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The current paper aimed at assessing the capacities and limitations of the model ranges in South Kho-
rasan province (SWOT) that consisted of four components of strengths, weaknesses, opportunities and 
threats. Method study is based on objective, applied based on the nature and methods of descriptive 
analytic. That's rangelands components associated with these concepts were determined. Fifty experts 
in organizations and research centers associated with different areas of expertise. A weighted rank-
ing based on SWOT, evaluated the importance of these factors to determine the positive and negative 
points rangelands were identified. The results showed that the potential for development and solve the 
problems of South Khorasan rangeland is somewhat provided. Based on the most important factor of 
strengths, doing point operations ranges with value 0.548. The most important strength, the factor of 
type dominant livestock and Surplus depends to range with value of 0.384. Most important opportunity 
to have traditional and indigenous knowledge to restoring ranges with value 0.388 and Most important 
threat is the lack of precipitation and the continuing drought and loss of valuable rangeland production 
potential with value 0.4. Offensive strategy was determined as the best strategy for the management 
and development of ranges.
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Extended Abstract

1. Introduction

he importance of environmental issues 
and particularly pastures is no secret. 
Therefore, these areas require integrated 
planning and management to achieve 
this important first step, actual knowl-

edge of the regional ecosystem. In other words, you must 
first present status and be recognized. It is better to limita-
tions and capacities in the field of sustainable develop-

ment to be known as pastures, because if true understand-
ing, one can better plan the development of the economic 
and environmental areas, so as to not put pressure ranges 
and are not destroyed. Therefore, understanding the capa-
bilities and limitations of pastures at the regional level is 
a necessity. Today, feasibility and cognitive capacities and 
environmental and economic constraints using analytical 
models have been widely popular. The purpose of this pa-
per is to capacities and limitations of the model ranges in 
South Khorasan province (SWOT) consists of four com-
ponents, strengths, weaknesses, opportunities and threats 
are analyzed.
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2. Methodology

Method study is based on objective, applied based on 
the nature and methods of descriptive-analytic. That's 
rangelands components associated with these concepts 
were determined. Using the 50 expert in Organizations 
and research centers associated with different areas of 
expertise. and a weighted ranking based on SWOT, the 
importance of these factors to determine the positive and 
negative points rangelands were identified.

3. Results

Among the positive factors, the most important factor 
was at a level equivalent to 80% of the pastures point op-
erations with a value of 0.548. The extent of rangeland in 
the final with a score of 0.484 in the second importance. 
As well as among the factors strengths and enable review 
of management plans in the most trivial known indicator 
is stagnant at 0.114. Among the factors weakening the dis-
advantage, OS the dominant livestock in pastures (goat) 
and pasture-based livestock surplus value was 0.384. In 
the second place, the weakness in pastures, major ecologi-
cal constraints such as drought, lack of precipitation and is 
with a score of 0.32. 

The most trivial weakness that can be less focus on it, 
blurring the suitability of the province is 0.075. Among 
the factors most important opportunity, indigenous and 
traditional knowledge in the use of surface runoff 0.388 
and least important to presuppose the existence of re-
search centers and universities in the province of applied 
research is at 0.072. Among the threats, the most im-
portant threat to the lack of precipitation and continuing 
drought and loss of livestock grazing and rangeland pro-
duction potential value in excess of 0.4, in three operating 
systems (traditional, butterfly grazing and range manage-
ment plan implemented) with a value of 0.364 and least 
important threat, judicial authorities lack the necessary 
support in dealing with abusers natural resources is 0.079.

Based on the analysis made of the strategies presented in 
20 cases was included in the first priority of the strategy to 
invest in plants due to the richness of species of plants and 
medicinal, which is based on the matrix QSPM top score 
14:34 into gained. The use of traditional and indigenous 
knowledge on management of surface runoff in the resto-
ration of pastures with a score of 14.21, despite the neces-
sary facilities and conditions, including solar, investment 
in plant with a score of 14.01 and a low-interest bank loan 
growth and appropriate rewards with a score of 13.83 in 
the next rankings are priorities.

4. Discussion 

Due to internal and external factors, including opportu-
nities, threats, strengths and weaknesses in the pastures of 
South Khorasan province were identified and evaluated. 
It can be concluded strength of existing opportunities can 
be effective to address known weaknesses and threats; 
Because study area has various opportunities including 
academic and research centers in the field of applied re-
search, indigenous and traditional knowledge in the use 
of surface runoff to presuppose the possibility of invest-
ing part of medicinal plants, it is possible to improve gas 
supply clean fuels and the development of rural areas 
and low-interest bank credits to the business side of pas-
tures for livestock farmers, which in turn is resulting in 
decreased pressure, As well as the strengths of the opera-
tions audit at a level equivalent to 80% of the pastures, 
pastures, rangeland large extent, the presence of native 
plant species resistant to environmental stress, high spe-
cies richness of plants and industrial and the possibility 
of multi-purpose use pastures are important core features 
that should be considered. In fact, using the opportunities 
and strengths, reduce weaknesses and threats should be 
brought to the lowest level.

What is important in the study area, the economic and 
environmental problems are the most important factors 
that affect their pastures. In other words the one hand, 
environmental issues such as drought, storms and sand 
dunes ... and on the other hand, human performance, such 
as interference too much for fuel, overgrazing and lack of 
proper planning in the fields, meadows area will advance 
to a more difficult situation. Planners must therefore be 
considered appropriate strategy that looks at all the situa-
tions the best option is offensive strategy. In this strategy, 
using the strengths, determine opportunities for efficiency 
and promotion of the system (pasture) is used. That is 
complementary strengths and opportunities for improve-
ment in pasture conditions are considered. 

