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 چکیده

ضر به روش تحلیلی صیفی و با هدف -پژوهش حا سی محدودیتتو سط ها و توانمندیبرر شاه تو ستان کرمان ستفاده از مراتع ا های ا

ستاییان ست.  رو سانجامعۀ انجام پذیرفته ا شنا شامل کار شناس امور مرتع بودند نفر 14به تعداد  طبیعی منابع ادارۀ آماری  و  که کار

ستفاده مورد ابزار شنامه اطالعات آوریجمع برای ا س شدمی پر ستفاده از مدل جمعهای داده .با شده با ا مورد  AHPو  SWOTآوری 

ست. نتایج بیانگر آن  سی قرار گرفته ا ست برر شاه  برداریبهرهزمینۀ ترین نقاط قوتی که در که مهما ستان کرمان سطح ا از مراتع در 

شد تعیینمدنظر می صل با سب مدت و ف صولی غیر برداریبهرهضعف، نقطۀ ترین ، مهم0.96مراتع با امتیاز وزنی  در دام چرای منا  از ا

شروع ترینمهم، 04/1مراتع با امتیاز وزنی  صت،  شاه در مراتع حفظ هایفعالیت فر شی نظیر کرمان سب مرتعی هایگونه بذرپا با  متنا

یاز وزنی  ...و خاك اقلیم، قدان ترینمهمو  02/1با امت هدید ف ظارت ت حد در قوی مدیریت و دقیق ن  بین و هماهنگی مراتع حفظ وا

ستگاهی با امتیاز وزنی  شدمی 80/0د سمت با ساس مدل  بندیاولویت. همچنین در ق ستراتژیک بر ا شاهده گردید که  AHPعوامل ا م

 بذرپاشووی نظیر رمانشوواهک در مراتع حفظ هایفعالیت و سوو ش شووروع 289/0مراتع با وزن  از اصووولی غیر برداریبهرهعامل  ترینمهم

. در قسمت تدوین باشندمیضعف و فرصت مطرح نقطۀ به ترتیب به عنوان  214/0با وزن  ...و خاك اقلیم، با متناسب مرتعی هایگونه

 ومیب هایگونه تعیین نیز و دام چرای مناسب فصل تعیین در محلی مردم مشارکت از موارد مشتمل بر استفاده ترینمهمراهبردها نیز 

بر این اساس به نظر می رسد که هر چه سریعتر به بررسی وضعیت فعلی مراتع باید اقدام نمود و  .باشدمی و ... مراتع حفظ راستای در

سارات و  شتر میزان خ ساس تحقیقات بی شده و به مقابله با آن هزینهبر ا سی  سازی مراتع از بین رفته و در حال تخریب برر های باز

 توان بهره جست.میپرداخت و از نتایج تحقیقات پژوهش حاضر به عنوان الگویی نمونه 

 کرمانشاه.روستا، مرتع، جنگل، تخریب،  :کلید واژگان
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 مقدمه . 1
 در تولید عامل ترینپایه ،مراتع ویژه به طبیعی منابع

 تأمیناصلی  بعامن یکی از مراتع [.7]است سنتی دامداری

ست ایران در دام غذایی نیاز ساحتی با که ا  7.84 حدود م

تار میلیون  خود به را خاك کشوووور از اعظمی بخش هک

صاص ست اخت ساحت ازنیمی  مراتع [.8]داده ا شور م  را ک

مدیریتی  اعمال نیازمند هاعرصووه این. شوووندمی شووامل

 بهینه برداریبهره و توسووعه احیاء، حفظ، هدف با صووحیح

 بر مشوووارکت مؤثر عوامل شوووناخت بنابراین. هسوووتند

 امری مراتع از برداریبهره و احیاء حفاظت، در بردارانبهره

شدمیضروری  شان متعدد مطالعات و [.10]با  دهندمی ن

 و لحاظ کمی از اخیر هایدهه در به ویژه نیز منبع این که

 چرای و رویووهبی چرای چون عواملی دلیوول بووه کیفی

 هبوت زراعی، جمله کاربری از اراضی کاربری تغییر زودرس،

 بتخری پیامدهای و مراتع بردارانبهره بین تضادهای کنی،

 نقصان دچار دولت، سوی از تسهیالت نشدن ارائه و مراتع

 علمی اصووول به بردارانبهره توجه عدم [.5]اسووت شووده

 عوارضی آن به دنبال و مراتع تخریب مراتع، از برداریبهره

سایش و سیل مانند شته به دنبال را فر ست دا  مدیریت. ا

 از مؤثرترین یکی مراتع از برداریبهره در مردم مشووارکتی

 تعریف مراتع در تولید توسعۀ و بتخری کاهش در راهکارها

 [.4] است شده

سیاری از  ستیم که در ب شاهد آن ه شرایط کنونی  در 

دالیل مختلف، روبه نابودی و از بین  بنا برمراتع کشوووور 

رفتن هسووتند که این امر برخی بر اثر مداخالت انسووانی و 

یل شووورایط  به دل بارش  آببرخی نیز  و هوایی و کمبود 

دالیل مداخالت انسوانی چرای  ترینمهم. یکی از باشودمی

که زمینه سوواز  باشوودمیدر مراتع  هادام موقعبیو  رویهبی

گیاهی و در نتیجه بیابان و کویری از بین رفتن پوشوووش 

. در این میان روسوووتائیان به دلیل گرددمی هاآنشووودن 

مختلف  هایدامو نگهداری از  هادشتو  هاکوهسکونت در 

بیشوووترین اثرگذاری را در این زمینه دارند. روسوووتائیان 

 بنابراینبیشووترین بهره را از مراتع سووطح کشووور برده و 

ناگواری را بر اقتصاد و رفاه  تأثیرنابودی و اضمحالل مراتع 

مهاجرت و متروکه شووودن زمینۀ روسوووتائیان داشوووته و 

ست  شت. بنابراین الزم ا ستاها را نیز به دنبال خواهد دا رو

شور،  برداریبهرهبرای  ریزیبرنامهضمن  بهینه از مراتع ک

متناسب و متعادل نیز باید برای روستائیان زمینۀ استفادۀ 

 مهیا شود.

