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  چکیده
غیراصولی و ناپایدار از این منابع، برداری  فقر روستایی به واسطه فشار بر منابع محیطی و بهره

محیطی نیز به واسطۀ تحلیـل   های زیست شود و بحران موجب تشدید تخریب محیط زیست می
هدف از این تحقیق، . افزاید و از بین بردن منابع مورد استفاده روستاییان، بر شدت فقر آنان می

شـدۀ   ت در مرتع ممیزیبررسی نقش فقر اقتصادی و اجتماعی روستایی بر تخریب محیط زیس
روش تحقیق بر اساس هـدف آن، کـاربردی   . آب شهرستان زابل است شوررود در بخش شیب

در روش . انـد  آوری شـده  ای و میدانی جمـع  های مورد نیاز از طریق روش کتابخانه است، و داده
بـردار   بهـره (میدانی ابزار گردآوری اطالعات پرسشـنامه و واحـد آمـاری، سرپرسـت خـانوار      

بدین منظور، تأثیر عملکرد مستقیم و غیرمستقیم انسان بـر تخریـب محـیط    . است) وستاییر
. برداران روستایی، بررسـی شـده اسـت    ناشی از فقر اقتصادی و اجتماعی بهره) مرتع(زیست 

دهد که پایین بودن متوسط درآمد سرانه خانوارهای روسـتایی، بـازدهی    نتایج تحقیق نشان می
های شغلی، عامل فقر اقتصادی و سطح پایین تحصیالت  سترسی به فرصتپایین مرتع و عدم د

کننـده از مرتـع    خانوار روستایی و باال بودن بعد خانوار، عامل فقر اجتماعی روستاییان اسـتفاده 
اند تا روستاییان از یک طرف بـا عملکـرد غیرمسـتقیم بـرای      این عوامل سبب شده. بوده است

داری بیش از حد دام در فضـای محـدود مرتـع بپردازنـد؛ و از     تأمین ضروریات زندگی، به نگه
تواند در به تأخیر انـداختن فرسـایش    کنی که می طرف دیگر با تأثیر مستقیم خود از طریق بوته

بـه طـور   . پذیری مرتع گردنـد  خاک و افزایش طول عمر مرتع مفید باشد، باعث شدت تخریب
کنی به منظـور   بوته(از طریق عملکرد مستقیم ) عمرت(کلی، فقر اقتصادی و اجتماعی روستاییان 

) نگهداری دام مازاد برظرفیت مرتـع (و غیرمستقیم انسان ) تأمین سوخت، فروش و ایجاد آغل
  .سبب تخریب محیط زیست شده است
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  مقدمه

های اساسـی بـرای زیسـتن و سـیر بـه       فرهنگی است که از فقدان تأمین حداقل نیاز و ای اجتماعی و اقتصادی فقر پدیده
ای چندبعـدی اسـت؛ یعنـی نـه تنهـا شـامل بُعـد         فقر پدیـده  ).218 ،1383صامتی و کرمی، (شود  سوی سعادت ناشی می

یاسـی نیـز هسـت    محیطی، اجتمـاعی و س  اقتصادی برای ارضای نیازهای اساسی بلکه شامل بُعد انسانی، فیزیکی، زیست
)Zeller et al., 2006, 446 .(    مـد  آبانک جهانی دالیل فقر اقتصاد روستایی را در عواملی چـون پـایین بـودن میـزان در

اند؛ و دالیل فقر اجتماعی روستایی را در سطح پایین سـواد   های محدود شغلی برشمرده سرانه، بازدهی کم زمین و فرصت
انداز و صرف هزینه هنگفت برای بهداشت، آموزش، مصرف غذایی و مسکن را  ش پسو باال بودن بعد خانوار که خود کاه

  ).281، 1375رحیمی سوره و رضوی، (داند  به دنبال دارد، می
اند، که مشترکات بسیاری دارند، اما اغلب به طور  مسئله تخریب محیط زیست و فقر هر دو از مسائل ضروری جهانی

توان به حال خود رهـا کـرد، و    محیط را نمی (Reardon & Vosti, 1995, 1495).ند گیر جداگانه مورد بررسی قرار می
های طـوالنی   محیط آسیب نرسد، مدت اند؛ و اگر به ها نه تنها در برابر یکدیگر بلکه در برابر محیط خود نیز مسئول انسان

آورند، که ایـن امـر در    منابع طبیعی وارد می ای بر اقشار فقیر معموالً فشار فزاینده (Shah, 2005, 71).پایدار خواهد بود 
گذاری  هایی با کیفیت پایین و منابع اندک برای سرمایه نتیجه رشد جمعیت، دسترسی محدود به زمین یا دسترسی به زمین

این اقشار، چه بـه خـاطر فشـاری کـه بـه دولـت بـرای بـرآوردن          (Scherr, 2000, 481).و مدیریت منابع پایدار است 
های سسـت و ضـعیف    ای که بر روی زمین های اجتماعی ـ اقتصادی گسترده  آورند و چه به خاطر فعالیت شان می های نیاز

). Chokor, 2004, 306( آیند شمار می دهند غالباً به نوعی به مثابۀ مشکل اصلی در دستیابی به توسعۀ پایدار به انجام می
برداری غیراصولی و ناپایدار از ایـن منـابع، موجـب تشـدید تخریـب       فقر روستایی به واسطه فشار بر منابع محیطی و بهره

محیطی نیز به واسطۀ تحلیل و از بین بردن منابع مورد استفاده روستاییان، بـر   های زیست شود؛ و بحران محیط زیست می
  ).12،  1386نجفی، (افزاید  شدت فقر آنان می

عه، فقیر شدن روستاییان بر اثـر فشـار افـزایش جمعیـت     از عوامل اصلی تخریب محیط زیست در اقتصاد رو به توس
شود که زمین مناسب برای کشت در دسترس نباشـد و فقـرا    در فناوری کشاورزی سنتی، افزایش جمعیت سبب می. است

ناگزیر گردند که در حدی افزون بر توان بازتولید منابع طبیعی برای تهیه الوار و سوخت، درختان جنگلـی را قطـع کننـد و    
ای بـیش از پـیش بـه     در نـواحی حاشـیه   بدین ترتیب، اقشار مورد بحـث،  ).Murty, 2009, 3(ها را در مراتع بچرانند  امد

هایامی، (اند  دامن زده) شان به آنها واگذار نشده است منابعی که حقوق مالکیت(پذیر  رویه از منابع طبیعی آسیب استفادۀ بی
1380 ،240.(   
هـای   های ناپایدار روستاییان فقیر از منابع محیطی است، کـه بـه شـکل    برداری بهره تخریب محیط زیست ناشی از 

رویـۀ دام، تغییـر    بـرای سـوخت، چـرای بـی    ) هیزم، فضوالت حیوانی و مانند اینها(مختلفی مانند استفاده از منابع طبیعی 
زمین و برداشت بیشتر محصول کـه  کاربری اراضی جنگلی و مرتعی به زراعی، استفاده از کود شیمیایی برای حاصلخیزی 