5. Conclusion

Based on the results, the strengths and opportunities of 
the region can affect the sustainability of rangelands and 
eliminate the threats and weaknesses. What should be 
at the helm of matters is a unified view to manage and 
control various factors. Choosing the optimal strategy in 
this field is very important. In this research, an aggressive 
strategy was determined to improve ranges by using the 
strength points and designated opportunities. The region 
due to the nature of governing has different environments 
and faces various threats such as lack of water resources 
and drought that planners should place these two factors 
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on top of their issues to manage rangelands. The results 
indicate that some solutions must be considered, includ-
ing encouraging the cultivation of medicinal and industri-
al plants (change livelihood), providing financial facilities 
for people to produce and create jobs and subsequently 
non-economic independence of rangelands, using solar 
and wind power to reduce pressure on rangelands fuel 
resources, and using resourceful indigenous knowledge 
to tackle environmental problems. These are some exem-
plary solutions that can affect the sustainable rangeland 
management in the region.
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هدف این مقاله، سنجیدن ظرفیت ها و محدودیت های مراتع استان خراسان جنوبی در راستای توسعه پایدار روستایی با استفاده از الگوی 
SWOT است. این الگو مشتمل بر چهار مؤلفه قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهاست. روش پژوهش برمبنای هدف، کاربردی و برمبنای 
روش، توصیفی تحلیلی است. مفاهیم این پژوهش، با استفاده از دیدگاه پنجاه کارشناس در سازمان ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با زمینه های 
تخصصی مختلف تعیین شد و با وزن دهی و رتبه بندی براساس الگوی SWOT، میزان اهمیت این عوامل مشخص و سپس نکات مثبت و 
منفی مراتع منطقه شناسایی شد. نتایج نشان داد که ظرفیت موجود برای توسعه و حل مسائل مرتعی استان خراسان جنوبی تا حدودی 
مهیاست. براین اساس مهم ترین عامل قوت، انجام عملیات ممیزی مراتع با ارزش 0/548؛ مهم ترین عامل ضعف، نوع دام غالب و مازاد متکی 
به مرتع با ارزش 0/384؛ مهم ترین فرصت، برخورداری از دانش بومی و سنتی به منظور احیای مراتع با ارزش 0/388؛ و مهم ترین تهدید، 
کمبود بارش های جّوی و تداوم خشک سالی و افت توان تولیدی مراتع با ارزش 0/4 است. شایان ذکر است که راهبرد تهاجمی به  عنوان 

بهترین راهبرد برای مدیریت و توسعه مراتع تعیین شد.

کلیدواژه ها: 
ظرفیت ها، محدودیت ها، 

قوت و ضعف، مراتع، 
SWOT ،خراسان جنوبی

تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1395
تاریخ پذیرش: 21 آذر 1395

مقدمه

در مقوله توسعه و پایداری محیطی، مدیریت و برنامه ریزی 
محیطی تأثیر فراوانی دارد؛ به طوری که مدیریت صحیح، سبب 
یکپارچه شدن ساختاری و کارکردی منابع و درنتیجه، کارکرد 
منابع  مدیریت  نحوه  امروزه،  شد.  خواهد  اکوسیستم  مناسب 
طبیعی و به ویژه مراتع در سطح منطقه ای و ملی، به عنوان یکی 
اکولوژیکی  توسعه  اهداف  تحقق  برای  زیست محیطی  منابع  از 
و اقتصادی اهمیت دارد. همچنین، عرصه مراتع نقشی اساسی 
در تولید کشاورزی و دامداری ایفا می کند؛ به گونه ای که مرتع، 
 (Pa� دپایدار ترین عامل تولید در دامداری سنتی محسوب می شو

(pal Yazdi & Labaf Khaniki, 2000. بنابراین توجه به پایداری مراتع، 

از نکات بارز محیطی از بُعد مدیریتی است.

و  زیست محیطی  منابع  پایداری  رویکرد  اهمیت  باتوجه به 
مدیریت بهینه در این زمینه، باید بهترین برنامه ریزی ها را برای 
انواع جوامع ارائه کرد؛ به گونه ای که در چهارچوبی نظام مند، از 

منابع محیطی ازجمله مراتع استفاده شود. مدیریت بهینه مراتع 
با رویکرد توسعه پایدار، می تواند به توسعه پایدار روستاها کمک 
کند؛ چراکه دامداری از گذشته تاکنون، از ارکان محورِی بخش 
کشاورزی در توسعه روستاها و اقتصاد ملی و از منابع عمده تأمین 

غذای انسان به شمار می رود.

در برخی مواقع، افزایش سریع جمعیت و محدودیت های تولید 
مشکالتی ایجاد کرده است. باتوجه به لزوم نگرش سیستمی و پایدار 
در برنامه های توسعه، نمی توان دامداری )در اینجا، منظور بیشتر روش 
دامداری سنتی رایج در ایران، یعنی روش مبتنی بر مرتع است( را از 
توسعه بخش کشاورزی و به طورکلی توسعه پایدار روستایی، تفکیک و 
حذف کرد. دلیل این امر آن است که مراتع به  عنوان حیاتی ترین بستر 
توسعه پایدار محیط زیست و پدیده های بوم شناختی به شمار می آید 
و درحقیقت، زیربنایی برای کشاورزی و توسعه پایدار روستایی است. 
این منبع افزون بر نقش چشمگیر در تولید روستایی، در جلوگیری از 
تخریب و فرسایش خاک، ذخیره آب های زیرزمینی و... نیز مؤثر است 

.(Najafi, Shirvanian & Aghshenas, 2008)
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درحال حاضر، موضوع مهم در بهره برداری از مراتع در تغذیه 
این منبع است؛  از  دام، بهره برداری مناسب دامداران روستایی 
به گونه ای که پایداری آن حفظ شود و در بلندمدت بتواند نقش 
زیرا  ایفا کند؛  اقتصاد روستایی  و  تولید  فرایند  مناسب تری در 
پایداری مراتع باتوجه به نقش آن در اقتصاد روستایی، می تواند 
تأثیرگذار  فرایند  این  در  و  بینجامد  روستایی  پایدار  توسعه  به 
باشد. افزون براین، نقش مراتع در برخی مناطق، ازجمله مناطق 
مرزی و کویری همچون خراسان جنوبی بسیار بارزتر است؛ زیرا 
ازیک سو بخش عمده اقتصاد روستاها به مراتع وابسته است و 
ازسوی دیگر، در زمینه مسائل اجتماعی، ازجمله امنیت و تقویت 
آن مؤثر است. درواقع، اگر مراتع به صورت مناسب مدیریت شود، 
اقتصاد روستایی قوت می گیرد و درنتیجه، پایداری جمعیت اتفاق 
می افتد که این پایداری جمعیت، به افزایش امنیت در مرزها نیز 
کمک می کند. بنابراین، بین توسعه پایدار روستایی از جنبه های 
اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و بخش مراتع، رابطه محکم 

و ناگسستنی وجود دارد.