به عنوان یکی از  در این مانشووواه  تان کر یان اسووو م

جود روستاهای و و با ظرفیت باال به لحاظ مراتع هایاستان

. در واقع بیش از نیمی از سووطح باشوودمیمتعدد در مراتع 

صاص  شاه را مراتع به خود اخت ستان کرمان که در اند دادها

 بندیدسووتهسووه سووطح متراکم، نیمه متراکم و کم تراکم 

و از بین این سووه سووطح، نیمی از مراتع را مراتع  شووودمی

بر این مبنا این  .دهدمینیمه متراکم به خود اختصووواص 

در سووالیان متمادی منبع درآمدی برای  اندتوانسووتهمراتع 

خاك،  یان بوده و نیز در حفظ  تائ و هوا نقش  آبروسووو

فا  ند، مهمی را ای ما در کن به  هایسوووالا جه  با تو اخیر 

بردار از مراتع و چرای بهره هایدامتعداد  افزایش چشمگیر

ساز افول مراتع، از بین رفتن  هاآنرویۀ بی از مراتع، زمینه 

پوشووش گیاهی، افزایش خشووکی هوا، جریان پیدا کردن 

سووطحی بیشووتر و در نتیجه بحرانی  هایآبو  هاسوویالب

شوودن شوورایط محیطی در منطقه هم به لحاظ اقتصووادی 

به لحاظ مرتعی و پوشووش گیاهان برای روسووتائیان و هم 

شکالت زمینه  سائل و م ست که عدم توجه به این م بوده ا

بنابراین  [.6]آوردمیرا برای بحرانی شوودن شوورایط فراهم 

صورت  ست در این زمینه تحقیق جامع و منسجمی  الزم ا

، هاقوتسووونجی شوووده، ظرفیتگرفته و مراتع اسوووتان 

به خوبی مورد  هافرصوووت، هاضوووعف های آن  ید هد و ت

شووناسووایی قرار گیرد و بر مبنای آن راهبرد عملیاتی برای 

شده و  بردارانبهره ستائیان ایجاد  صوص رو از مراتع به خ

اندیشید. بر همین  ایچارهتقویت مراتع هر چه زودتر برای 

ستان و نیز  سطح ا شکالت موجود در  ساس م مبنا و بر ا

 هش حاضووور به بررسووویبیان شوووده، پژو هایضووورورت

 اسوووتان مراتع از اسوووتفاده هایتوانمندی و هامحدودیت

 روستاییان اقدام نموده است. توسط کرمانشاه

 در پژوهشی به بررسی [.9]( 1395) کردی و همکاران
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 هایاکوسیستم پایدار توسعۀ در بردارانبهره مشارکت نقش

قدام  تهکه پرداختند مرتعی ا یانگر این بود  هایاف  در کهب

فۀ میزان شوووده، قرق محدودۀ بل علو  69 برداشوووت، قا

 اسوووت هکتار در کیلوگرم 38 تولیدو  هکتار در کیلوگرم

 حفظ در بردارانبهره مشووووارکووت و همکوواری توانمی

 مدیریتی راهکار عنوان به را آبخیزها حیات و اکوسوویسووتم

 عدم و برشوومرد پایدار توسووعۀ اهداف تحقق در مناسووب

جه گاه و نقش به تو مل عنوان به را بردارانبهره جای  عا

 موفقیت عدم و طبیعی منابع یهاعرصووه نابودی و تخریب

 [.9]دانست اجرایی هایطرح

 بر مؤثر عواموول بووه بررسوووی [.1] (1394علی پور)

شارکت ستائیان م سعۀ و حفظ در رو ستان مراتع تو  شهر

 خاش اقدام نمودند که نتایج بیانگر آن است که همبستگی

 میزان درآمد، کشاورزی، سابقهو  سواد سطح) داریمعنی

ستفاده ستفاده و مراتع فوائد از آگاهی مراتع، از ا  عمناب از ا

شارکت) با (اطالعاتی  به دست( مراتع تخریب کاهش در م

 فوائد از آگاهی اطالعاتی، منابع) متغیر سووه همچنین. آمد

 73 وداًحد تبیین توانایی( مرتعداری فعالیت سابقۀ و مراتع

 [.1]باشندمی دارا را مشارکت تغییرات از درصد

در پژوهشووی به [.13] (1391) طهماسووبی و همکاران

سی ستقیم دخالت هایراه برر ستقیم و م سان غیرم  در ان

تایج  آبخیز حوزۀدر  مراتع تخریب که ن سوووزار پرداختند 

 رتأثی مراتع تخریب در انسووان مسووتقیم نشووان داد دخالت

ند ،دارد بدیل ،مالکیت و برداریبهره نحوۀ مان  اراضوووی ت

 چوب اسووتحصووال و قطع ،بازده کم دیمزارهای به مرتعی

 جهت برداریبهره سوخت جهت مرتعی گیاهان و درختان

 و صوونعتی گیاهان از غیراصووولی برداریبهره ،غذا و آذوقه

 [.13]سازیراه و ساختمانی تأسیسات ایجاد دارویی

کاران لهدر [.11] (1390) منوری فرد و هم قا به  ایم

مل بررسوووی یب عوا گاه از مراتع تخر ید یان  د تائ روسووو

 قهمنط غالب که نتایج بیانگر آن اسووت که دام اندپرداخته

ست گوسفند  بررسی مورد افراد غالب معیشت همچنین. ا

 کمتر زنبورداری و باغداری به و اسوووت زراعت و دامداری

 برای مرتع تخریب عوامل همچنین. اسووت شووده پرداخته

 اهمیت وجود این با اما بودند شووده شووناخته روسووتاییان

سووازی در این فرهنگکه  دانسووتندمی کم بسوویار را مراتع

 [.11]باشدمیزمینه بسیار ضروری 

در پژوهشی  [.12] (1390) رفسنجانی فیروز و همکاران

ر د مراتع گیاهی پوشووش تخریب بر مؤثر عوامل به بررسووی

قدام  اسوووتان آبخیز هایحوزه ندنمودهکرمان ا تایج  ا که ن

 فنی و اجتماعی ،اقتصووادی عوامل مبرهن اسووت که تمامی

 ره سهم اما است بوده مؤثر استان منابع طبیعی تخریب در

 منابع کارشوووناسوووان و بردارانبهره دیدگاه از هااز آن یک

فاوت طبیعی یب به بردارانبهره نظر از. باشووودمی مت  ترت

 ،زراعی هایکاربری به تبدیل طوالنی، چرای سنگین، چرای

 مؤثر عوامل ترینمهم از دام تعداد افزایش و زودرس چرای

سان منظر از حالی که در اندبوده تخریب فرآیند بر شنا  کار

 مربوط ببر تخری تأثیرگذاری بیشترین استان منابع طبیعی

 [.12]است بوده دام تعداد افزایش به

 پژوهش سؤاالت .1.1
هم-1 ینم ثرعواموول  تر  و هووامحوودودیووتبر  مؤ

 ؟باشندمیکدام  مراتع از استفاده هایتوانمندی

 و هووامحوودودیووت بر مؤثر عواموول بنوودیاولویووت-2

 ؟باشدمیچگونه  مراتع از استفاده هایتوانمندی

 