نمـود و بـروز    (Agudelo, et al., 2003, 1924)شـود   هـای جـاری را موجـب مـی     آلودگی محیط زیست و به ویژه آب
مند دور است، فقر اقتصادی و  شان از مراکز شهری و مناطق بهره بهره و محروم، که فاصله در مناطق روستاییِ بی. یابد می
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شـود تـا    ژی از طریق انرژی فسیلی و ناتوانی از تأمین خوراک دام از طریق تولید صنعتی، باعث می رعدم توانایی تأمین ان
   .)214 ،1380رحیمی، (وجو کنند  شان را در محیط زیست اطراف زندگی جست افراد ساکن در روستا مایحتاج

شـود کـه خـود عـاملی مـؤثر در       برداری بیش از توان محیط زیست، باعث فقیر شدن روستاییان می استفاده و بهره 
حاضر هدف آن است نقش فقر اجتماعی و اقتصاد  هدرمطالع (Nasreen et al., 2006, 70).تخریب محیط زیست است 

آب شهرستان زابل در استان  شدۀ شوررود بخش شیب روستایی بر تخریب محیط زیست به صورت موردی در مرتعِ ممیزی
ر گیرد و به این پرسش پاسخ داده شود که فقر اقتصادی و اجتماعی روسـتاییان چـه   سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرا
  .تأثیری بر تخریب مرتع داشته است

  مبانیِ نظری 
در ایـن زمینـه بایـد    . های فقر، رابطۀ آشکاری است که این پدیده با تخریـب محـیط زیسـت دارد    بارزترین جنبه یکی از

محروم کردن روستاییان فقیـر از درآمـد کـافی، آمـوزش مناسـب،      . آفریند می» ناپایداری«دانست که فقر به خودی خود 
کند تا برای یک روز زنـدگی بیشـتر،    های مشارکت و اتکای صرف به منبع درآمدی واحد، آنها را وادار می تساوی فرصت

ه توماس ریـردان، حضـور   به گفت). 21، 1387پاپلی یزدی و رجبی سناجردی، (آنچه را نیاز دارند از محیط زیست بردارند 
شود تا فشار بـر   کند، لذا توجه به توسعه روستایی عاملی می فقر در مناطق روستایی فشار زیادی به منابع طبیعی وارد می

منابع طبیعی کمتر گردد، ذکر این نکته الزم است که کاهش فقر اقتصادی در مناطق روستایی تا حدود زیادی منوط بـه  
ناپایداری در ). 268، 1385حیدری ساربان، (های اقتصادی است  بخشی به فعالیت ن از طریق تنوعافزایش درآمد روستاییا

مراتب بیش از کشورهای ثروتمند اسـت، و ایـن امـر ریشـه در فقـر       نواحی جغرافیایی کشورهای درحال توسعه و فقیر به
 ین عامل ناپایداری و تخریب اکولـوژیکی دانسـت  تر توان بنیانی ای آن را می گونه اقتصادی و اجتماعی این جوامع دارد، به

)Sumba, 1996, 266( .هایی با کیفیـت   این خود در نتیجه رشد جمعیت، دسترسی محدود به زمین یا دسترسی به زمین
 ,Barbier(آیـد   گذاری و مدیریت منابع پایدار و سطح پـایین آمـوزش پدیـد مـی     درآمد و منابع اندک برای سرمایه  پایین،

تـوکلی،  (های ناپایدار روستاییان فقیـر از منـابع محیطـی اسـت      برداری تخریب محیط زیست ناشی از بهره). 356 ,2000
دسـت   زارهـا بـه   های مختلفی مانند قطع درختـان و پوشـش گیـاهی و تخریـب مراتـع و بوتـه       که به شکل ،)129، 1383

یابد، نه تنهـا در کشـورهایی کـه     عتی جدید نمود میآوردن اراضی زرا دست روستاییان فقیر به منظور استفاده سوختی و به
منـد هسـتند، در    زا بهره اند بلکه همچنین در کشورهایی که از منابع عظیم انرژی زای کالسیک محروم احیاناً از مواد انرژی

  ).185، 1366محالتی، (رواج دارد ) پایین بودن سطح سواد(نتیجه فقر اقتصادی و فقر اجتماعی 
در . شـود  کند و موجب تخریـب محیطـی مـی    های بقا را به اعمال انسانی تبدیل می است که انگیزه فقر مکانیسمی 

ای از انـدس کلمبیـا انجـام دادنـد،      ای تپـه  تحقیقی که کامیل اگادل، برنارد ریورا، جیمارتاپاسکوور و بن استرادا در منطقـه 
آورنـد و   ند که بیشترین فشار را بر منابع طبیعی میهایی هست مشخص شد که دامداران بزرگ و گاوداران شریکی، خانواده

گاوداران شریکی دارایی نسبتاً کمی دارند اما بیشـترین تخریـب   . برای هر دوی اینها تولید دام، فعالیت مهم و اصلی است
 شـان  هـای  های دامداران مقادیر زیادی چوب بـرای سـاخت و تعمیـر حصـار و طویلـه      خانواده. شوند محیطی را موجب می
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روابط بین فقر و محیط زیست، در هـر شـرایط معینـی، بـه سـطح      ). Agudelo, et al., 2003, 1925(کنند  برداشت می
به موازات تغییراتی کـه در  . محیطی و به متغیرهای محدود کننده بستگی دارد توزیع و انواع فقر، به انواع مشکالت زیست

با توجه بـه  . لول و قوت رابطۀ فقر و محیط زیست هم تغییر کندشود، ممکن است جای علت و مع عوامل مذکور ایجاد می
ها و راهبردهای تجویز شده با در نظر گـرفتن شـرایط خـاص هـر      محیطی، باید سیاست انواع فقر و انواع مشکالت زیست

  ). Reardon & Vosti, 1995, 1498(محل تدوین شود 
به طور کلی کیفیت محیط، بـا  . کند رابطه فقر و تخریب محیط زیست را تبیین می 1آنتونی چوکور با ترسیم نمودار  

شود، زیرا رفاه نیازمند استفاده از منابع طبیعی است، تراکم باال و توزیع  میزان جمعیت و چگونگی توزیع آن تخمین زده می
و نیز شرایط فقر اقتصادی ـ اجتماعی حاکم تأثیر منفی بر کیفیت زنـدگی و    برنامه جمعیت و به دنبال آن کاهش درآمد بی

اگر بین . جمعیت زیاد مستلزم مقادیر زیادی ملزومات پایه مثل غذا، آب، مسکن، انرژی و زمین است. در نتیجه محیط دارد
رود و  بـه طـور جـدی از دسـت مـی     تقاضا برای این منابع و موجودی پایدار آنها توازن وجود نداشته باشد، پایداری محیط 

  .)Chokor, 2004, 316(گردد  تخریب می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  
 

  
  
  
  

  های بقا و کیفیت محیطی سازوکار یامکانیسم/ برداری منابع رابطه بین فقر، بهره. 1شکل 
  Chokor, 2004, 316 :منبع

  
   