و  ساختار  باتوجه به  موضوع  این  کشور،  روستایی  جامعه  در 
اقتصاد روستایی اهمیت دوچندانی دارد. واقعیت این است که 
بیشتر عرصه های منابع طبیعی کشور درحال تخریب است و با 
شیوه های کنونی بهره برداری، این روند با شدت بیشتری ادامه 
خواهد یافت. تخریب و نابودی محیط زیست و بهره برداری بی رویه 
است.  معاصر  قرون  در  بشر  مهم  مسائل  از  طبیعی،  منابع  از 
جنگل زدایی، بیابان زدایی، افزایش جمعیت، شورشدن خاک ها و...، 
ازجمله تهدید های محیط طبیعی است که البته این مسئله در 
.(Archer, 1990) مناطق خشک و نیمه خشک شدت بیشتری دارد

کّمی  وضعیت  که  می دهد  نشان  مطالعات  و  منابع  بررسی 
نزولی دارد و  و کیفی مراتع و جنگل ها در سطح کشور، سیر 
تخریب این منابع به دلیل وجود برنامه های توسعه ای، موضوعی 
 .(Qeyturi, Ansari, Sandgol, & Heshmati, 2006) درخورتوجه است
به  تغییر کاربری های طبیعی  و  تبدیل  از  متأثر  این تخریب ها 
 (Moradi, Fazelipour, Sadeghi, & Hosseini, انسانی  کاربری های 
(Akbar� 2008، تأثیرات اقلیمی در تشدید تخریب منابع طبیعی)

انجام شده است. گفتنی است که  و...   zadeh & Mirhaji, 2006)

»ُقُرق« به عنوان راهکاری مدیریتی، نقش مهمی در احیای مراتع 
.(Kraaij & Milton, 2006) تخریب شده داشته است

براساس آنچه بیان شد، اهمیت مسائل محیطی و به ویژه مراتع بر 
کسی پوشیده نیست. ازاین رو، مدیریت این عرصه ها به برنامه ریزی 
یکپارچه و اصولی نیاز دارد که برای رسیدن به این مهم اولین گام، 
شناخت واقعی اکوسیستم های منطقه ای است. به عبارت دیگر، ابتدا 
باید داشته ها و نداشته ها مشخص و شناسایی شود. بهتر آن است 
که محدودیت ها و ظرفیت های موجود در زمینه توسعه مراتع، 
درست،  شناخت  درصورت  زیرا  شود؛  شناخته  پایدار  به صورت 
بهتر می توان در زمینه توسعه اقتصادی و زیست محیطِی مناطق 

برنامه ریزی کرد؛ به گونه ای که مراتع، زیرفشار قرار نگیرد و به سوی 
نابودی نرود. بنابراین، شناخت ظرفیت ها و محدودیت های مراتع 

در سطح منطقه ای، موضوعی ضروری است. 

استان خراسان جنوبی در زمینه مراتع، شرایط خاصی دارد؛ 
به گونه ای که بخش عمده ای از اقتصاد روستایی منطقه، به ویژه 
احشام  برخی  پرورش  و  دامداری  مبتنی بر  مرزی،  نواحی  در 
کوچک و بزرگ، مانند گوسفند، شتر، شترمرغ و... است. حیات 
و ادامه روند این نوع اقتصاد، به وضعیت مراتع بستگی داشته 
و دارد. براین اساس، آنچه در زمینه وضعیت مراتع کشور بیان 
شد، درباره مراتع استان خراسان جنوبی با تشدید بیشتری همراه 
است. عواملی که در این منطقه مراتع را در وضعیت نامناسب قرار 
می دهد، عبارت است از: شرایط اقلیمی بحرانی، کمبود منابع آبی 
و برداشت بی رویه از دشت ها در زمینه آب، کمبود اکسیژن در 
برخی نقاط به دلیل کاهش بوته های بیابانی، وجود گردوخاک های 
فصلی، کم کاری و نبوِد توجه کافی به مراتع در برخی مقاطع 
زمانی و... . گفتنی است که کمبود اکسیژن در برخی نقاط به دلیل 
کاهش بوته های بیابانی، باعث شد تا در راستای تقویت منابع 
طبیعی و کشت انواع بوته، طرح ترسیب کربن با مشارکت سازمان 

ملل در این منطقه انجام شود.

زمینه  در  مرزی  نواحی  و  منطقه  این  در  روستاها  پایداری 
چراکه  می شود؛  محسوب  مهم  ضرورت های  دیگر  از  امنیت، 
پایداری سکونتگاه های روستایی، رابطه ای ناگسستنی با اقتصاد 
روستایی دارد. براین اساس، باتوجه به وضعیت مراتع استان و نقش 
آن ها در اقتصاد روستایی و مسائل اجتماعی از گذشته تاکنون، 
هدف این مقاله بررسی ظرفیت ها و محدودیت های مراتع استان 
خراسان جنوبی در قالب الگوی برنامه ریزی راهبردی SWOT در 
راستای توسعه پایدار روستایی بود؛ به گونه ای که قوت ها و ضعف ها 
)عوامل درونی( و فرصت ها و تهدیدهای سیستم )عوامل بیرونی( 
در زمینه مراتع استان مشخص شود. پس از شناسایی مناسب این 
محدودیت ها و ظرفیت ها، می توان در راستای توسعه پایدار مراتع، 
از قوت ها و فرصت ها برای حذف و کاهش تهدیدها و ضعف های 
مراتع استفاده کرد. افزون براین، می توان بهترین راهبردها را برای 
پایدارکردن مراتع منطقه و حفظ و بهره برداری بهینه از آن ها، 
به منظور رسیدن به اهداف توسعه پایدار زیست محیطی اتخاذ کرد.

مروری بر ادبیات موضوع

رویکرد مناسب محیط گرایی

هم اکنون، بیش از سه دهه از توجه جهانی به موضوع حفاظت 
محیط زیست و مباحثی درباره توسعه پایدار به طورعلمی و جدی 
دیدگاه  فقط  توسعه،  طرح های  تمامی  در  قبل ازاین  می گذرد. 
بود.  مدنظر  بیشتر  اقتصادی  بازده  و  درآمد  ایجاد  و  اقتصادی 
باوجوداین در دهه 1970، این ذهنیت در افکار سیاست گذاران 
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و برنامه ریزان توسعه مطرح شد که این گونه روند رشد اقتصادی، 
اجتماعی،کاهش  نابرابری  محیط زیست،  تخریب  به  درنهایت 
درازمدت  در  مشکالت  این  جبران  و  می شود  منجر  و...  منابع 
 .(Todaro, 1977) شد  خواهد  اقتصادی  فراوان  ضررهای  موجب 
بروز ضایعات زیست محیطی و کاهش سطح  با  درهمین راستا، 
زندگی مردم، رهیافت توسعه پایدار مطرح شد و به عنوان دستور 
کار قرن بیست ویکم در سطوح بین المللی و منطقه ای و محلی 

.(Roseland, 1977) تعیین شد

توسعه پایدار نیازهای نسل حاضر را برآورده می سازد؛ بدون آنکه 
توانایی نسل های آینده را در برآورده کردن نیازهایشان بیازماید. 
توسعه پایدار دو مفهوم مهم دارد: 1. تأمین نیازهای مردم فقیر؛ 2. 
توجه به محدودیت های ایجادشده برای محیط به وسیله فناوری 
و سازمان های اجتماعی به منظور برآورد نیازهای نسل حاضر و 
آینده (Mitchell, 2013). درحقیقت، توجه به اصول توسعه پایدار 
سبب می شود که درنتیجه دخالت های نابجای انسان، کمترین 
آسیب ها به محیط وارد شود و این امر بسیار متعادل کننده و 
مطلوب خواهد بود (Willer & Kilcher, 2009). به عبارت دیگر، توسعه 
پایدار با مبانی پیچیده ای که با خود به همراه دارد، سال هاست در 

ادبیات جهانی بررسی می شود.