 شناسیروش. 2

 روش تحقیق .2.1
توصوویفی و با هدف -پژوهش حاضوور به روش تحلیلی

 مراتع از اسوووتفاده هایتوانمندی و هامحدودیت بررسوووی

ستان شاه ا سط کرمان ستاییان تو ست.  رو انجام پذیرفته ا

به  طبیعی منابع ادارۀ کارشووناسووانآماری شووامل جامعۀ 

عداد  ند، نفر 14ت ئل مرتع بود کارشوووناس در مسوووا  که 

 اطالعات آوریجمع برای اسووتفاده مورد ابزار. باشوودمی

شنامه س  انجام و تحقیق زمینۀ مرور به توجه با که بود پر

صاحبه سانبا  فردی هایم شنا که  طبیعی منابع ادارۀ کار

 داری بودندزمینۀ مرتعدارای مدرك کارشناسی و باالتر در 
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 7در  سؤال 21پرسشنامه دارای  .گردید طراحی منطقه در

تعادل، مشوارکت، دانش، مدیریت، قانون، ارزیابی و ) بخش

شدمی سؤال 3به ترتیب با  (وریبهره . روایی پرسشنامه با

پنج تن از اساتید خبره  رؤیتبه صورت صوری بوده که به 

شگاهسطح  ستان  هایدان شاها ست و پایایی  کرمان رسیده ا

 78/0پرسووشوونامه نیز بر اسوواس آلفای کرونبای به میزان 

ست.  تائیدمورد  شده با  هایدادهقرار گرفته ا جمع آوری 

ستفاده از  سی قرار گرفته  AHPو  SWOTمدل ا مورد برر

 است.

 مورد مطالعهمعرفی منطقۀ  .2.2

ضلع باختری ایران با وسعت میانۀ استان کرمانشاه در 

بع در  25008 مر تر  م لو ی قیمحوودودۀ ک   طول شووور

E ′00°47 و عرض شمالی N ′23°34  واقع شده است. این

 هایاستاناستان از شمال به استان کردستان، از جنوب به 

با کشور غرب به استان همدان و از شرق لرستان و ایالم از 

کیلومتر مرز مشووترك محدود شووده  330عراق با داشووتن 

 [.3]است 

 
 موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه. 1 شکل

 

 در استان کرمانشاه پوشش گیاهی و مرتعی .2.3
ستان ساحت  مراتع ا سدمیهکتار  799969به م که  ر

ید  حال . باشووودمیتن  968000آن  ۀعلوفمیزان تول در 

حاضووور تعداد واحد دامی خیلی بیشوووتر از ظرفیت مراتع 

 که اغلب از نوع گوسفندی و س ش بز می باشند. باشدمی

سالیان متمادی مورد تخریب و تجاوز ه مراتع ب شدت طی 

ک تن عمدتاًصورت پوششی ه حاضر ب قرار گرفته و در حال

از نظر حفظ ، باشووودمیزراعی  هایزمینهمراه با مراتع و 

ست و حفظ  سزایی بهو خاك دارای اهمیت  آبمحیط زی

ست. همچنین اغلب مراتع از نوع مراتع نیمه  بوده  متراکما

و به خصوص عشایر از آن  تا کم تراکم بوده که روستائیان

 [.2]نمایندمیاستفاده 
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 پراکنش مراتع در استان کرمانشاهنقشۀ  .2شکل 

 

 نتایج .3

 مدل سوات .3.1
سی عوامل  SWOTتحلیل  سایی و برر شنا به منظور 

نی بیرو تأثیرگذارمؤثر درونی )نقاط قوت و ضعف( و عوامل 

صتناحیه ) ستفاده از مراتع در  هافر ناحیۀ و تهدیدها( بر ا

 این روش. در حقیقت از شوودمیمورد مطالعه به کار برده 

ائۀ اربه عنوان ابزاری جهت شناسایی مسائل استراتژیک و 

گردد. در های مناسووب اسووتفاده میراهبردها و اسووتراتژی

ابتدا با سنجش محیط داخلی و خارجی ناحیه، فهرستی از 

یی سواو تهدیدات مورد شونا هافرصوتعف، نقاط قوت، ضو

نظر خواهی و صووحبت با وسوویلۀ قرار گرفت و سوو ش به 

مردم بومی، مسئوالن، این عوامل مشخص و جهت برطرف 

نمودن یا تقلیل نقاط ضوووعف و تهدیدها و تقویت و بهبود 

های موجود در ارتباط با گسوووترش نقاط قوت و فرصوووت

نۀ  عه، بهی طال تایج و مراتع در نواحی مورد م در فصووول ن

 مناسبی ارائه گردید. هایاستراتژیپیشنهادات 

عوامل داخلی مؤثر بر استتتتفاده از مراتع . 3.1.1

 مورد مطالعهناحیۀ در 
های موجود، در این قسووومت سوووه مقوله اسوووتراتژی

سی قرار گرفته و تحت  عملکردها و منابع مورد توجه و برر

عاد  هارچوب اب قاط ضوووعف و در چ قاط قوت و ن عنوان ن

 مدیریت، دانش، مشوووارکت، از مراتع )تعادل، برداریبهره

( به شرح ذیل تقسیم بندی شده وریبهره و ارزیابی قانون،

 است:

 (Strenghts) نقاط قوت

 میانگین پاسخ هاقوت عوامل

 12/3 برای چرای دام در مراتع مجاز دام تعداد بودن مشخص تعادل

 66/3 دام در مراتع چرای مناسب و مدت فصل تعیین قانون

 85/2 همکاری و مشارکت روحیه داشتن مشارکت

 54/3 مراتع حفظ با بردارانبهره موافقت ارزیابی

 01/3 مرتع از کننده برداران استفادهبهره فرهنگ بودن دستیک دانش
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گردد که متوسووط میبر اسوواس جدول فوق مشوواهده 

سخ به  صل تعیینگزینۀ های نقاط قوت، گزینهپا  مدت و ف

گزینۀ مراتع دارای باالترین امتیاز و  در دام چرای مناسووب

همکاری دارای کمترین امتیاز  و مشووارکت روحیه داشووتن

 باشد.می

 ( Weaknesses) نقاط ضعف

 میانگین پاسخ هاضعف عوامل

 57/3 و قرق مراتع مدیریت طرح بودن ناموفق مدیریت

 87/3 مراتع از اصولی غیر برداریبهره تعادل

 41/2 بردارانسواد بهره سطح بودن پایین دانش

 21/3 عمرات تخریب از امر جلوگیری در بردارانبهره فعالیت نیروی از برداریعدم بهره مشارکت

 84/2 بردارانبهره مشکالت به رسیدگی برای بیشتر عدم امکان قانون

 

