعداد دام، کاهش سطح مراتع 

و  و صنعتی دارویی برداری از گیاهانسوخت، مصالح ساختمانی، بهره تأمینها و ، بزرگراههاها، شرکتصنعتی، پادگان

 د.دارنمدیریت غلط چرای دام را از جمله مسائل مهم تخریب مراتع بیان می

ظر نست که از ه رسیده ا( عوامل موثر در فقیر شدن مراتع استان همدان را مطالعه کرده و به این نتیج1379مهرابی )

ایش قیمت ، افزاتعریت مر، عدم اعمال مدیبردارانبرداران، تعداد زیاد دام، عدم آگاهی بهرهمدیران، کارشناسان و بهره

 شود.رل عوامل محیطی، باعث فقیر شدن مراتع میمحصوالت کشاوزی و دامی، عدم شناخت و کنت

بدون  موده وفی نبرداری را مهمترین عامل تخریب معر( در این رابطه، مشاعی بودن نظام بهره1380) پورعبداله

  .نتیجه اعالم کرده استتعادل دام و مرتع را بی اولویت دادن به آن

ه بزم را نسبت البرداران مورد مطالعه آگاهی و دانش بهرهاند که کلیه ( عنوان کرده1382خورشیدی و انصاری )

هم هبکنی برای سوخت، عدم مالکیت مراتع و جنگلها، بوتهاز قبیل تخریب منابع طبیعی و عوامل آن دارند اما مسائلی 

شود که یث مره باعهای مسطح برای کشاورزی و غی، عدم وجود زمین، رقابت در چرای دامخوردن نظام ایلیاتی در کوچ

 ناخواسته به تخریب منابع اقدام کنند.
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نابع طبیعی مثر در تخریب اقتصادی مؤ –ای تحت عنوان عوامل اجتماعی ( در مطالعه1387انصاری و همکاران )

گروه قطع  ، %2/47 امداریبرداران،گروه عوامل مربوط به دام و دکشور و سهم آنها در تخریب نشان دادند که از نظر بهره

ظر کارشناسان گروه ندر تخریب منابع طبیعی سهم دارند و از  %9/35 هاکاربری و طرح و گروه تغییر %9/16و برداشت 

  %4/32ها ها و طرحو گروه تغییر کاربری %3/24گروه قطع و برداشت  ، %3/43عوامل مربوط به دام و دامداری 

 تخریب منابع طبیعی را برعهده دارند.

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه 

کزی خش مرپژوهش حاضر درروستاهای حوضه قزل تپه استان زنجان در دهستان زنجان رود باال واقع در ب

تپه قلی، قزله علیشهرستان زنجان انجام گرفته است. روستاهای واقع در حوضه مورد مطالعه شامل روستای قزل تپ

 باشد.یامچی می گلجیک وبیات، آقبالغ و حاجی کندی و 

متر( از سطح دریا قرار گرفته  2090ط متری )متوس 2755-1439هکتار در ارتفاع  9156مساحت  این حوضه با

 75/30ضه وحدرصد تعیین گردیده است. طول آبراهه در  16/4درصد و شیب آبراهه  5/37است. متوسط شیب حوضه 

از میزان بارندگی  وده وبدرجه سانتی گراد  5/8ای دمای متوسط سالیانه . از لحاظ اقلیمی، دارکیلومتر محاسبه شده است

میزان تبخیر  ده است.روز در سال ثبت ش 148میلیمتر برخوردار است. تعداد روزهای یخبندان نیز  360متوسط سالیانه 

 287/0 ( با دبیMCMمکعب ) میلیون متر 064/9حجم آب حوضه معادل  میلی متر در سال است. 1174ق تعر و

دهد که از شان می( ن1385) وزنا مترمکعب بر ثانیه محاسبه شده است. ارزیابی کاربری اراضی توسط مهندسین مشاور

باشد. جوامع می هکتار اراضی زراعی دیم 363کتار اراضی زراعی و باغی آبی و ه 670هکتار مرتع، در حدود  8034

ین ست، با ااهم شده های گذشته برای آنها فراکه دردهه رخوردارندساختی الزم بروستایی حوضه از برخی امکانات زیر