 جمعیت

 باالبودن بعد خانوار

 کاهش درآمد

منابعدسترسی کمتر به

 فقر

 های نامساعد محیطی، همچون سوزاندن هیزم کردن فناوریسازگار

 آوری منابع تجدیدناپذیر جمع

عکاهش مناب

کمبود

 ی بقاهامسمکانیسازوکار یا کیفیت محیطی

 جمعیت

 باالبودن بعد خانوار

 کاهش درآمد

منابعدسترسی کمتر به

 فقر

 های نامساعد محیطی، همچون سوزاندن هیزم کردن فناوریسازگار

 آوری منابع تجدیدناپذیر جمع

عکاهش مناب

کمبود

 ی بقاهامسمکانیسازوکار یا کیفیت محیطی

 جمعیت

 باالبودن بعد خانوار

 کاهش درآمد

منابعدسترسی کمتر به

 فقر

 های نامساعد محیطی، همچون سوزاندن هیزم کردن فناوریسازگار

 آوری منابع تجدیدناپذیر جمع

عکاهش مناب

کمبود

 ی بقاهامسمکانیسازوکار یا کیفیت محیطی
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هـای   ایجاد فرصتعالج نیست بلکه از  ای بی محیط زیست، مسئلهاما باید دانست که فقر و تأثیر آن بر تخریب 
اگـر قـرار    ).Sanderson, 2005, 328(پـذیرد   اشتغال، توزیع عادالنه منابع و درآمد و بهبود کیفیت اراضی تأثیر می

ارتباط فقر ـ تخریب محیطی بررسی و آنـالیز شـود و     حلی برای این مسئله پیدا شود، الزم است که نخست، است راه
دو مشـکل تعیـین گـردد؛ و دوم، عوامـل فقـر اقتصـاد روسـتاییان کـه          هایی برای کاهش یا رفع کامل ایـن  سیاست

هـای   اند از رکود در تولیدات کشاورزی، ضعف و قلت پـول خـانوار روسـتایی، عـدم تنـوع در فعالیـت       مشخصاً عبارت
گـر  رسد کـه عامـل دی   به نظر می. های مالکیت ناصحیح، بیکاری و نظایر اینها از میان برداشته شوند اقتصادی، رژیم

ها و مسئوالن مملکتی در آموزش مردم  انگاری یا اهمال دولت تخریب محیط روستاییان فقیر در این کشورها، نادیده
  ). Ellis & Bahiigwa, 2003, 998( است

  روش تحقیق 
آوری  ای و میـدانی جمـع   های مورد نیاز از طریق روش کتابخانـه  روش تحقیق بر اساس هدف آن، کاربردی است؛ و داده 

بـردار   بهـره ( در روش میدانی ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه اسـت؛ و واحـد آمـاری همانـا سرپرسـت خـانوار      . اند شده
است، کـه براسـاس روش تصـادفی سـاده      1سامان عرفی 7آب زابل شامل  شدۀ بخش شیب مراتع ممیزی. است) روستایی

کننـده از مراتـع    دار اسـتفاده  بهره 2605جامعه آماری پژوهش را . مرتع ممیزی شده شوررود مورد مطالعه قرار گرفته است
کنندگان از مرتـع   یا استفاده) نفر173(برداران روستایی  حجم نمونه، کل بهره. دهند آب تشکیل می شدۀ بخش شیب ممیزی

پایین بودن میزان درآمد سـرانه، بـازدهی کـمِ    . دهند شوررود هستند که همان فقرای روستایی را تشکیل می ممیزی شده
های فقر اقتصاد روستایی و سطح پایین سواد، باال بودن بعد خـانوار ـ    های محدود شغلی به عنوان شاخص زمین و فرصت
موزش، خوراک و مسکن بـه دنبـال دارد ـ بـه عنـوان      های هنگفت را برای بهداشت، آ انداز و صرف هزینه که کاهش پس

هـای تخریـب    کنی از مراتع برای تأمین نیازهای زندگی به عنوان شـاخص  شاخص فقر اجتماعی، و وجود دام مازاد و بوته
هـای مربـوط بـه تعـداد دام مـازاد از اداره منـابع طبیعـی و         در ایـن تحقیـق داده  . محیط زیست، در نظر گرفته شده است

بـردار کـه در آن    مرتع و پروانۀ چَرای صادر شده برای هر بهره 1388داری شهرستان زابل، بر اساس شناسنامه سال آبخیز
توضیح اینکـه در هـر مرتـع بـا توجـه بـه       . تعداد دام مازاد و مجاز به تفکیک نوع دام مشخص شده، گردآوری شده است

 90که در منطقه مورد مطالعه ( هکتار در یک فصل چَرا  فاکتورهای وسعت مرتع، ظرفیت تولید علوفه خشک مرتع در هر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کنـد ایـن    از واحـد دیگـر مجـاور تفکیـک مـی     دار را  برداری هر واحد مرتع مالکیت یا محدوده بهره ۀسامان عرفی آن چیزی است که محدود .1

امـا   .شـد  نفـع داده نمـی   شدند و سند و مدرکی دال بر مالکیت به دامداران ذی ولی تا به حال رعایت نمی ،شده هستند تفکیک ها عرفاً محدوده
و بـه  کننـد  نی را به نقاط مختلف اعزام امورأم اند که ها و مراتع و آبخیزداری کشور به این فکر افتاده امروزه مقامات مسئول در سازمان جنگل

بـه   سند مالکیت هر واحد را ،بعد از طی مراحل قانونی .سازندبردار را مشخص  داران مجاور، مالکیت هر بهره کمک روستاها یا واحدهای مرتع
 کـه آنهـا   شـود  می گردد و موجب میدهند این امر باعث تقویت احساس مالکیت بر اراضی مرتعی  نفع یا نماینده دامداران تحویل می افراد ذی

  .زمین مرتع را از آن خود بدانند و در امر احیا و حفاظت آن کوشا باشند
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و . گـردد  ، تعـداد دام مجـاز مشـخص مـی    )دو کیلو گرم در روز برای هر واحد(و مصرف روزانه یک واحد دامی ) روز است
سـتان  آب زابـل در ا  های مربوط به متوسط درآمد ساالنه خانوار روستایی در بخش شـیب  داده. اضافه بر آن دامِ مازاد است

سیستان و بلوچستان و کشور، و همچنین متوسط سطح سواد در استان سیستان و بلوچستان و کشور، از مرکز آمار ایـران  
هـا از طریـق    هـای مربـوط بـه شـاخص     برگرفته شده؛ و متوسط سطح سواد در منطقه مورد مطالعه و سـایر داده ) 1388(

  . دست آمده است پرسشنامه به
ها برای حفظ مرتع ممیزی شـده شـوررود، از الگـوی تحلیـل      ها، تهدیدها و فرصت ا، قوته به منظور بررسی ضعف 

SWOT کـه  )مرتع(بدین منظور تأثیر عملکرد مستقیم و غیرمستقیم انسان بر تخریب محیط زیست . استفاده شده است ،
تأثیر عملکرد مستقیم انسان بـر  در بررسیِ . برداران روستایی است، بررسی شده است نتیجۀ فقر اقتصادی و اجتماعی بهره
کنـی   کنی برای هیـزم تنـور، بوتـه    کنی برای گرمایش، بوته وپز، بوته کنی برای پخت تخریب محیط زیست متغیرهای بوته