گردد که متوسووط میبر اسوواس جدول فوق مشوواهده 

 رغی برداریبهرهگزینۀ های نقاط ضووعف، گزینهپاسووخ به 

 ودنب پایینگزینۀ مراتع دارای باالترین امتیاز و  از اصووولی

 باشد.میبرداران دارای کمترین امتیاز بهره سواد سطح

عوامل خارجی مؤثر بر استتتفاده از مراتع  .3.1.2

 مورد مطالعهناحیۀ در 
له  ندهدف این مرح خارجی در  کاو و ک ثار محیط  آ

و تهدیدهایی  هافرصتمورد مطالعه جهت شناسایی ناحیۀ 

با  ناحیه در ارتباط  با آن  از مراتع برداریبهرهاسوووت که 

، مجموعه هافرصتمواجه است. در این راستا باید گفت که 

اسوووت که خارز از محیط ناحیه بر  هاییقابلیتامکانات و 

 قیمغیرمستمستقیم یا  طوربه از مراتع برداریبهرهعملکرد 

ندمیؤثر واقع م عه  شوووو ها نیز مجمو ید هد و همچنین ت

که در عدم کارایی  شوندمیعوامل خارز از ناحیه محسوب 

اس دارند. بر اس غیرمستقیماین نواحی تأثیرات مستقیم و 

د مورناحیۀ و بررسی وضعیت پیرامون  شدهانجاممطالعات 

و تهدیدهای موجود و مؤثر بر  هافرصووتمطالعه، مجموعه 

 دانش، مشووارکت، تعادل،) شوواخصوویاین ناحیه از لحاظ 

( مورد توجه و بررسووی وریبهره و ارزیابی قانون، مدیریت،

 :باشندمیقرار گرفتند که به صورت زیر قابل ترسیم 

 (Opportunities) هافرصت

 میانگین پاسخ هافرصت عوامل

 71/3 منابع سایر با در مقایسه وسعت نظر از در کرمانشاه ملی منبع این سطح بودن گسترده ارزیابی

 54/3 مرتع ءاحیا و در حفظ فراوان تجربیات وجود مدیریت

 86/3 ...و خاك با اقلیم، متناسب مرتعی هایگونه بذرپاشی نظیر در کرمانشاه مراتع حفظ هایفعالیت توسعه مشارکت

 67/2 مراتع ءاحیا و حفظ امر در ترو سریع ترآسان ریزیامکان برنامه قانون

 41/3 نانآ فرهنگی های خاصویژگی به با توجه ،(مرتع) زیست محیط حفظ رسیدن به درراه دامدار روستاییان مشارکت از استفاده وریبهره

 

گردد که متوسووط میبر اسوواس جدول فوق مشوواهده 

 هایتفعالی گزینۀ توسعۀهای نقاط فرصت، گزینهپاسخ به 

 مرتعی هایگونه بذرپاشووی نظیر کرمانشوواه در مراتع حفظ

نۀ گزیدارای باالترین امتیاز و  ...و خاك اقلیم، با متناسووب

سان ریزیبرنامه امکان  ءاحیا و حفظ امر در ترسریع و ترآ

 باشد.میمراتع دارای کمترین امتیاز 
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 (Threatsتهدیدها )

 میانگین پاسخ تهدیدها عوامل

 74/3 بین دستگاهی و هماهنگی مراتع حفظ قوی واحد در و مدیریت دقیق نظارت فقدان مدیریت

 41/3 و فقیر متوسط گیاهی تیپ دلیل وضعیت به اصولی غیر هایبرداریبرابر بهره در مراتع شدید پذیریآسیب ارزیابی

 وریبهره
 دام و افزایش تعداد سنتی دامداری روند ادامه

 ملی منابع مسائل به مربوط هایگیریبرنامگی در تصمیم و بی مراتع ءو احیا حفظ امر در تعلل
45/3 

 34/3 بومی هایگونه برخی کامل روند نابودی تعادل

 21/3 و محافظت از مراتع در بین مردم بومی ءاحیازمینۀ عدم وجود تحلیل علمی و دانش در  دانش

 

گردد که متوسووط میبر اسوواس جدول فوق مشوواهده 

به   نظارت فقدانگزینۀ های نقاط تهدید، گزینهپاسوووخ 

یت و دقیق حد قوی مدیر ماهنگی و مراتع حفظ در وا  ه

 دوجو عدمگزینۀ دسوووتگاهی دارای باالترین امتیاز و  بین

 مراتع از محافظت و ءاحیا زمینۀ در دانش و علمی تحلیل

 باشد.میدارای کمترین امتیاز  بومی مردم بین در

یه .3.1.3 هایی و تجز یل ن مل تحل  بر مؤثر عوا

 از مراتع وریبهره
شکیل داده که بر  برای تجزیه و تحلیل نهایی جدولی ت

 و تهدیدها( و عوامل خارجی هاضعف) اساس عوامل داخلی

صت) عوامل، بردارندۀ ستون در  4و تهدیدها( دارای  هافر

 1 سوووتون در. باشووودمیو امتیاز وزنی  بندیدرجهوزن، 

 ،هاضووعف ،هاقوت ترینمهم داخلی( ، و خارجی )عوامل

 .بریممی نام را فراروی سیستم تهدیدهای و هافرصت

 بر اساس و عوامل این از یک هر به )وزن(، 2 ستون در

 )بر فعلی سیستم استراتژیک موقعیت بر هاآن احتمالی اثر

 تحلیل و و تجزیه شناخت از حاصل هاییافته نتایج اساس

نی موجود( وضوووع هم) یووک از وز ینم فر ( توواتر  صووو

 باشوود، وزن بیشووتر چقدر هر .دهیممی (تریناهمیتبی)

 خواهد سیستم بیشتر آن آیندۀ و کنونی موقعیت بر تأثیر

 است(. 1 تعداد عوامل، به توجه بدون 2 ستون )جمع بود

 بر اسوواس و عامل هر به (،بندیدرجه) 3 سووتون در

 عامل خاص آن به سوویسووتم کنونی موقعیت و اهمیت

 نتایج )ضعیف(، )بر اساس1 تا خوب( )بسیار 5 از امتیازی

 وضووع و تحلیل تجزیه و شووناخت از حاصوول هاییافته

ندیدرجه این .دهیممیموجود(  کهمینشوووان  ب  دهد 

 دهدمی خارجی پاسخ عوامل از یک هر به چگونه سیستم

ساس طیف لیکرت و بر مبنای نظر متخصصان می که بر ا

 باشد.