شروع  توسعه ای  فرایند  به بن بست رسیدن   ،1940 دهه  از 
شد. بااین حال از دهه 1980، با نگاه جدید و خاصی به توسعه 
مبنای  موضوع  این  و  شد  نگریسته  محیط زیست  مشکالت  و 
نظریه های پایداری قرار گرفت (Hardietal, 1997). درواقع، به منظور 
توسعه پایدار زیست محیطی، تأکید بر توسعه همه جانبه محلی 
برای توسعه انسانی، پیشرفت کیفی استانداردهای زندگی براساس 
حفظ محیط زیست و توسعه پایدار اجتماعی، اتخاذ رویکرد توسعه 

 . (Kanamaru, 2005)مناسب را ضروری می نمایاند

محدودیت ها و ظرفیت های منطقه ای

زیربنای  تقویت  به منظور  در حال توسعه  کشورهای  امروزه، 
و  منطقه  ای  تعادل  ایجاد  وابستگی،  از  رهایی  خود،  اقتصادی 
رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار، به شناسایی امکانات و منابع 
کشورشان نیاز دارند (Bakhtiari, 2001). ازاین رو، بررسی و شناخت 
وضعیت مناطق و نواحی، قابلیت ها و محدودیت  ها و تنگناهای 
برنامه  ریزی ناحیه  ای و انتظام فضایی، از اهمیت بسزایی برخوردار 
ابعاد  است(Georg, 1988) . قابلیت ها و ظرفیت های محیطی در 
مختلف گنجانده می شود که درصورت بهره گیری مناسب، نتایج 
مفید یا برعکس می تواند نه تنها در توسعه منطقه ای نتایج منفی 

داشته باشد؛ بلکه آثار آن به سطح ملی نیز کشیده شود. 

برای اینکه ظرفیت های بالقوه موجود در هر سیستم به صورت 
بالفعل درآید، باید موضوع هایی همچون ورودی و خروجی و توان 
سیستم و ظرفیت سازی را به عنوان سازوکاری اساسی مدنظر قرار 

دهیم تا درنهایت به مدیریت قوی محلی و توانمندسازی منتهی 
 .(Kakumba, 2010) شود 

براین اساس، بخش مراتع و توسعه پایدار آن ازجمله مسائل 
مهم محیطی در بحث منطقه ای است؛ زیرا همان گونه که اشاره 
شد، مراتع نقش مهمی در اقتصاد روستایی و توسعه پایدار آن ایفا 
می کند که توجه به ظرفیت های مراتع می تواند به تقویت اقتصاد 
ملی نیز منجر شود. ازاین رو، هم در مقیاس ُخرد و هم در مقیاس 
کالن )منطقه ای(، مجموعه عوامل دست به دست یکدیگر می دهد 
تا محیط به پایداری مناسبی دست یابد و بخش مراتع نیز از 
این موضوع مستثنی نیست. درواقع، باید در چهارچوب ساختار 
نظام های بهره برداری و عوامل اکولوژیکی مناسب، بر ظرفیت ها 
 (Saeedi Garaghani, Heidari, و محدودیت های مراتع تأکید شود
(Barani, & Alavi, 2013. بنابراین، توسعه هر منطقه به تمامی منابع 

محیطی و انسانی آن بستگی دارد که باتوجه به جایگاه مراتع، این 
منبع در بحث ظرفیت ها و محدودیت های منطقه مهم است.

وضعیت و اهمیت مراتع

عرصه های مرتعی در هر منطقه، ظرفیت ها و محدودیت هایی 
دارد که باید به آن ها توجه خاصی شود. این توجه در مدیریت و 
برنامه ریزی و عملکرد مطلوب آن ها خالصه می شود. مراتع کشور با 
سطحی معادل 86میلیون هکتار، بیش از 53درصد از مساحت ایران 
نقش   .(Eskandari, Alizadeh, & Mahdavi, 2008) دربرمی گیرد  را 
زیربنایی مراتع در توسعه و پایداری تولید، فراتر از تولید مستقیم 
شامل  مراتع،  در  پایداری  است.  دام  غذایی  نیاز  تأمین  و  علوفه 
مدیریت صحیح اکوسیستم های مرتعی به منظور استفاده مطلوب 
از منابع طبیعی با تأکید بر حفاظت از تنوع ژنیتکی و آب وخاک 
جمعیت  افزایش  با   .(Moghaddam, 2007) است  محیط زیست  و 
و نیاز به موادغذایی بیشتر، ضرورت بهره برداری پایدار و مدیریت 
علمی منابع طبیعی، به ویژه مراتع، در فرایند توسعه پایدار از اهمیت 
برخوردار است (Khalighi, Khalighi, & Farahpoor, 2006). بی تردید، 
این ضرورت ایجاب می کند که بهره وری و رشد بخش منابع طبیعی، 
به ویژه مدیریت مراتع، در برنامه های توسعه ای به طورمستمر ارتقا 
  (Azarnivand, Namjooyan, Arzani, Jafari, & Zare'e Chahooki,یابد
(2007. در نیم قرن اخیر، به دلیل شکنندگی اجتماعی و اقتصادی 

بهره برداران، بهره برداری و مدیریت مراتع کشور دستخوش دگرگونی 
.(Heydari, 2010; Barani, 2004)و تغییرات زیادی شده است

پیشینه تحقیق

بیشتر مطالعات در زمینه مراتع، به طورعمده درباره مسائلی 
همچون توسعه اراضی دیم در عرصه مرتع، حضور بدون برنامه 
و چرای دام مازاد، تعدد جمعیت بهره بردار، فشار بیش از حد دام 
بر مرتع و... است. براساس مطالعه انصاری و همکاران )2008( 
بر تخریب مراتع در  بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر  در 
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سطح یازده استان کشور، مهم ترین مشکالت و موانع مدیریت 
طبیعی کشور عبارت است از: عوامل مربوط به دام و دامداری، 
چرای بی رویه، چرای زودرس و چرای طوالنی. نجفی و همکاران 
)2008( در بررسی عوامل مؤثر بر نبوِدتعادل دام و مرتع بیان 
کردند که وضعیت کنونی بهره برداری از مراتع، با هدف افزایش 
تولید گوشت زنده دام در تضاد است و به منظور بهره برداری بهینه 

از مراتع، باید میزان استفاده از مراتع را کاهش داد.