کنی برای ایجاد آغل مورد مطالعه قرار گرفته است؛ و در بررسی تأثیر عملکـرد غیرمسـتقیم انسـان بـر      برای فروش، بوته
  .به مطالعه متغیر دام مازاد پرداخته شده استتخریب محیط زیست، 

  معرفی ناحیه مورد مطالعه 
نفر، در جنوب غربی شهرستان زابـل در   40434کیلومتر مربع و جمعیتی حدود  4/8547آب با وسعتی معادل  بخش شیب 

واقـع اسـت و اکثریـت    منطقه سیستان در جنوب شرق ایران ). 3و  2شکل . (استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است
دهند، که همواره در معرض عوامل مخرب طبیعـی و انسـانی از جملـه     سطح آن را منابع ملی و خصوصاً مراتع تشکیل می

کنی، تخریب منـابع و نظـایر اینهـا     رویه از منابع ملی به صورت چَرای مفرط، بوته برداری بی خشکسالی یا سیالب، و بهره
که » یافته کشور شناسایی مناطق کمتر توسعه«بندی فقر در طرح مطالعاتی  بر اساس رتبه). 4، 1386حیدریان، (قرار دارند 

آب شهرسـتان زابـل، بـا     انجام شده، بخش شیب1385 -86های  با مسئولیت معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی، طی سال
 547459راتـع دشـت سیسـتان    مسـاحت کـل م  ). 116، 1386جهاد دانشگاهی،(فقر بیشتر در مرتبه اول قرار گرفته است 

درصـد   9/88(شده  هکتار مراتع ممیزی 328526هکتار است، شامل  369666آب  مساحت مراتع بخش شیب. هکتار است
مرتـع شـوررود بـا    ). درصدکل مراتع بخش شیب آب1/11(هکتار مراتع غیرممیزی  41140، و )آب کل مراتع بخش شیب

کـوه   کل در شمال، نیزار پشت مراتع نیزار کرق. آب زابل است ه بخش شیبهکتار وسعت، از جمله مراتع ممیزی شد 7500
بـرداران   بهـره . کند خواجه در جنوب، مرز حسین محمد در شرق، و دشت پوزبر در غرب حدود چهارگانۀ آن را مشخص می

اداره منـابع طبیعـی و   (انـد   و دامـداران عشـایری  ) دامداران روسـتایی و گـاوداران  (برداران روستایی  مراتع، متشکل از بهره
  ). 1388آبخیزداری شهرستان زابل، واحد مرتع، شناسنامه مرتع، 
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران. 2شکل 

  1388مرکز آمار ایران :  منبع
  

 
 موقعیت روستاها در منطقه مورد مطالعه. 3شکل 

  1388مرکز آمار ایران : منبع

  ها بحث و یافته
  مراتعبرداران  بهره 
نفـر دامـدار    83از این تعـداد  . آب وجود دارد شده شوررود بخش شیب بردار روستایی در مرتع ممیزی بهره 173در مجموع  

نفر است، که  1038بردار مرتع  های بهره نفر و کل جمعیت خانواده 6میانگین بُعد خانوار . نفر گاودار هستند 90روستایی و 
برداران روستایی و خانواده آنـان   اقتصاد بهره. درصد باسواد در حد ابتدایی هستند 5واد و س درصد بی 95از این تعداد حدود 
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های دامداری است، به طوری که متوسط درآمد سـاالنه خـانوار روسـتایی در روسـتاهایی کـه ایـن        صرفاً متکی به فعالیت
بیشـترین هزینـه سـاالنه    . ریـال اسـت   7605130اند، بر اساس گزارش مرکز آمار ایـران حـدود   برداران در آن ساکن بهره

ها مربـوط بـه آمـوزش     دهد و دیگر هزینه تشکیل می) درصد 20(و هزینۀ پزشکی ) درصد 68(ها را هزینه خوراک  خانواده
درصد  15و ) خشت گلی و چوب (ها از مصالح محلی  درصد خانواده 85مسکن . فرزندان، پوشاک، تفریح و مانند اینهاست

داران را  مشخصات بهره 1جدول . سازی در برابر زلزله، ساخته شده است و آهن بدون در نظر گرفتن مقاوماز آجر و سیمان 
  . دهد نشان می

  برداران روستایی در مرتع ممیزی شده شوررود مشخصات بهره. 1جدول 

  بردار نوع بهره  شاخص

سطح تحصیالت
اعضای خانوارهای 

روستایی 
 بردار مرتعبهره

  جمع

متوسط بعد 
خانوار 
  روستایی

متوسط درآمد
ساالنه خانوار 

روستایی 
  )ریال(

هزینه خانوار روستایی 
  )درصد(

گاودار   
  روستایی

دامدار
بی سواد  جمع  روستایی

  )نفر(
کم سواد

  )نفر(
   

  
6  

  
  

7605130  

  سایر  پزشکی  خوراک

  12  20  68 173 46 992 173 83  90  تعداد
 100 5 95 100 48  52  درصد
 1388نتایج آمـارگیری از هزینـه و درآمـد خـانوار روسـتایی،      (اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زابل، واحد مرتع، مرکز آمار ایران : منبع

org.ir,.www.sci (1388های تحقیق،  و یافته  
  

ریـال و   78514653ایرانی در مراکز شـهری  بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، میانگین درآمد سرانه خانوار  
ریال و متوسط درآمد سرانه خانوار روستایی در استان سیسـتان و بلوچسـتان و در منطقـه     48423874در مراکز روستایی 

های روستایی منطقه مورد مطالعه  متوسط درآمد سرانه خانوار. ریال است 7605130و  31250382مورد مطالعه به ترتیب 
بـرداران روسـتایی و    اتکای صرف بهـره ). 1جدول (ی استان سیستان و بلوچستان و کشور، تفاوت فاحشی دارد با روستاها

هـای شـغلی در    ریزی از سوی دولت برای ایجاد فرصت های دامداری، و در واقع  فقدان برنامه های آنان به فعالیت خانواده
هـای   های شغلی، و نیز تنوع نداشتن فعالیت های آنان به فرصت هبرداران و خانواد منطقه و به تبع آن دسترسی نیافتن بهره

بـرداران   دهـد کـه بهـره    ، نشان مـی )های کشاورزی ای در سیستان و رکود فعالیت های دوره به دلیل خشکسالی(اقتصادی 
آینـد   ار مـی شـم  های آنان از نظر اقتصادی فقیرترین افراد ساکن در کشور جمهوری اسالمی ایـران بـه   روستایی و خانواده

  ).4شکل (
در اصـطالح رایـج در منطقـه،    . دهند برداران روستایی را دامداران روستایی و گاوداران تشکیل می طبق جدول، بهره 

برداران روستایی هستند کـه واحـد    اند؛ و گاوداران آن دسته از بهره برداران شامل دامداران روستایی و گاوداران عموماً بهره
هـای   داده. واحد دامی گوسفند دارند، و دامداران روستایی دارای واحد دامی گوسفند بیشتری هسـتند  دامی گاو بیشتری از