 هر عامل درجۀ در را وزن وزنی(، )امتیاز 4 ستون در

ستون  به این تا کنیممی ضرب (3 ستون در ضرب 2 )

سیله ست به آن وزنی امتیاز و  ترتیب، برای این به آید. د

ست  به 5 تا 1 از وزنی امتیاز یک عامل، هر  که ،آیدمید

سط طور به ست 3 عدد امتیاز این )میانگین( متو که بر  ا

 د.باشمیاساس طیف لیکرت و بر مبنای نظر متخصصان 

 و داخلی خارجی عوامل تمام وزنی امتیازات سرانجام،

 و زنیممیجمع  یکدیگر با طور جداگانه به را 4 ستون در

سبه را وزنی امتیاز شان وزنی کل امتیاز .کنیممی محا  ن

 و نیروهای عوامل به چگونه سوویسووتم یک که دهدمی

هدمیپاسوووخ  اشبیرونی محیط در بالقوه و موجود  .د

 یک سیستم در یک در کل وزنی امتیاز متوسط همیشه

 آن اهمیت باشد، آن از باالتر چنانچه .است 3 عدد زمینه،

شتر شد، آن از اگر کمتر و بی  تأثیرگذاری و اهمیت از با

 .است کمتری برخوردار

 مؤثر داخلی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج. 3.2.1

 (IFAS) از مراتع وریبهرهبر 

 قالب مقوله در خارجی عوامل دهیسوووازمان برای

 عوامل از با استفاده سیستم، فراروی یهاضعفو  هاقوت
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جه ندیدر یک اهمیت به توجه با و ب و  هاقوت از هر 

 هاآن از یک هر تأثیرگذاری میزان به توجه با و هاضعف

 اسووتان مراتع از اسووتفاده هایتوانمندی و هامحدودیت بر

 :گردید تعیین 1جدول  شرح به و محاسبه کرمانشاه،

 (هاقوت) داخلی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج. 1 جدول

 امتیاز وزنی بندیدرجه وزن هاقوت

 57/0 3 19/0 برای چرای دام در مراتع مجاز دام تعداد بودن مشخص

 96/0 4 0/24 دام در مراتع چرای مناسب و مدت فصل تعیین

 17/0 1 0/17 همکاری و مشارکت روحیۀ داشتن

 88/0 4 0/22 مراتع حفظ با بردارانبهره موافقت

 36/0 2 0/18 عمرت از کننده استفاده بردارانبهره فرهنگ بودن دستیک

 94/2  1 جمع

 

قرار گرفتند  سووؤالمورد  ارشووناسووانی کهاز دیدگاه ک

از مراتع در  برداریبهرهزمینۀ در نقاط قوتی که  ترینمهم

 مدت و فصل تعیین باشدمیسطح استان کرمانشاه مدنظر 

و دیگری  96/0مراتع با امتیاز وزنی  در دام چرای مناسووب

قت یاز وزنی  حفظ با بردارانبهره مواف با امت  88/0مراتع 

 استان کرمانشاهنقاط ضعف موجود در زمینۀ در  .باشدمی

نیز با توجه به نظر پاسوووخ دهندگان میزان وزن و امتیاز 

 مشخص شده است. 2وزنی آن در جدول 

 (هاضعف) داخلی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج .2 جدول

 امتیاز وزنی بندیدرجه وزن هاضعف

 0/80 4 0/20 و قرق مراتع مدیریت طرح بودن ناموفق

 1/04 4 0/26 مراتع از اصولی غیر برداریبهره

 0/57 3 0/19 بردارانبهرهسواد  سطح بودن پایین

 0/36 2 0/18 عمرات تخریب از امر جلوگیری در بردارانبهره فعالیت نیروی از برداریبهرهعدم 

 0/17 1 0/17 بردارانبهره مشکالت به رسیدگی برای بیشتر عدم امکان

 2/94  1 جمع

 

قرار گرفتند  سووؤالمورد کارشووناسووانی که از دیدگاه 

از مراتع  برداریبهرهزمینۀ نقاط ضوووعفی که در  ترینمهم

  برداریبهره باشوودمیدر سووطح اسووتان کرمانشوواه مدنظر 

 و دیگری ناموفق 04/1مراتع با امتیاز وزنی  از اصووولی غیر

یت طرح بودن یاز وزنی  مراتع قرق و مدیر  80/0با امت

 .باشدمی

تایج .2.2.3 یه ن یل و تجز مل تحل  خارجی عوا

 (EFAS) از مراتع وریبهرهبر  مؤثر

 هایمقولهقالب  در خارجی عوامل دهیسازمان برای

 از با اسووتفاده سوویسووتم، فراروی تهدیدهای و هافرصووت

مل جه عوا ندیدر جه با و ب یت به تو یک اهم  از هر 

 هر تأثیرگذاری میزان به توجه با و تهدیدها و هافرصوت

 شرح به و ، محاسبهایمنطقه کارکردهای بر هاآن از یک
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  :گردید تعیین ذیل جدول

 (هافرصت) خارجی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج .3جدول

هافرصت بندیدرجه وزن   امتیاز وزنی 

 0/92 4 0/23 منابع سایر با در مقایسه وسعت نظر از در کرمانشاه ملی منبع این سطح بودن گسترده

 0/63 3 0/21 مرتع ءاحیا و در حفظ جهانی فراوان تجربیات وجود

 1/02 4 0/28 ...و اكخ ،با اقلیم متناسب مرتعی هایگونه بذرپاشی نظیر در کرمانشاه مراتع حفظ هایفعالیت توسعه

 0/13 1 0/13 مراتع ءاحیا و حفظ امر در ترو سریع ترآسان ریزیبرنامهامکان 

  ،(مرتع) زیست محیط حفظ رسیدن به راه در دامدار روستاییان مشارکت از امکان استفاده

 آنان فرهنگی خاص هایویژگی به با توجه
0/15 2 0/30 

 3  1 جمع

 

قرار گرفتند  سووؤالمورد  کارشووناسووانی کهاز دیدگاه 

 از مراتع برداریبهرهزمینۀ نقاط فرصووتی که در  ترینمهم

 شوووروع باشووودمیدر سوووطح اسوووتان کرمانشووواه مدنظر 

 بذرپاشوووی نظیر کرمانشووواه در مراتع حفظ هایفعالیت

سب مرتعی هایگونه  با امتیاز وزنی ...و خاك ،با اقلیم متنا

 در ملی منبع این سوووطح بودن گسوووتردهو دیگری  02/1

شاه سعت نظر از کرمان سه در و یاز با امتمنابع  سایر با مقای

 .باشدمی 92/0وزنی 

 (تهدیدها) خارجی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج .4جدول

 امتیاز وزنی بندیدرجه وزن تهدیدها

 0/80 4 0/20 بین دستگاهی و هماهنگی مراتع حفظ واحد درقوی  و مدیریت دقیق نظارت فقدان

 0/51 3 0/17 و فقیر متوسط گیاهی تیپ دلیل وضعیت به اصولی غیر هایبرداریبهرهبرابر  در مراتع شدید پذیریآسیب

 0/76 4 0/19 دام تعداد و افزایش سنتی دامداری روند ادامه

 0/48 3 0/16 ملی منابع مسائل به مربوط هایگیریدر تصمیم برنامگی وبی مراتع ءو احیا امرحفظ در تعلل