هت کاهش ج نیز و برخی از روستاها به دلیل فرصت شغلی کمترخانوارهای  های مهمی روبرهستند.وجود هنوز با چالش

برداری هرهباند. وابستگی اصلی خانوارها به بخش کشاورزی است. سطح شان به شهرها مهاجرت داشتهپذیریآسیب

م در چرای دا ارها بهلذا وابستگی بخش مهمی از خانو زراعی، باغی و دامی اکثر خانوارهای روستایی نیز خرد بوده و

به نقل  1392،مراتع و شخم در اراضی مرتعی باعث تسریع فرسایش خاک و تخریب مراتع شده است. )کرمی دهکردی 

 (1385از شرکت وزنا،
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 (1385منبع : شرکت وزنا،) منطقه قزل تپه نقشه کاربری اراضی -1شکل 

 

 روش تحقیق 

تغیر بعنوان م یریتیمد در این مطالعه متغیر تخریب مراتع به عنوان متغیر وابسته و عوامل اقتصادی و اجتماعی و

ن روابط بین و معادالت رگرسیو ANOVA جدول تحلیل واریانس  ن و. سپس از آزمون پیرسمستقل در نظرگرفته شد

 متغیر بررسی گردید. 

 سنآزمون همبستگی پیر

 

 همبستگی بین عوامل اقتصادی وعوامل تخریب -1جدول 

  
 عوامل اقتصادی

 عوامل تخریب 

  

  

 298/0 ضریب پیرسون

 030/0 سطح معنی داری

 53 تعداد
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 ضریب همبستگی بین عوامل مدیریتی  وتخریب -2 جدول

  
 عوامل مدیریتی

 عوامل تخریب 

  

  

 221/0 ضریب پیرسون

 111/0 سطح معنی داری

 53 تعداد

 

 ضریب همبستگی بین عوامل اجتماعی وتخریب -3جدول 

  
 اجتماعی

 عوامل تخریب 

  

  

 227/0 ضریب پیرسون

 012. سطح معنی داری

 53 تعداد

 

همبستگی بین عوامل تخریب و عوامل اقتصادی، اجتماعی و براساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون ضریب 

sig 030/0برابر ترتیب همدیریتی ب عوامل اقتصادی و  sigکه با توجه به اینکه  sig 0=/012و  sig= 0.111و  =

 05/0عوامل مدیریتی بیشتر از  sigیید و به لحاظ اینکه درصد می باشد لذا فرضیه پژوهش تأ 05/0اجتماعی کمتر از 

 رصد بود فرضیه پژوهش رد گردید .د

 

 تحلیل واریانس  -4جدول 
میانگین  درجه آزادی جمع مربعات 

 مربعات

سطح معنی  آزمون

 داری

 021. 2.919 624. 14 8.738 اقتصادی 

 8.125 38 .214   

 16.863 52    

 045. 1.246 300. 14 4.194 اجتماعی 

 9.139 38 .240   

 13.333 52    
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 0.039 2.756 5.969 5.969 5.969 مدیریتی

 5.878 5.878 5.878   

 11.848 11.848 11.848   

 

 ضریب تعیین رگرسیون -5 جدول
آماره دوربین 

 واتسون

ضریب تعیین 

 تعدیل یافته

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

981/1 689/0 712/0 343/0 

 

 ضرایب رگرسیون -6 جدول
 

 مدل

ضرایب  ضرایب غیراستاندارد

 استاندارد

 

آزمون تی 

 استیودنت

 

سطح 

خطای  مقدار شیب معناداری

 استاندارد

شیب 

 رگرسیون

 014/0 546/2  604/0 539/1 ثابت

اجتماع

 ی 
141/0 156/0 130/0 901/0 042/0 

اقتصاد

 ی 
201/0 147/0 208/0 364/1 039/0 

مدیریت

 ی
134/0 168/0 117/0 801/0 047/0 

 

ها استفاده استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون یا آزمون خودهمبستگی باقی مانده منظور بررسیبه

( باشد. لذا در اینجا با توجه به مقدار به دست 5/2تا  5/1شود. مقدار آماره دوربین واتسون باید در محدوده مناسب )می