بر اساس گزارش رسمی مرکز . های آنان سطح سواد پایینی دارند برداران روستایی و خانواده دهند که بهره جدول نشان می
. درصـد اسـت   70استان سیستان و بلوچسـتان بـاالی    درصد و در 90آمار ایران، میانگین سطح باسوادی در کشور باالی 

بدین ترتیب، در واقع تفاوت آشکاری بین سطح باسوادی خانوارهای روسـتایی منطقـه مـورد مطالعـه بـا متوسـط سـطح        
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سـبب  ) نفـر  6(از طرفی، باال بودن بُعد خانوار . خورد باسوادی روستاهای استان سیستان و بلوچستان و کشور به چشم می
هـای   و دیگر هزینـه ) درصد 20(های پزشکی  و هزینه) درصد 68(های هنگفت ساالنه ـ مانند هزینه خوراک   نهصرف هزی

نتـایج آمـارگیری از   (انداز در حد صفر شده اسـت   مربوط به آموزش فرزندان، پوشاک، تفریح و نظایر اینها و در نتیجه پس
هـای یافتـه شـده نشـان      داده). هـای تحقیـق   ؛ و یافتـه org.ir.www.sci؛ و 137، 1388هزینه و درآمد خانوار روستایی، 

های آنان از لحاظ اجتماعی نیز در زمرۀ فقیرتـرین افـراد در کشـور جمهـوری      برداران روستایی و خانواده دهند که بهره می
  ).4شکل (گیرند  اسالمی ایران جای می

  تعداد دام موجود مرتع 
واحـد   5726و ) درصد کل 47(واحد دامی گاو  5132واحد دامی است، از  10858برداران روستایی که شامل  کل دام بهره

 51(واحـد دامـی    5515بیشترین تعداد دام مربوط به دامـدار روسـتایی   . تشکیل شده است) درصد کل 53(دامی گوسفند 
ین تعـداد دام  کمتر. است)درصد کل 1(واحد دامی گاو  25و ) درصد کل 99(واحد دامی گوسفند  5490، شامل)درصد کل

واحـد دامـی    236و ) درصد کل 95(واحد دامی گاو  5107، شامل )درصد کل 49(واحد دامی  5343مربوط به گاوداران با 
واحد دامی گوسفند یـا بـز در نظـر گرفتـه      5با توجه به اینکه در مراتع هر رأس گاو معادل . است) درصد کل 5( گوسفند 

  . آمده است 2روستایی بر حسب رأس دام و واحد دامی در جدول شماره برداران  شود، تعداد کل دام بهره می
  1388برداران روستایی بر حسب رأس دام و واحد دامی، سال  تعدادکل دام بهره. 2جدول 

  )واحد دامی(  کل دام  )رأس(کل دام   تعداد واحد دامی
    گاودار  دامدار روستایی

31386  
  

10858  
  

  گوسفند  گاو  گوسفند  گاو
25  5490  5107  236  

  1388اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زابل، واحد مرتع،: منبع 

  اشکال مختلف تخریب مرتع توسط فقرای روستایی
. 2؛ و )وجـود دام مـازاد در مرتـع   (عملکرد مسـتقیم انسـان   . 1: گیرد به دو طریق صورت می) مرتع(تخریب محیط زیست 

  ).کنی به منظور تأمین سوخت مصرفی، ایجاد آغل و فروش بوته(عملکرد غیرمستقیم انسان 

  از طریق عملکرد مستقیم انسان) مرتع(تخریب محیط زیست ) 1 
کنی بـه منظـور تـأمین هیـزم تنـور یـا        دست انسان، از روش بوته در منطقه مورد مطالعه به) مرتع(تخریب محیط زیست  

). 4شـکل  (گیـرد   برای تأمین نیازهای ضروری روزانه صورت می وپز غذا، تأمین گرمایش، ایجاد آغل و فروش هیزم پخت
کنند  های مرتعی برای تهیه هیزم تنور استفاده می از گونه) برداران درصد کل این بهره 100(بردار روستایی  بهره 173تعداد 

ام فصـول از گونـۀ   بـرداران در تمـ   بهـره . است) درصد کل 52(گاودار  90و ) درصد کل 48(دامدار روستایی  83که شامل 
هـای   ازگونـه ) درصـد کـل   5(بردار روسـتایی   بهره 8تعداد . کنند مرتعی گز و شور به منظور تأمین سوخت تنور استفاده می
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بـرداران   درصد کل بهـره  100اند، یا به عبارتی  بردار، دامدار روستایی بهره 8کنند، که هر  وپز استفاده می مرتعی برای پخت
برداران در تمام فصول از گونۀ مرتعی گز و شور بـه منظـور    بهره. وپز هستند های مرتعی جهت پخت گونهاستفاده کننده از 

هـای   از گونـه ) بـرداران  درصد کل این بهـره  5(بردار روستایی  بهره 8تعداد . کنند وپز استفاده می تأمین سوخت برای پخت
درصـد کـل     100مـدار روسـتایی هسـتند و بـدین ترتیـب      دار، دا بهـره  8کنند، کـه هـر    مرتعی برای گرمایش استفاده می

برداران در فصل زمسـتان از گونـۀ    بهره.. دهند های مرتعی برای گرمایش را تشکیل می برداران استفاده کننده از گونه بهره
صد کـل  در 100(بردار روستایی  بهره 173تعداد . کنند مرتعی گز و شور به منظور تأمین سوخت برای گرمایش استفاده می

درصد کـل   48(دامدار روستایی  83کنند، که شامل  های مرتعی برای ایجاد آغل استفاده می از گونه) برداران روستایی بهره
های مرتعی گز و شـور   برداران در فصل زمستان از گونه بهره. است) برداران درصد کل بهره 52(گاودار  90و ) برداران بهره

های مرتعی به منظور فروش استفاده  ازگونه) کل% 20(بردار روستایی  بهره 35تعداد . کنند به منظور ایجاد آغل استفاده می
و ) های مرتعی به منظور فـروش  برداران استفاده کننده از گونه درصد کل بهره 10(دامدار روستایی  17کنند، که شامل  می
دامـداران روسـتایی در   . اسـت ) عی به منظور فـروش های مرت برداران استفاده کننده از گونه درصد کل بهره 10(گاودار  18

گونـۀ گـز بـه صـورت     . کننـد  تمام فصول از گونۀ مرتعی گز، و گاوداران از گونۀ مرتعی نی به منظور فروش اسـتفاده مـی  
ریـال،  10000شود ـ با قیمت هر کالک   نامیده می 1کیلوگرم ـ که در اصطالح محلی کَالک  50هایی با وزن تقریبی  دسته
شود ـ بـا    نامیده می 2کیلوگرم ـ که در اصطالح محلی چَلگی  3ای با وزن تقریبی  شاخه 700-500های  نی در دستهگونۀ 

تأثیر عملکرد مستقیم انسان بر تخریب محیط زیست  3در جدول شماره . رسد ریال به فروش می10000قیمت هر چلگی 
  . نشان داده شده است) مرتع(