 0/30 2 0/15 بومی هایگونه برخی کامل روند نابودی

 0/13 1 0/13 و محافظت از مراتع در بین مردم بومی ءاحیازمینۀ در  تحلیل دانشی و علمیعدم وجود 

 2/98  1 جمع

 

قرار گرفتند  سووؤالمورد  کارشووناسووانی کهاز دیدگاه 

از مراتع  برداریبهرهزمینۀ نقاط تهدیدی که در  ترینمهم

شاه مدنظر  ستان کرمان سطح ا شدمیدر   نظارت فقدان با

یت و دقیق حد در قوی مدیر ماهنگی مراتع حفظ وا  و ه

 روند و دیگری ادامه 80/0دسوووتگاهی با امتیاز وزنی  بین

 76/0با امتیاز وزنی  دام تعداد و افزایش سووونتی دامداری

 .باشدمی

 استراتژیك عوامل تحلیل و تجزیه .3.2.3
 و تحلیل تجزیه هایجدول از استفاده با مدل، این در

 عوامل ترینمهم ،هاآن ترکیب و خارجی و داخلی عوامل

 در اسووت. گردیده ارائه از مراتع وریبهره در اسووتراتژیک

 ریزانیبرنامه عوامل اسووتراتژیک، تحلیل و تجزیه با واقع،

 ندتوانمی ،کنندمی را اتخاذ اسووتراتژیک هایتصوومیم که

صت و ضعف، تهدیدها نقاط قوت، نقاط  تعداد به را هافر

 دوبارۀ بررسی با کار این نمایند. عوامل محدود از کمتری
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 و تجزیه هایجدول در موجود عوامل از هر یک هایوزن

 در اسووت. گرفته انجام خارجی، و داخلی تحلیل عوامل

 از جدول دو این در موجود عوامل ترینسووونگینواقع، 

یث وزن، ید ح یه جدول به با یل و تجز مل تحل  عوا

 عوامل خصوووص مهم در شوووند. این اسووتراتژیک منتقل

ستراتژیک  زیر جدول در از مراتع وریبهرهبر  تأثیرگذار ا

 :است خالصه شده

 استراتژیك عوامل تحلیل و تجزیه .5 جدول

 امتیاز وزنی بندیدرجه وزن عوامل
 ریزیبرنامه

 بلندمدت میان مدت کوتاه مدت

S1=. 0/96 4 0/24 دام در مراتع چرای مناسب و مدت فصل تعیین  * * 

S2= 0/88 4 0/22 مراتع حفظ با بردارانبهره موافقت *  * 

W1= 1/04 4 0/26 مراتع از اصولی غیر برداریبهره *   

W2= 0/80 4 0/20 و قرق مراتع مدیریت طرح بودن ناموفق *   

O1= بذرپاشی نظیر در کرمانشاه مراتع حفظ هایفعالیت شروع 

 ...و خاك با اقلیم، متناسب مرتعی هایگونه
0/28 4 1/02 *  * 

O2= نظر از در کرمانشاه ملی منبع این سطح بودن گسترده 

 منابع سایر با در مقایسه وسعت
0/23 4 0/92 *  * 

T1= و  مراتع حفظ درقوی واحد  و مدیریت دقیق نظارت فقدان

 بین دستگاهی هماهنگی
0/20 4 0/80 *   

T2= 0/76 4 0/19 دام و افزایش تعداد سنتی دامداری روند ادامه *  * 

 

یت .3.3.1 ندیاولو یك ب مل استتتتراتژ  در عوا

 AHPوری از مراتع با روش بهره

وری بهره عوامل استراتژیک در بندیاولویتبرای اینکه 

مبتنی بر نظر  AHPاز مراتع مشوووخص گردد از روش 

)شاخص(  عامل 8کارشناسان استفاده شد. این عوامل در 

شاخص دیگر یک  سبت به  شاخص ن شده و هر  گنجانده 

حاظ میوزن  که معکوس آن برای شووواخص دوم ل گیرد 

ها نسووبت به اهمیت آنمقایسووۀ شووود. ارزش دهی و می

بههمدیگر با توجه به موضوووع مورد بررسووی انجام شوود، 

ها مشووخص شووود. بر شوواخصای که وزن هر کدام از گونه

ساس این نمودار مشخص  شترین  گرددمیا  هاارزشکه بی

ارزشمراتع و کمترین  از اصووولی غیر برداریبهرهبه عامل 

دام  و افزایش تعداد سنتی دامداری روند ادامۀها به عامل 

 شیوۀکه به توسط کارشناسان اختصاص داده شده است 

 شود.میماتریش وزنی متناظر تعیین 

نتایج مقایسووات زوجی نشووان داد که بیشووترین ارزش 

شاخص  صولی غیر برداریبهرهمربوط به  مراتع با وزن  از ا

 حفظ هایفعالیت توسووعۀاسووت. شوواخص  289/0نهایی 

مانشووواه مراتع پاشوووی نظیر در کر نه بذر  مرتعی هایگو

دوم رتبۀ در  214/0با وزن  ...و خاك با اقلیم، متناسوووب

ست. همچنین در بین  شده،  8قرار گرفته ا شاخص ذکر 

 قوی واحد در و مدیریت دقیق نظارت دو شووواخص فقدان

ماهنگی مراتع حفظ مه و ه گاهی و ادا ند بین دسوووت  رو

و  047/0دام به ترتیب با  و افزایش تعداد سوونتی دامداری

های آخر بررسووی عوامل اسووتراتژیک قرار رتبهدر  037/0

ا هگذاریبرای آنکه مشخص شود نتایج و ارزش گیرند. می

شد. نری  سبه  سازگاری نیز محا شده، نری نا ست انجام  در

اسووت. لذا این میزان  07/0ها برابر با شوواخصناسووازگاری 

و مورد قبول تأیید ها شوواخصارزش دهی  دهدمینشووان 

کند؛ چرا که میزان آن از تأیید میبوده و صووحت نتایج را 

های نهایی وزن. جدول زیر وضووعیت باشوودمیکمتر  1/0

 .دهدمیها را نشان شاخصزوجی مقایسۀ 
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 وری از مراتعبهره استراتژیك درعوامل  بندیاولویت. 6جدول

 

کدام از  مان وزن هر  که ه هایی  تایج ن کل زیر ن شووو

شدمیها شاخص ای نمایش خوشهصورت نموداری هرا ب با

فزار دهوودمی نرم ا ین نمودار بووه طور مسوووتقیم از   . ا

expert Choice .این نمودار به خوبی  1استخراز شده است

کند. همچنان که میها را بیان شووواخصمیزان تفاوت در 

صولی غیر برداریبهرهشاخص  شیدگی  مراتع از ا دارای ک

ها سوق شاخصبسیار زیادی است و هر چه به سمت دیگر 

سیار زیادتر میپیدا  صله ب ای که گونهشود به میکنیم، فا

سبت وزن، دیگر  شیدگی ها نوع شاخصبه ن شان ک نمودار

 کمتری دارد.