نشان   )2011( همکاران  و  حسینی نسب  مطالعه  نتایج 
می دهد که نبوِدانگیزه مالکیت در بهره برداری گروهی و کمبود 
سرمایه گذاری الزم در واحدهای بهره برداری و اختالل در نظام 
تقسیم کار، از مشکالت مهم مدیریت مراتع مشاعی در حوزه های 
تأثیر  بررسی  با   )1989( همکاران1  و  هولچک  است.  آبخیز 
سیاست های دولت بر مدیریت مراتع در ایالت متحده معتقدند 
که دولت برای جلوگیری از شدت چرا و تخریب مراتع، باید علوفه 
حمایتی دراختیار مرتع داران قرار دهد. همچنین، نتایج مطالعه 
نظام  و  عرفی  محدوده های  درباره   )2006( همکاران2  و  بوگال 
بهره برداری آن در شرق اتیوپی نشان داد که قانونمندنبودن حقوق 
بهره برداری و مدیریت در اراضی مرتعی این مناطق، باعث تخریب 

مراتع و فقر بیشتر و کمبود غذا شده است.

تحقیقات سایره3 )2004( نشان می دهد که استفاده از مراتع و 
مدیریت آن شامل دو بُعد است؛ بُعد اکولوژیکی و بُعد اجتماعی. 
بنابراین، تلفیق این دو بُعد تضمین کننده حفاظت و بهره برداری 
پایدار منابع در حوزه های آبخیز است. همچنین، او خشک سالی و 
طوفان ها را از مهم ترین عوامل اکولوژیکی معرفی کرده است. لینام 
و استافورد4 )2003( مسائل انسانی را مهم تر از مسائل اکولوژیک 
آبخیز می دانند.  بهره برداری و مدیریت مراتع در حوزه های  در 
معین الدین5 )1993( معتقد است که مرتع داری و مدیریت مراتع 
بدون حضور و مشارکت بهره برداران عملی نیست و دولت به تنهایی 
قادر به اصالح و احیا و حفاظت از این منابع در حوزه های آبخیز 
نخواهد بود. هرچند برخی عوامل اکولوژیکی، ازجمله طوفان ها و 

تغییرات اقلیمی نیز در این زمینه تأثیرگذار است.

اثر  بهبود  برای  مطالعه شان  در   )2003( پالت6  و  کاساری 
اداره خودگردان را  بهره برداری در مراتع گروهی آلپ، سیستم 
پیشنهاد می کنند. تیما و همکاران7 )2008( آثار افزایش جمعیت 
بر حفاظت از منابع طبیعی را در روستاهای نوبلس در جنوب 
کامرون ارزیابی کردند و نتیجه گرفتند که با وجود افزایش سریع 

1. Holechek et al.
2. Bogale et al.
3. Sayre
4. Lynam & Stafford
5. Moeinadan
6. Casari & Plot
7. Timah et al.

جمعیت، اهالی بومی این مناطق به دلیل وابستگی شدید به منابع 
اکوسیستم  با حفظ  فعالیت های کشاورزی،  طبیعی و کم بودن 
جنگلی آشنایی دارند و افزایش جمعیت، بر روند حفظ منابع 
طبیعی آسیب وارد نمی کند. بنابراین، افزایش جمعیت نیز می تواند 
به حفظ منابع طبیعی کمک کند و همیشه تخریب کننده نیست. 

روش شناسی تحقیق

ماهیت،  ازنظر  و  کاربردی  هدف،  ازنظر  تحقیق  این 
توصیفی تحلیلی بود. برای جمع آوری اطالعات و داده های الزم، 
بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی به کار رفت 
و باتوجه به اطالعات به دست آمده، وضعیت موجود مراتع منطقه 
بررسی شد. بدین صورت که قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید ها 
مشخص و نتایج به دست آمده در سطح سازمانی و کارشناسی 
تلفیق و جمع بندی شد. بررسی در سطح کارشناسی و سازمانی، 
یکی از مناظر بررسی موضوع است و در تحقیقات آینده، می توان 

از دیدگاه جامعه و مدیران محلی نیز بر این موضوع تأکید کرد.

برگزاری  با  سطح،  هر  در  مطالب  جمع بندی  و  تلفیق 
سلسله جلسه های تخصصی انجام شد. به منظور بررسی و ارزیابی 
کّمی، از عوامل داخلی و خارجی در چهارچوب دو ماتریس ارزیابی 
 SWOT 8 در الگوی)EFE و IFE عوامل داخلی و خارجی )به ترتیب
استفاده شد. برای ارزیابی عوامل خارجی و داخلی، ابتدا ازطریق 
پرسشنامه کارشناسان به هریک از عوامل درونی و بیرونی، ارزش 
یا ضریب داده می شود. پرسش های پرسشنامه در قالب طیف 
لیکرت از یک تا پنج تنظیم و سپس این عوامل از یک تا چهار 
براساس میزان ارزش آن ها رتبه بندی شد و درنهایت با ضرب رتبه 
در ضریب، ارزش نهایی هر عامل تعیین شد. با جمع ارزش ها و 
نمره ها، ارزش نهایی هریک از عوامل چهارگانه ضعف ها، قوت ها، 

تهدیدها و فرصت ها محاسبه شد.

ذکر این نکته مهم است که پس از مشخص شدن عوامل چهارگانه، 
پنجاه کارشناس مرتع در سطح استان خراسان جنوبی پرسشنامه را 
 SWOT تکمیل کردند و نتایج پرسشنامه استخراج و براساس الگوی
محاسبه شد. برای کّمی کردن راهبردها، از ماتریس 9QSPM استفاده 
و سپس براساس کّمیت حاصل، راهبردها مقایسه و اولویت بندی 
شد. این شیوه مشخص می کند که کدام یک از گزینه های راهبردِی 
انتخاب شده امکان پذیر است و درواقع، این راهبردها را اولویت بندی 

می کند. روش کار پژوهش حاضر بدین صورت بود:

1. در مرحله اول، فرصت ها و تهدیدهای خارجی و قوت ها و 
ضعف های داخلی در ستون راست QSPM فهرست شود. این 
اطالعات باید به طورمستقیم از ماتریس های EFE و IFE به دست 
می آمد و حداقل ده عامل بحرانی موفقیت خارجی و ده عامل 

8. Internal Factors Evalution & Externall Factors Evalution
9. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)

»محمود فال سلیمان و همکاران. تحلیل راهبردهای پایداری مرتع از نگاه سازمانی در راستای توسعه پایدار روستایی )نمونه مطالعه: استان خراسان جنوبی(«