  
  توسط عملکرد مستقیم انسان برحسب کیلوگرم) مرتع(زیست میزان تخریب محیط . 3جدول

 کنیمیزان بوته  تعداد جمعیت  نوع عمل انسان
  )کیلوگرم(در یک روز 

تعداد روزهایی که اقدام 
  کنند کنی می به بوته

میزان تخریب 
  )کیلوگرم(مرتع 

  949770  366  15  173  کنی برای تأمین هیزم تنور بوته
  29280  366  10  8  وپز کنی به منظور پخت بوته
  14400  90  20  8  کنی به منظورگرمایش بوته
  311400  90  20  173  کنی به منظور ایجاد آغل بوته

  640500  366  50  35  کنی به منظورفروش بوته
  1945350  ----   ----   ----   جمع

  1388های تحقیق،  یافته: منبع
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  .حمل کردپشت  بتوان برمعادل پشتوار است و مقداری از گونه گز که  .1
  .معادل یک بغل علوفه .2
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های  همچنین گران بودن سوخت. اند نواحی کشور، محرومکشی مانند برخی  درصد روستاییان، از داشتن گاز لوله 75 
لیتـری   20ریـال، هرگـالن    100000لیتری نفت بـا قیمـت    20هرگالن (فسیلی و نداشتن توان مالی کافی برای تهیه آن 

و عرضه نشدن سوخت به اندازۀ نیـاز و  ) ریال 80000لیتری بنزین با قیمت  20ریال، هرگالن  100000گازوئیل با قیمت 
در مرتـع ممیـزی شـده    . هـای مرتـع اسـت    رویه از بوته وسیلۀ دولت عامل مضاعفی برای برداشت بی  ر زمان مناسب بهد

، )تهیه هیزم برای تنور، پخت و پز غذا و گرمایش(آب زابل روستاییان با انگیزه تأمین سوخت مصرفی  شوررود بخش شیب
) کیلـوگرم در روز  23به طور متوسـط  (کنی از مرتع  ر زمستان به بوتهژه د     ایجاد آغل و فروش در تمام فصول سال و به وی

بـا توجـه بـه احسـاس نیـاز      . کیلـو گـرم در روز اسـت    50کنی با انگیزه فروش، حدود  بیشترین میزان بوته. کنند اقدام می
بـه مرتـع داده    اقتصادی ساکنان منطقه از یک طرف و فقر سواد در منطقه از طرف دیگر، اجازه بازسـازی و خـودترمیمی  

بنابراین با توجه به مسـاحت کـل مرتـع کـه     . گیرد شود و بدین ترتیب مرتع بیش از پیش در معرض تخریب قرار می نمی
کیلـوگرم   1945350از طریق عملکرد مستقیم انسان، ) 1388(هکتار است، میزان تخریب مرتع در یک سال  7500حدود 

های مرتعی صرفاً برای تعلیف دام مجاز در فصل چَرا در نظـر   به اینکه بوته در واقع با توجه). 3جدول (محاسبه شده است 
  .گردد اند، انسان با عمل خود به طور مستقیم سبب تشدید تخریب این منبع خدادادی می گرفته شده

  از طریق عملکرد غیرمستقیم انسان) مرتع(تخریب محیط زیست  -2
صـد  ). 4شـکل  (شـوند   به شکلی غیرمستقیم موجب تشدید تخریب مرتـع مـی  برداران مرتع با نگهداری دام اضافی،  بهره 

برداران روستایی  از کل بهره. دارای واحد دامی مازاد هستند) بردار بهره 173(برداران مرتع ممیزی شده شوررود  درصد بهره
بـردار را   بهـره  90و ) رای دام مازادبرداران روستایی دا درصد کل بهره 48(بردار را دامدار روستایی  بهره 83دارای دام مازاد 

شـده شـوررود    کل دام مجاز مرتـع ممیـزی  . دهند تشکیل می) برداران روستایی دارای دام مازاد درصد کل بهره 52(گاودار 
واحـد   3454واحد دامی مربوط بـه دامـدار روسـتایی و     3553بردار روستایی  از کل دام مجاز بهره .واحد دامی است 7007

واحـد مربـوط بـه دامـدار      1962واحـد دامـی اسـت کـه      3851برداران  کل دام مازاد بهره .به گاوداران استدامی مربوط 
برداری از مراتع بر اساس پروانـه چَـرای صـادر شـده      نحوه بهره). 4جدول (واحد مربوط به گاودار است  1889روستایی و 

روز   90ر برای استفاده از مرتـع و زمـان ایـن اسـتفاده کـه      بردا بردار است که در آن تعداد دام مجاز هر بهره برای هر بهره
های تعاونی خوراک دام زیر نظر جهاد کشاورزی، بـر   فروشگاه. مشخص گردیده است) از یکم آذر ماه تا یکم اسفند(است 

م مجاز قـرار  برداران برای تغذیه دا اساس دفترچه خوراک دام، در فصول غیر از فصل مجاز چرا، خوراک دام در اختیار بهره
نگهداری  برداران چون با ارزش اقتصادی دامداری آشنا نیستند، دام بیمار و دام نر را که قابلیت تولید ندارند، بهره. دهند می
. کنند، با این فرض که از همتایان خود، دام بیشتری داشته باشند و در عین حال عـاملی بـرای افـزایش درآمـد باشـد      می

عملکـرد   تـأثیر  4در جـدول  . گـردد  افزون بر ظرفیت چَرا در مرتـع در تمـام فصـول سـال مـی      همین امر باعث وجود دام
تأثیر فقر اقتصادی و اجتماعی روستایی بر تخریب محیط زیست  4شکل غیرمستقیم انسان بر تخریب محیط زیست، و در 

  .نشان داده شده است) مرتع(
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  توسط عملکرد غیرمستقیم انسان )مرتع(یزان تخریب محیط زیست برداران روستایی و م دام مجاز و مازاد بهره. 4جدول 
  حسب کیلوگرمبر 

  
  

  شاخص

  دام مازاد  دام مجاز
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تار
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یی
ستا

 رو
دار

دام
  

دار
گاو

  

یی
ستا

 رو
دار

دام
  

دار
گاو

  

  10858  1889  1962  3454  3553  )واحد دامی(تعداد 

7500  
  
750  
  

5625000  9/0  4/1  5/0  
  میزان مصرف روزانه علوفه 

ازای هـر واحـد   ه کیلوگرم ب 2(
  )دامی

7106  6908  3924  3778  21716  

  2818932  1382748  1436184  ــ  ــ  )کیلوگرم(میزان تخریب مرتع 

  1388های تحقیق،  اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زابل، واحد مرتع و یافته: منبع
  

واحـد دامـی را دام مـازاد و     3851آب زابل،  واحد دامی در مرتع ممیزی شده شوررود بخش شیب 10858از مجموع 
رش واحد مرتع اداره منـابع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان     بر اساس گزا. دهد واحد دامی را دام مجاز تشکیل می 7007

هکتـار   7500مساحت کل مرتع ممیزی شده در حدود . کیلو گرم است 2زابل، میزان مصرف روزانه علوفه هر واحد دامی 
 بـه . شـود  در نظر گرفتـه مـی  ) مجموع دام و گاو(دام مجاز  7007است و طبق مصوبات اداره منابع طبیعی این فضا برای 