 به تدوین یکدیگر، بر عوامل از یک هر تداخل با اینک

 تنوع، )فرصت و قوت( تهاجمی/رقابتی مختلف راهبردهای

 باالخره و)فرصوووت و ضوووعف(  بازنگری ،)قوت و تهدید(

 در که پردازیممی )تهدید و ضوووعف( راهبردهای تدافعی

 :است آمده ادامه

 راهبردهاتدوین  .3.3.2

 (so) تهاجمی/رقابتی راهبردهای. 3.3.2.1
ین راهبردهووا در  و درونی قوت نقوواط بر تمرکز ا

 :از اندعبارت که است استوار بیرونی هایفرصت

 

با توجه به اینکه این نرم افزار با فونت فارسی مشکل دارد، نام گذاری - 1

 التین ارائه شده است.ها به صورت شاخص

  اسووتفاده از مشووارکت مردم محلی در تعیین فصوول

ناسوووب چرای دام و نیز تعیین  نهم بومی در  هایگو

 راستای حفظ مراتع؛

 وسوویع مراتع اسووتان گسووترۀ متناسووب از  گیریبهره

کرمانشووواه همگام با همراهی و همیاری مردم محلی 

 جهت سهولت در حفظ منابع مراتع؛

 (st) تنوع راهبردهای .3.3.2.2
 تهدیدهای و درونی قوت بر نقاط بخشوووی تنوع در

 :است زیر موارد و شامل بوده متمرکز بیرونی

 ستای حفظ و مدیریت  گیریبهره از مردم محلی در را

 مردم در این زمینه؛سازندۀ مراتع و نقش 

  یهافزایش چه در بخش  هایگذاریسووورما بیشوووتر 

دامداری  هایفعالیتخصوصی و چه بخش عمومی در 

 ؛دامداری نوینزمینۀ به خصوص در 

 (wo) بازنگری راهبردهای. 3.3.2.3
 گیریبهره بر سعی درونی، ضعف نقاط بر تأکید ضمن

فراروی  ضووعف نقاط رفع جهت در بیرونی هایفرصووتاز 

 :زیر است موارد برگیرندۀ در و بوده ناحیه این

 نری ناسازگاری شاخصوزن  عوامل ردیف

1 S1=. 202/0 دام در مراتع چرای مناسب و مدت فصل تعیین 

07/0 

2 S2= 058/0 مراتع حفظ با بردارانبهره موافقت 

3 W1= 289/0 مراتع از اصولی غیر برداریبهره 

4 W2= 051/0 و قرق مراتع مدیریت طرح بودن ناموفق 

5 O1= 214/0 ...و اكخ با اقلیم، متناسب مرتعی هایگونه بذرپاشی نظیر کرمانشاهدر  مراتع حفظ هایفعالیت توسعۀ 

6 O2= 103/0 منابع سایر با در مقایسه وسعت نظر از در کرمانشاه ملی منبع این سطح بودن گسترده 

7 T1= 047/0 بین دستگاهی و هماهنگی مراتع حفظ قوی واحد در و مدیریت دقیق نظارت فقدان 

8 T2= 037/0 دام و افزایش تعداد سنتی دامداری روند ادامۀ 
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  یتو  هاتالشحداکثر نمودن عال یت  هاف مدیر در 

در راسووتای حفظ  بهینه از مراتع برداریبهرهتوسووعۀ 

 ؛جوامع محلی و جلوگیری از تخریب مراتع

  به مل و همفکری بیشوووتر بین مسوووئولین امر  عا ت

توسووعۀ خصوووص در بخش عمومی و خصوووصووی در 

 ؛دامداری متناسب

 (wt)راهبردهای تدافعی. 3.3.2.4
داشوووته،  تأکید پذیریآسووویب رفع راهبردها بر این

 از: اندعبارت

 سعه زمینۀ در ضوابط و مقررات تدوین صالح تو  و ا

صی کارگیری به و مدیریتی نهادهای ص  مدیریت تخ

 در مدیریت ثبات همچنین و مرتعی هایبخش در

 ؛بلندمدت هایطرح درست اجرای برای

 شارکت جلب صی هایم صو  حفاظت و ترویج، در خ

 ؛مراتع منطقه از پایدار مندیبهره

 