45

بهار 1396. دوره 8. شماره 1فصلنامه پژو  هش های روستایی

بحرانی موفقیت داخلی باید به ماتریس QSPM ارائه می شد؛

امتیازی  بحرانی موفقیت  عامل  برای هر  2. در مرحله دوم، 
 EFE و IFE درنظر گرفته شد. این امتیازها باتوجه به ماتریس های
بود و در ستون دوم دربرابر عوامل بحرانی موفقیت قرار داده شود؛

3. در مرحله سوم، با درنظرگرفتن مرحله دوم فرموله کردن, 
یعنی مرحله تلفیق و ترکیب، راهبردهای ممکن و اجراشدنی 

درنظر گرفته و در ردیف باالی ماتریس QSPM قرار داده شد؛

4. در مرحله چهارم، امتیازهای جذابیت AS تعیین می شد. 
آن ها را به صورت مقادیر عددی تعریف می کنند که نشان دهنده 
جذابیت نسبی هر راهبرد است. امتیاز جذابیت، با درنظرگرفتن 
همزمان عوامل بحرانی موفقیت و طرح این پرسش حاصل می شود 
که »آیا این عامل در انتخاب راهبرد مذکور اثر می گذارد؟«. پاسِخ 
داده شده اگر مثبت باشد، در تقسیم بندی بین بدون جذابیت تا 

بسیار جذاب از امتیاز یک تا چهار قرار می گیرد؛

5. در مرحله پنجم، جمع امتیازهای جذابیت ها به دست آورده 
می شد. این کار با ضرب امتیاز هر عامل در امتیاز جذابیت در هر 
ردیف حاصل می شد و نشان دهنده جذابیت نسبی آن راهبرد بود. 

امتیاز بیشتر به معنای جذابیت بیشتر آن راهبرد است.

معرفی محدوده مطالعه

طبس،  شهرستان  پیوستن  از  قبل  تا  خراسان جنوبی  استان 
درحدود 95هزار و 388 کیلومترمربع وسعت داشت. این استان 

بین مدار جغرافیایی 30 درجه و 31 دقیقه تا 34 درجه و 53 دقیقه 
عرض شمالی از خط استوا و 56 درجه و 3 دقیقه تا 60 درجه و 
57 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است 
)تصویر شماره 1(. خراسان جنوبی از شمال به خراسان رضوی و از 
غرب به استان یزد و از جنوب به استان های سیستان وبلوچستان 
و کرمان محدود است. همچنین، از شرق با کشور افغانستان مرز 
استان،  نقطه  مرتفع ترین  دارد.  کیلومتر  به طول 331  مشترکی 
استان،  این  نقطه  پست ترین  و  است  شاسکوه  قله 2854متری 
در شهرستان سربیشه با ارتفاع 576 متر از سطح دریا قرار دارد 
(Planning Department, 2012). براساس تقسیمات کشوری در سال 

1390، استان خراسان جنوبی 11 شهرستان، 28 شهر، 23 بخش، 
57 دهستان و 2867 آبادی دارد. مساحت استان، 151هزار و 193 
کیلومترمربع و جمعیت آن براساس سرشماری 1390، 732هزار و 
192 نفر است (Statistical Center of Iran, 2011). میانگین بارندگی 
دمای  میانگین  و  میلی متر  خراسان جنوبی، 134  استان  ساالنه 
(The Center of Meteoro� است  درجه سلسیوس   17/5  ساالنه،

(logical, 2012. 95درصد وسعت این استان را عرصه های طبیعی 

بیابانی، 63/3درصد  میزان، 22/7درصد  این  از  که  دربرمی گیرد 
مراتع بیابانی، 7/2درصد مراتع خوب و متوسط و 6/8درصد جنگلی 
کانون های  استان، جزو  این  از مساحت  است. 880/334 هکتار 

.(Planning Department, 2012) بحرانی فرسایش بادی است

یافته ها

درابتدا عوامل چهارگانه قوت ها )جدول شماره 1(، ضعف ها 

تصویر 1. نقشه پوشش اراضی در استان خراسان جنوبی
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تهدیدهای  و   )3 شماره  )جدول  فرصت ها   ،)2 شماره  )جدول 
منطقه )جدول شماره 4( درعرصه مراتع استان خراسان جنوبی 
شناسایی شد. در بین عوامل قوت مهم ترین عامل، انجام عملیات 
ممیزی مراتع در سطحی معادل 80درصد وسعت مراتع استان با 
ارزش 0/548 بود. همچنین، وسعت زیاد عرصه های مرتعی استان 
با امتیاز نهایی 0/484 در رتبه دوم اهمیت قرار داشت. درواقع 
وسعت زیاد مراتع، ظرفیت توسعه اقتصادی را می تواند در زمینه 
دامداری و فعالیت های مرتبط با آن فراهم سازد. همچنین در بین 
راکد  مرتع داری  طرح های  فعال سازی  و  بازنگری  قوت،  عوامل 
با 0/114 و تجربه اجرای طرح های موفق در سطح عرصه های 
 ،0/258 نهایی  ارزش  با  کربن  ترسیب  طرح  ازجمله  مرتعی 

به ترتیب بی اهمیت ترین شاخص ها شناخته شد. 

در بین عوامل ضعف مهم ترین ضعف، نوع دام غالب در مراتع 
)بز( و دام مازاد متکی به مرتع با ارزش 0/384 شناخته شد. در 
رتبه دوم عوامل ضعف در زمینه مراتع استان، محدودیت های 
عمده اکولوژیکی اعم از خشک سالی، کمبود بارش های جّوی و... 
با امتیاز 0/32 بود. همچنین، بی اهمیت ترین ضعف ها که تمرکز 
کمتری می توان روی آن داشت، نامشخص بودن شایستگی مراتع 
استان با 0/075 بود. در رتبه بعدی بی اهمیت ترین ضعف ها درباره 
افزایش ارزش زمین و تقویت  برنامه ریزی مناسب برای مراتع، 
انگیزه های تبدیل مراتع با امتیاز 0/132 قرار داشت. جدول شماره 
2، وضعیت ارزش دهی و اهمیت عوامل مختلف را نشان می دهد. 