و ظرفیت تولید سـاالنه در کـل   ) واحد دامی 9/0مجاز برای (کیلوگرم  750عبارتی دیگر، ظرفیت تولید مرتع در هر هکتار 
واحـد   3851دهد  همان گونه که جدول نشان می. است) واحد دامی 7007مجاز برای (کیلوگرم  5625000مساحت مرتع 

 750در هر هکتار به طور متوسط (رغم بازدهی کم مرتع  به. شود میدامی افزون بر مقدار ظرفیت مجاز مرتع وارد این فضا 
که عاملی دیگر بر فقر اقتصادی حاکم بر منطقه است، ساکنان منطقه برای تأمین نیازهای ضروری زندگی اقدام ) کیلوگرم

گیرد که  مرتع صورت می رویه از کنند؛ و از طرفی هم به دلیل فقر اجتماعی ساکنان، استفاده بی به نگهداری دام بیشتر می
بـرداران   درصد کـل دام بهـره   35ای که در مرتع ممیزی شده شوررود  گردد، به گونه این عامل نیز باعث تخریب مرتع می

واحـد دامـی مـازاد در هـر هکتـار       0/ 5دهد که به معنای وجود  را دام مازاد بر ظرفیت مرتع تشکیل می) 3851(روستایی 
 2818932کیلوگرم علوفه، به طور متوسط ساالنه به  2با توجه به نیاز روزانه هر واحد دامی به  این تعداد واحد دامی. است

  .کیلوگرم علوفه نیاز دارد که تأمین آن بیش از توان مرتع است
  
  
  
  

  



  79 نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )مرتع(نمودار تأثیر فقراجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست . 4شکل 

 های تحقیق یافته: منبع
   

ها  به بررسی نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت SWOTبا استفاده از موارد یاد شده و الگوی تحلیل  5در جدول 
  .آب زابل پرداخته شده است شده شوررود بخش شیب مرتع ممیزیو تهدیدها برای حفظ 

  

 فقر اقتصاد روستایی

پایین بودن 
  درآمد سرانه

بازدهی کم 
 زمین

های  فرصت
 محدود شغلی

 اجتماعی روستایی فقر

باال بودن بعد 
 خانوار

پایین بودن 
  سطح سواد

 )مرتع(تخریب محیط زیست 

  تخریب غیرمستقیم
 به وسیله انسان 

 دام مازاد

  تخریب از طریق عملکرد
 مستقیم انسان

سوخت 
 مصرفی

ایجاد فروش
 آغل

 تنورهیزم  گرمایش وپز غذاپخت
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 SWOTآب زابل، بر پایه الگوی تحلیل  شدۀ شوررود در بخش شیب نظام تحلیل حفظ و احیای مرتع ممیزی.  5جدول 

  )مرتع(تخریب محیط زیست   موضوع

  ارتباط  مرتع  تحلیل

 
نی
درو

ل 
وام

ع
  

ت  
ط قو

نقا
)S( 

 

آب با هدفشوررود در بخش شیبممیزی بودن مرتع-
  حفظ و احیای مراتع

مشخص بودن تعداد دام مجاز و تعیین فصل و مـدت   -
مناسب چرای دام در واحد دامداری ممیزی شده و در 

  پروانه چرای صادر شده برای هر روستایی دامدار
  داشتن روحیۀ مشارکت و همکاری -
  برداران با حفظ مراتع  موافقت بهره -
کننـده از   بـرداران اسـتفاده   بودن فرهنگ بهرهیکدست  -

  مرتع

بـرداران   امکان بیشتر برای رسیدگی به مشکالت بهره -
  )در زمینه تأمین سوخت مصرفی و تهیه خوراک دام(

  تر برای حفظ مراتع هزینه کمتر و شرایط آسان -
استفاده از مشارکت روستاییان دامدار در راه رسیدن به  -

هـای   ، باتوجـه بـه ویژگـی   )مرتع(حفظ محیط زیست 
  فرهنگی آنان 

بـرداران در امـر    بـرداری از نیـروی فعالیـت بهـره     بهره -
  جلوگیری از تخریب مراتع

ف  
ضع

اط 
نق

)
W(  

 ناموفق بودن طرح مدیریت و قُرُق مراتع-
چـرای دام در  : نظیر(برداری غیر اصولی از مراتع  بهره -

منظورهای کنی به  زمانی غیر از فصل مجاز چرا، بوته
  )مختلف

  برداران پایین بودن سطح سواد بهره -
شـدۀ شـوررود در    برداران مرتـع ممیـزی   درصد بهره 95(

  )سوادند آب بی بخش شیب
  

  )ماندن در چرخه فقر(فقر و درآمد کم  -
امکان مواجهه با مخاطرات ناشـی از ضـعیف شـدن و     -

هـای روان در اثـر    حرکـت شـن  : نظیـر (نابودی مرتع 
ای  هـای دوره  روزه ، به دلیل خشکسـالی  120بادهای 

  )درسیستان
مواجهه با مشکالت عدیده در منطقه و امکـان ایجـاد    -

هـا بـه دلیـل نارضـایتی روسـتاییان دامـدار از        آشـوب 
  وضعیت شان

 
نی
رو
ل بی

وام
ع

  

صت 
فر

(ها  
O(  

گسترده بودن سطح این منبع ملی در دشت سیسـتان-
  منابعاز نظر وسعت در مقایسه با سایر 

  وجود تجربیات فراوان جهانی در حفظ و احیای مرتع -
های حفظ مراتع در دشت سیستان، نظیر  شروع فعالیت -

های مرتعی متناسب با اقلـیم، خـاک و    بذرپاشی گونه
  مانند اینها

  های فراوان شغلی وجود فرصت -
استفاده از تجربیات دیگر کشورها در امر حفظ محـیط   -

  )مرتع(زیست 
تر در امـر حفـظ و احیـای     تر و سریع ریزی آسان برنامه -

  مراتع
   

دها  
هدی

ت
)T(  

فقدان نظارت دقیق و مدیریت قـوی واحـد در حفـظ-
  مراتع و هماهنگی بین دستگاهی

هـای   بـرداری  پذیری شدید مراتع در برابـر بهـره   آسیب -
غیراصولی به دلیل وضعیت تیـپ گیـاهی متوسـط و    

  فقیر
به دلیل (دامداری سنتی و افزایش تعداد دام ادامه روند  -

هم مرز بودن با کشور افغانستان، دام با قیمـت ارزان  
  )شود خریداری و نگهداری می

برنامـه بـودن در    تعلل در امر حفظ و احیای مراتع و بی -
  های مربوط به مسائل منابع ملی گیری تصمیم

ی گونه لـوی : نظیر(های بومی  نابودی کامل برخی گونه -
تر شـدن کـار    برداری غیراصولی و سخت به دلیل بهره

  سازی مراتع غنی

  گیری نتیجه
آب شهرسـتان زابـل    در تحقیق حاضر به بررسی فقر اقتصاد روستایی بر تخریب مرتع ممیزی شده شوررود بخـش شـیب  