 گیرینتیجهبحث و  .4
بر اسووواس آنچه مورد بررسوووی و تجزیه و تحلیل قرار 

سوات،  ساس مدل  ترین مهمگرفت مشاهده گردید که بر ا

که در  قاط قوتی  نۀ ن از مراتع در سوووطح  برداریبهرهزمی

 مدت و فصوول باشوود تعییناسووتان کرمانشوواه مدنظر می

سب شد؛ می 96/0مراتع با امتیاز وزنی  در دام چرای منا با

 از قبل مرتع به دام ورود بیان داشووت که توانمیدر واقع 

 به که براین عالوه مرتع در زودرس چرای و مناسووب زمان

 دزیا رطوبت دلیل به نماید،می وارد لطمه گیاهی پوشووش

 شوودن فشوورده باعث مرتع در دام زیاد تردد اثر در و خاك

 عمل، این نتیجه در .گرددمی آن تخلخل شدن کم و خاك

 به آن نفوذ قابلیت و یافته افزایش خاك مخصووووص وزن

بدمی کاهش آب ندمی امر این. یا لۀ توا یان اول مرح  جر

 بر عالوه خاك فشردگی .گردد تلقی فرسایش یا و سطحی

 ظرفیت در کاهش باعث آب به آن نفوذ قابلیت در کاهش

 و خشوووک مناطق در امر این و گرددمی نیز آب نگهداری

 .باشدمی اهمیت حائز خشک نیمه

صولی غیر برداریبهرهترین نقطه ضعف، مهم ع مرات از ا

 هایفعالیت توسعۀفرصت،  ترینمهم، 04/1با امتیاز وزنی 

 مرتعی هایگونه بذرپاشووی نظیر کرمانشوواه در مراتع حفظ

 ترینمهمو  02/1با امتیاز وزنی  ...و خاك با اقلیم، متناسب

 حفظ واحد در قوی مدیریت و دقیق نظارت تهدید فقدان

یاز وزنی  بین و هماهنگی مراتع با امت گاهی   80/0دسوووت

مت  . همچنین درباشووودمی یتقسووو ندیاولو مل  ب عوا

مشووواهده گردید که  AHPاسوووتراتژیک بر اسووواس مدل 

مل  ترینمهم با وزن  از اصوووولی غیر برداریبهرهعا مراتع 

عۀو سووو ش  289/0 یت توسووو عال  در مراتع حفظ هایف

 اقلیم، اب متناسب مرتعی هایگونه بذرپاشی نظیر کرمانشاه

ضووعف و نقطۀ به ترتیب به عنوان  214/0با وزن  ...و خاك

 تخریب از ناشووی بنابراین زیان. باشووندمیفرصووت مطرح 

 از تربیش مراتب به اقتصادی نظر از مرتعی هایاکوسیستم

 دامۀا و است لبنی هایفرآورده سایر و گوشت علوفه، تولید

 بآ منابع نابودی به رویه بی و غیراصووولی هایبرداریبهره

 اب ولی ،انجامدمی سرزمین این کربن غنی ذخایر و خاك و

 ظرفیت توانمی مراتع اصوووالح و صوووحیح مدیریت اعمال

ند تا دام چرای برای را مراتع قام. داد افزایش برابر چ  ار

 .است طبیعی مراتعۀ ویژ اهمیتۀ دهند نشان فوق

موارد مشتمل  ترینمهمدر قسمت تدوین راهبردها نیز 

 سبمنا فصل تعیین در محلی مردم مشارکت از بر استفاده

 حفظ راسوووتای در بومی هایگونه تعیین نیز و دام چرای

 و حفظ راسوووتووای در محلی مردم از گیریمراتع، بهره

 زمینه، حداکثر این در مردم سازندۀ نقش و مراتع مدیریت

 برداریبهره توسعۀ مدیریت در هافعالیت و هاتالش نمودن

ستای در مراتع از بهینه  جلوگیری و محلی جوامع حفظ را

یب از تدوین تخر نۀ در ضووووابط و مقررات مراتع و   زمی

سعه صالح و تو  مدیریت کارگیری به و مدیریتی نهادهای ا

بات همچنین و مرتعی هایبخش در تخصوووصوووی  در ث

ست اجرای برای مدیریت شدمی بلندمدت هایطرح در  .با

که در  [11]نتایج حاصووول از این پژوهش با نتایج تحقیق 

له قا به بررسووویم مل ای  یب عوا گاه از مراتع تخر ید  د
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اند، همسوووو بوده که نتایج بیانگر آن روسوووتائیان پرداخته

 همچنین. اسوووت گوسوووفند منطقه غالب اسوووت که دام

 و است زراعت و دامداری بررسی مورد افراد غالب معیشت

غداری به ته کمتر زنبورداری و با . اسوووت شوووده پرداخ

 شووناخته روسووتاییان برای مرتع تخریب عوامل همچنین

 کم بسووویار را مراتع اهمیت وجود این با اما بودند شوووده

دانسووتند که نیاز فرهنگ سووازی در این زمینه بسوویار می

شدمیضروری  که  [12]همچنین با نتایج تحقیق  [.11]با

 پوشووش تخریب بر مؤثر عوامل پژوهشووی به بررسوویدر 

یاهی تان آبخیز هایدر حوزه مراتع گ قدام  اسووو مان ا کر

 همسو بوده که نتایج مبرهن آن است که تمامی اند،نموده

 منابع طبیعی تخریب در فنی و اجتماعی اقتصوادی عوامل

ستان ست بوده مؤثر ا  دیدگاه از هااز آن یک هر سهم اما ا

سان و بردارانبهره شنا شمی متفاوت طبیعی منابع کار  .دبا

 ی،طوالن سنگین،چرای چرای ترتیب به بردارانبهره نظر از

یل بد  افزایش و زودرس چرای زراعی، هایکاربری به ت

 تخریوب فرآینود بر مؤثر عوامول ترینمهم از دام تعوداد

 منابع طبیعی کارشوووناسوووان منظر از حالی که در اندبوده

 فزایشا به مربوط بر تخریب تأثیرگذاری بیشوترین اسوتان

 [.12]است بوده دام تعداد

ساس  شت که با توجه به اینکه میبر این ا توان بیان دا

شاه، دامتعداد  ستان کرمان سطح مراتع ا  3های موجود در 

ستائیان از این مراتع میبرابر ظرفیت  شایر و رو شد و ع با

بهرهشووان از ن ،دهندمیبرداری قرار بهرهاسووتفاده و مورد 

صولی از مراتع  ضمن با توجه به میبرداری غیر ا شد. در  با

اقدامات صورت گرفته از سوی جهاد کشاورزی و نیز منابع 

حفظ و احیاء مراتع و توجه ویژه زمینۀ طبیعی اسووتان در 

ی از طرف به این امر، چشم انداز آینده به نظر مناسب باشد.

 اذعان توانمی کشووور اقتصووادی توسووعۀ در مراتع نقش

 گیاهان خاك، و آب حفظ گوشت، و علوفه تولید که داشت

 و زیسوووت محیط از حفاظت فرعی، محصووووالت و دارویی

 اب مبارزه خاك، فرسوووایش از جلوگیری بیولوژیکی، تنوع

 تلطیف و تعدیل محیط، سووروصوودای کاهش هوا، آلودگی

 مناظر و اندازها چشوووم و سوووبز فضوووای ایجاد هوا، و آب

 بعت به و زیرزمینی آب منابع افزایش دما، تعدیل طبیعی،

 یجنگل طبیعی های پارك ها،رودخانه و سارها چشمه آن

 عوامل از طبیعی دل ذیر و مناسوووب محیط کلی طورهب و

 باشد.میمهم حفظ مراتع و توجه به آن  و اصلی

با بحث رابطه توان پیشووونهادات زیر را در در پایان می

 فوق مطرح نمود:

شان  -1 سی ن سهم هر  دهدمیاین برر که با توجه به 

از مرتع در سوووطح اسوووتان کرمانشووواه باید تعداد  رخانوار

 ر یک تعیین شود.از مراتع مشخص و سهم ه بردارانبهره

توسوووعه مشووواغل خارز از مرتع و افزایش درآمد -2

ناخالص سرانه خانوار در طول سال باعث کاهش وابستگی 

. لذا توسوووعه و تنوع گرددمیرتع به م دارمرتعخانوارهای 

 مشاغل خارز از مرتع مورد توجه قرار گیرد.

گوسوووفند و بز و  هایگلهاصوووالح و بهبود ترکیب  -3

مهمذکور، اجرای  هادامهمچنین اصوووالح نژاد  نا  هایبر

 هایفراوردهمناسب در جهت افزایش درآمدهای حاصل از 

کاهش  نهدامی و  له هایهزی به مرتع داریگ در  متکی 

 قرار گیرد. ربطذی هایبخشدستور کار 

اصالح و احیایی در مرتع باعث  هایبرنامهبا اجرای  -4

یت  قاء وضوووعیت مراتع و ظرف یدی و ارت افزایش توان تول

یپزایی در  یاهی  هایت ندازۀ و  گرددمیگ ناسووووب ا م

عداد دام  جه ت ته و در نتی یاف کاهش  های مرتعی  حد وا

 ستفاده نمایند.از مرتع ا توانندمیبیشتری 
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