در بین عوامل فرصت مهم ترین فرصت، برخورداری از دانش 

بومی و سنتی در استفاده از رواناب های سطحی به منظور احیای 
مراتع با 0/388 و کم اهمیت ترین عامل، وجود مراکز تحقیقاتی 
و دانشگاهی در استان در زمینه تحقیقات کاربردی با 0/072 
بود. همچنین، در رتبه بعدی مهم ترین عوامل فرصت های مراتع 
افزایش  محدودیت ها،  حذف  و  برنامه ریزی  راستای  در  منطقه 
رغبت بهره برداران مرتعی به فعالیت های آموزشی و مشارکت در 
اجرای طرح های مرتع داری به عنوان رکن اساسی با ارزش 0/368 
و وجود زمینه و انگیزه اصالح الگوی کشت به سمت کشت گیاهان 
علوفه ای در بخش زراعی باتوجه به گرانی قیمت علوفه با ارزش 
0/315 قرار داشت. در جدول شماره 3، فرصت های مراتع منطقه 
نشان داده شده است. باوجود فرصت های نشان داده شده در این 

جدول، می توان بسیاری از مسائل را حل کرد.

مهم ترین عوامل تهدید در یازده عامل گنجانده شده است. در 
بین این عوامل، مهم ترین تهدیدها به ترتیب کمبود بارش های 
جّوی و تداوم خشک سالی های و به دنبال آن افت توان تولیدی 
مراتع با ارزش 0/4 و حضور دام مازاد در سه نظام بهره برداری 
سنتی و پروانه چرا و طرح مرتع داری اجراشده با ارزش 0/364 
بود. همچنین کم اهمیت ترین تهدیدها، نبوِد حمایت های الزم 
مراجع قضایی در برخورد با متجاوزان به منابع طبیعی با 0/079 
و شیوع آفت ها و بیماری های مرتعی در اثر خشک سالی با ضریب 
قوت های  و  فرصت ها  از  استفاده  با  شد.  شناخته  نهایی 0/16 
موجود، می توان تا حدودی روند برنامه ریزی بهبودی مراتع منطقه 

را فراهم ساخت و از روند منفی آن ها کاست. 

جدول1 . عوامل راهبردی درونی )قوت ها( )منبع: یافته های تحقیق، 1395(

ضریب نهاییرتبهضریب ثانویه به صدمضریب ثانویهضریب اولیهماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE )قوت ها(

انجام عملیات ممیزی مراتع در سطحی معادل 80درصد وسعت 
8513/70/13740/548مراتع استان

7111/40/11410/114بازنگری و فعال سازی طرح های مرتع داری راكد

غنای فراوان گونه های گیاهی دارویی و صنعتی و امكان استفاده 
7011/30/11330/339چندمنظوره از مراتع استان

توجه كافی به حفظ گونه های مرتعی و وسعت زیاد عرصه های 
7712/40/12430/372مرتعی استان

7512/10/12140/484وسعت زیاد عرصه های مرتعی استان

تجربه اجرای طرح های موفق در سطح عرصه های مرتعی ازجمله 
8012/90/1220/258طرح ترسیب كربن

تهیه طرح های مرتع داری در سطح درخورتوجهی از عرصه های 
7411/90/1130/357استان

8714/00/1430/42حضور گونه های گیاهی بومی مقاوم به تنش های محیطی
2/89-6191001جمع
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ارائه راهبردها

پس از مشخص کردن عوامل درونی و بیرونی و تعیین ارزش هر 
عامل، حال می توان راهبرد های مرتبط با هر بخش را تعیین کرد. 
راهبردها در چهار بخِش جداگانه تعیین شد و به صورت ترکیبی از 

عوامل درونی و بیرونی بود. این چهار راهبرد عبارت بود از:

راهبردهای تهاجمی SO )قوت ها و فرصت ها(

نوع اول راهبردها، راهبردی بود که در آن با استفاده از قوت ها، 
از فرصت های ازپیش تعیین شده استفاده می شد. این راهبرد را در 
اصطالح، راهبرد »حداکثرحداکثر« )SO( می نامند که مهم ترین 
آن ها بدین شرح بود: سرمایه گذاری در بخش گیاهان باتوجه به غنای 
فراوان گونه های گیاهی و دارویی منطقه، استفاده از دانش بومی 
و سنتی در زمینه رواناب های سطحی در احیای مراتع باتوجه به 
و شرایط  امکانات  وجود  استان،  مرتعی  زیاد عرصه های  وسعت 
الزم ازجمله بهره گیری از انرژی خورشیدی و سرمایه گذاری در 
بخش گیاهان دارویی، رشد تسهیالت بانکی با سود پایین و مزایای 
مناسب و درنتیجه امکان اجرای بیشتر طرح های مرتع داری، وجود 
دانش بومی و سنتی و نیز توان فراوان کارشناسی در میان نیروهای 

اجرایی و توجه بیشتر به گونه های گیاهی مقاوم.

راهبرد های رقابتی WO )ضعف ها و فرصت ها(

 نوع دوم راهبردها، ترکیبی از فرصت ها و ضعف ها بود؛ یعنی 
از ترکیب عوامل این دو بخش، راهبرد متناسب با آن طراحی 
می شد. در این حالت، هدف این بود که با بهره جستن از فرصت ها، 
راهبرد  را،  راهبرد  این  برد.  بین  از  یا  داد  کاهش  را  ضعف ها 
»حداکثرحداقل« )WO( می نامند که مهم ترین آن ها عبارت بود 
از: کاهش محدودیت های عمده اکولوژیکی اعم از خشک سالی 
و کمبود بارش های جّوی با استفاده از فرصت نهفته در زمینه 
دانش سنتی و بومی مردم در استفاده و مدیریت منابع موجود، 
ارتقا و افزایش جایگاه مراتع استان باتوجه به فرصت کشت گیاهان 
دارویی و علوفه ای با صرفه اقتصادی چشمگیر، افزایش رغبت 
مرتع داران به بیمه کردن مراتع باتوجه به وجود تسهیالت بانکی و 
امکان سرمایه گذاری در این زمینه، ارتقای نظام دامداری سنتی 
و معیشتی مردم و وابسته به مراتع با وجود مراکز تحقیقاتی و 
دانشگاهی به منظور ارتقای این جایگاه، سرمایه گذاری در بخش 
گیاهان دارویی در راستای افزایش شایستگی و ارزش و صرفه 
اقتصادی مراتع استان و امکان بهره گیری از انرژی خورشیدی و 
باد در سطح مراتع به منظور تأمین نیازهای انسان و دام در راستای 
کاهش محدودیت های عمده اکولوژیکی و افزایش جایگاه انسانی.