درصد از  712/0دهد که شود. مقدار ضریب تعیین نشان میفرض استقالل بین خطاها پذیرفته می 981/1آمده یعنی 

دهنده است و نشان 05/0سطح معناداری جدول تحلیل واریانس نیز کوچکتر از  کند.تغییرات شدت تخریب را تبیین می

این است که مدل خوبی برازش داده شده است. در جدول ضرایب نیز با توجه به سطح معناداری متغیر مستقل که 
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جتماعی، مدیریتی شود عوامل اقتصادی، اباشد. لذا نتیجه میتوان گفت رگرسیون، معنادار میاست می 05/0کوچکتر از 

معناداری درتخریب مراتع دارد. با توجه به جدول ضرایب نیز مدل رگرسیون )مدل پیش بینی کننده( به صورت زیر  تأثیر

 باشد:می

𝑌 = 1.539 + 0.141𝑥1 + 0.201𝑥2 + 0.134𝑥3 

,x1که درآن   x2, x3  اجتماعی، اقتصادی  ومدیریتی  متغیرهای مستقل عواملY  متغیر وابسته عوامل تخریب

 ترتیب به، اقتصادی ومدیریتی متغیر وابسته باشد. طبق این مدل با افزایش یک واحد تغییر در متغیر مستقل اجتماعیمی

 .یافت افزایش خواهد درصد  134/0و  201/0و  141/0اندازه 

 

  بحث

ان ر طول سالیخصوص مراتع دهمنابع طبیعی ب هایبرداران از استفاده کنندگان اصلی عرصهبا توجه به اینکه بهره

ده تا ر باعث شزهای دیگهمچنین نیا نیازهای روزمره و تأمیندر کنار  درازی هستند، لذا آن را متعلق به خود دانسته و

ها و سیبآشاهد  شود تا ما امروزهدهند از آنها استفاده کنند. این عمل باعث میخواهند و تشخیص میکه میطورهر

ها را ین عرصهبیعی اویژه مراتع باشیم. از طرفی دیگر دولت و اداره کل منابع طهای منابع طبیعی بهتخریب در عرصه

های این یافته نتایجت. ها بر عهده آن اسمدیریت این عرصه معتقد است که نگهداری و جزو انفال و اموال ملی دانسته و

های صهخریب عرت به تبیشتری نسب تأثیرعوامل اجتماعی و مدیریتی پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی نسبت به 

( همسو بود. لذا با 1378ی )( و انصار1391) پور مرتعی را در منطقه مورد مطالعه داشت که این نتایج با مطالعات بدری

 گردد:ریزی در منطقه پیشنهاد میجهت برنامه توجه به نتایج پژوهش موارد زیر

 برداران منطقه بین بهره ی آموزشی و ترویجی درهااجرای برنامه

 و استفاده بهینه از مراتع سازی برداران در امر فرهنگافزایش تعامل کارشناسان با بهره

 برداری چندمنظوره از مراتع معرفی برنامه بهره

 بردار متناسب با پتانسیل منطقه قشربهرهزایی برای های اشتغالمعرفی برنامه

 برداری صحیح از منابع برداران از طریق بهرهمعیشت بهره تأمین

 

 منابع 
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Abstract 

Today, one of the problems of natural resources is exploitation and extensive destruction of natural 

resources in the country. Unfortunately, extra exploitation, lack of compliance with livestock and 

pasture balances, frequent droughts and countless other reasons have endangered national wealth, 

which is considered to be a bed of life. Despite the many damage that has been inflicted in recent 

years, rangelands of the country play a significant role in the economy and employment in the 

country. In this study, we tried to study the factors affecting the degradation of the zeolite Zagjan 

province ranges from the experts' point of view in terms of social, economic, managerial dimensions 

using Pearson correlation coefficient and regression model. The results of this study showed that 

economic factors had the most effect on rangeland degradation, so that the effect of each of these 

factors on rangeland degradation was 141/0, 201/0 and 134/0 respectively. Therefore, in order to plan 

for preventing degradation of rangelands, appropriate solutions were proposed for degradation factors. 

Keywords: Rangeland degradation, economic, social, management, Zanjan 

 

 

 

 