اتکا به نظام دامداری سنتی، و برداران روستایی، پایین بودن هزینه تعلیف در مراتع،  ضعف بنیه اقتصادی بهره. پرداخته شد
با این فـرض کـه از    نگهداری دام بیمار و دام نر که قابلیت تولید ندارد،(آشنا نبودن روستاییان با ارزش اقتصادی دامداری 

باعث حضور دام مازاد بر ظرفیت ) شان دام بیشتری داشته باشند و در عین حال عاملی بر افزایش درآمد آنها باشد همتایان
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همان گونه که در این تحقیق نشان داده شد، عواملی چـون پـایین بـودن متوسـط درآمـد      . گردد در تمام فصول می مرتع
هـای اقتصـادی    ، فقـدان تنـوع فعالیـت   ) ریـال  7605130نفـر، حـدود    6هر خـانوار بـا بعـد    (ساالنه خانوارهای روستایی 

رف به دامداری، سطح تحصـیالت پـایین روسـتاییان    ، اتکای ص)های شغلی ریزی نکردن دولت برای ایجاد فرصت برنامه(
 6(و باال بودن بعـد خـانوار   ) سواد هستند سواد یا کم شان بی های برداران روستایی و خانواده درصد بهره 95بیش از (منطقه 

رویـه از   این عوامل در عین حال سبب اسـتفاده بـی  . آیند شمار می عامل اصلی فقر اقتصادی و اجتماعی روستاییان به) نفر
عامل فقر اقتصادی در منطقه، احساس نیاز به تأمین ضروریات زندگی، باعـث نگهـداری   . اند منبع خدادادی مرتع نیز شده

با توجه به اینکه در سال زراعی فصـل خاصـی بـرای اسـتفاده از مرتـع و      . شود بیش از حد دام در فضای محدود مرتع می
خودی را در طول سـال   شود تا مرتع توان ترمیم خودبه در نظر گرفته می) هکتارواحد دامی در 2(برای تعداد محدودی دام 

برداران روستایی منطقه با چرای دام مازاد، بیش از توان  به دالیل یاد شده بهره. زراعی و در طول عمر مفیدش داشته باشد
واحد دامـی غیرمجـاز    3851ه بیش از بدین ترتیب ک. کنند برداری می مرتع و در فصل غیرمرتبط از مرتع در دسترس بهره

توانند در به تأخیر انـداختن فرسـایس خـاک و     هایی که می از طرفی نیز خود افراد با کندن بوته. شوند بر مرتع تحمیل می
دهد که از مجمـوع   این تحقیق نشان می. گردند پذیری مرتع می افزایش طول عمر مرتع کمک کنند، باعث شدت تخریب

 5625000و ظرفیت تولید ساالنه ) واحد دامی9/0مجاز برای (کیلوگرم در هکتار  750، با ظرفیت تولید هکتار مرتع 7500
کیلوگرم بوتـه از طریـق عملکـرد مسـتقیم انسـان و       1945350، ساالنه به میزان )واحد دامی 7007مجاز برای (کیلوگرم 

حد دامی مازاد بر ظرفیت مرتع، یا به عبارت دیگر وا 3851(کیلوگرم علوفه از طریق عملکرد غیرمستقیم انسان  2818932
اهم پیشنهادها و راهبردها به شرح . شود برداری می خارج از توان مرتع از آن بهره) واحد دامی مازاد در هر هکتار 5/0وجود 

  :گردد زیر ارائه می
 .خریب محیط زیست های آماری در زمینه فقر روستایی و ت آوری داده های آماری مناسب و جمع تدوین شاخص •

در بررسی رابطۀ فقر ـ محیط زیست، ارائه تعریف مناسب از فقر و شناخت نوع فقر در تحلیـل فقـر بـر محـیط       •
سزایی دارد، لذا ضروری است از بعد مفهومی دقت نظر بیشتری به مفهـوم فقـر و انـواع و ابعـاد      زیست تأثیر به

 .مختلف آن صورت گیرد 

ای بر تبیین و تحلیل رابطۀ فقر روستایی و تخریب محـیط زیسـت دارد،    عمده محیطی تأثیر نوع تخریب زیست •
تـری در زمینـۀ رابطـۀ فقـر      تر وارد شد و به تحقیقـات دقیـق   لذا ضروری است در مطالعات این حوزه تخصصی

 .روستایی با مرتع پرداخت

د و عوامـل سـاختاری،   نگـر بـو   شود در تحلیل رابطۀ فقر روستایی و تخریب محـیط زیسـت، جـامع    پیشنهاد می •
مدیریتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی را ـ اعم از درونی و بیرونی ـ که باعث تشـدید فقـر و افـزایش تخریـب       

 . شوند، شناسایی کرد محیط زیست می

انجام دادن تحقیقات جامع و مناسب در زمینه فقر روستایی و تأثیر آن بر تخریب محیط زیست به عنوان یکـی   •
 .مده توسعه پایدار کشورهای در حال توسعههای ع از چالش

  . گردد تالش در جهت فقرزدایی که از اقدامات اساسی در جلوگیری از تخریب محیط زیست است، پیشنهاد می •
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روستاییان فقیر در حالی که نیازهای زنـدگی خـود را   (درگیر ساختن اقشار فقیر در ارتقای مدیریت خوب محیط  •
ای سازماندهی کنند که مهارت و دانش خـود را بـرای مراقبـت از     شان را به گونه های سازند، فعالیت برآورده می
  .محیطی وگسترش اخالق زیست) کار برند محیط به

شود که با استفاده از روش ترویجی، آموزشی و جلب همکاری روستاییان فقیر و دامداران از طریـق   پیشنهاد می •
و اسالید، آنان با پیامدهای منفی تخریـب محـیط زیسـت آشـنا     تشکیل جلسات، سخنرانی توأم با نمایش فیلم 

 .برداری پایدار از منابع محیطی به آنان آموزش داده شود های بهره گردند و روش

برداری از منابع طبیعی، از مشارکت مردم حداکثر  شود که در عرصۀ حفاظت از محیط زیست و بهره پیشنهاد می •
 .برداری از منابع محیطی به رسمیت شناخته شود آنان در بهره استفاده به عمل آید و حق و اولویت

های مالی در قالب تسهیالتی چون اعطـای وام، اعتبـار و یارانـه بایـد روسـتاییان فقیـر را بـه         از طریق حمایت •
  .برداری اصولی و پایدار از منابع محیطی ترغیب کرد بهره

  .های فسیلی قیمت و سوخت تهیه سوخت ارزان •
موقع و به اندازۀ نیاز در فصول غیر از فصل مجاز چرا، با قیمتی که در تـوان   ه مورد نیاز دامداران، بهتأمین علوف •

  .مالی دامداران باشد
های کشاورزی، معدن و صـنعت بـرای کـاهش فشـار بـر منـابع        ایجاد درآمد و فرصت استخدام افراد در بخش •

  . اختیار دارند به خصوص برای دامدارانی که تعداد دام اندکی در طبیعی،
  .برداری سنتی از مراتع تحول در نظام بهره •
  .داری های مرتع حمایت از تهیه و اجرای طرح •
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