جدول 2 عوامل راهبردی درونی )ضعف ها( )منبع: یافته های تحقیق، 1395(

ضریب ضریب اولیهماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE )ضعف ها(
ثانویه

ضریب ثانویه 
ضریب رتبهبه صدم

نهایی

686/690/06620/132افزایش ارزش زمین و تقویت انگیزه های تبدیل مراتع

737/180/07140/284جمعیت زیاد بهره بردار روستایی و عشایری

757/380/07330/219مشاع بودن بهره برداری از مراتع

787/670/07630/228نظام دامداری سنتی و معیشتی و وابسته به بهره برداری از مراتع

737/180/07120/142ادامه بوته كنی برای مصارف گوناگون سوختی 

897/750/08740/384نوع دام غالب در مراتع )بز( و دام مازاد متكی به مرتع

828/070/08040/32محدودیت های اكولوژیكی اعم از خشک سالی و بارش

777/570/07510/075نامشخص بودن شایستگی مراتع استان

807/870/07820/156همسو و هماهنگ و هدفمندنبودن حمایت ها در سه بخش مرتع و دام و علوفه

838/160/08110/081هماهنگ نبودن دستگاه های اجرایی در عرصه منابع طبیعی

878/560/08520/17مشخص نبودن جایگاه ارزش ها و خدمات اكولوژیكی و زیست محیطی مراتع

817/970/07930/237كمبود میزان سرمایه گذاری در بخش منابع طبیعی

706/880/06820/136رغبت نداشتن مرتع داران به بیمه مراتع 

2/56-10161001جمع
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جدول 3. عوامل راهبردی بیرونی )فرصت ها( )منبع: یافته های تحقیق، 1395(

ضریب ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE )فرصت ها(
اولیه

ضریب 
ثانویه

ضریب ثانویه 
ضریب رتبهبه صدم

نهایی

7610/030/10020/2توان كارشناسی نیروهای اجرایی و متخصص استان

709/240/09230/276امكان اجرای طرح های متعدد در سطح مراتع استان 

557/260/07210/072وجود مراكز تحقیقاتی و دانشگاهی در استان 

749/770/09740/388برخورداری از دانش بومی و سنتی در استفاده از رواناب های سطحی برای احیای مراتع

739/640/09630/288امكان بهره گیری از انرژی خورشید، باد و...

678/850/08830/264ایجاد باور و اعتقاد در مرتع داران دارای طرح و پروانه چرا به منظور حفظ و توسعه و بهره برداری بهینه از منابع

افزایش رغبت بهره برداران مرتعی به فعالیت های آموزشی و مشاركت در اجرای طرح های مرتع داری 
709/240/09240/368به عنوان ركن اساسی معیشت دامداری

607/920/07930/237امكان سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی

8010/50/10530/315وجود زمینه و انگیزه اصالح الگوی كشت به سمت كشت گیاهان علوفه ای در بخش زراعی

719/370/09330/279امكان توسعه گازرسانی به مناطق روستایی و جایگزینی سوخت فسیلی به جای سوخت هیزمی

رشد تسهیالت بانكی با سود پایین برای مشاغل جانبی بهره برداران به منظور كاهش فشار دام در 
618/050/08020/16مراتع

2/84-7571001جمع

جدول 4. عوامل راهبردی بیرونی )تهدیدها( )منبع: یافته های تحقیق، 1395(

ضریب ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE )تهدیدها(
اولیه

ضریب 
ثانویه

ضریب ثانویه 
ضریب رتبهبه صدم

نهایی

769/170/09140/364حضور دام مازاد در سه نظام بهره برداری سنتی و پروانه چرا و طرح مرتع داری اجراشده

769/170/09130/273انقراض گونه های گیاهی بومی 

8610/380/10320/206وجود شكاف عمیق بین بخش آموزش و پژوهش و اجرا در عرصه های منابع طبیعی

678/090/08020/16ادامه روند بوته كنی از مراتع باتوجه به افزایش قیمت نهاده های سوختی

667/970/07910/079نبوِد حمایت های الزم مراجع قضایی در برخورد با متجاوزان به منابع طبیعی

8310/020/10040/4كمبود بارش های جّوی و تداوم خشک سالی ها و به دنبال آن افت توان تولیدی مراتع

تناسب نداشتن اعتبارات و تخصیص منابع ملی با اهداف كّمی وظایف حاكمیتی بخش 
799/540/09530/285مرتع و باالبودن میزان فرسایش بادی و آبی در استان

789/420/09430/282باالبودن میزان فرسایش بادی و آبی در استان

819/780/09730/291توسعه مناطق بحرانی فرسایش بادی به دلیل خشک سالی 

698/330/08310/083شیوع آفت ها و بیماری های مرتعی در اثر خشک سالی

678/090/08020/16تخریب مراتع برای تملک عرفی بر اراضی

2/58-8281001جمع
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راهبردهای محافظه کارانه ST )تهدیدها و قوت ها(

نوع سوم راهبرد، ترکیبی از قوت ها و تهدیدها بود. در این حالت، 
باید راهبردی تعیین می شد که با استفاده از قوت ها، تهدیدهای 
پیش رو جلوگیری شود. این راهبرد را، راهبرد »حداقل حداکثر« 
)ST( می نامند. ازجمله این راهبردها عبارت بود از: کاهش تراکم دام 
در سطح مراتع در پهنه های مختلف باتوجه به وسعت زیاد عرصه های 
مرتعی استان و توزیع مناسب در این زمینه، جلوگیری از انقراض 
گونه های گیاهی بومی با ارزش ژنیتیکی فراوان باتوجه به فعال سازی 
طرح های مرتع داری راکد و اجرای طرح های موفق ازجمله طرح 
ترسیب کربن، جلوگیری از ادامه روند بوته کنی در مراتع باتوجه به 
توان  و  مختلف  استفاده های  با  مرتعی  مختلف  گونه های  وجود 
موجود در زمینه تأمین سوخت های فسیلی، جلوگیری از توسعه 
مناطق بحرانی فرسایش بادی در دشت های استان باتوجه به حضور 
گونه های گیاهی بومی مقاوم به تنش های محیطی و استفاده از 
کشت گیاهان صنعتی برای افزایش ارتباط عمیق تر بین بخش 

آموزش و پژوهش و اجرا در عرصه های منابع طبیعی.

راهبردهای تدافعی WT )تهدیدها و ضعف ها(

 نوع چهارم راهبرد، ترکیبی از ضعف ها و تهدیدها بود. در این 
حالت هدف از تعیین راهبرد، کاهش ضعف ها و دوری از هرگونه 
 )WT( »حداقل حداقل«  راهبرد  را،  راهبرد  این  است.  تهدید 
می نامند که مهم ترین آن ها بدین شرح بود: کاهش نوع دام غالب 
در مراتع و درنتیجه جلوگیری از انقراض گونه های گیاهی بومی 
و مرتعی، افزایش هماهنگی الزم بین دستگاه های اجرایی استان 
در عرصه های منابع طبیعی و درنتیجه دوری از هرگونه شکاف 
مدیریتی در سطوح مختلف آموزش و پژوهش و اجرا، افزایش میزان 
سرمایه گذاری در بخش مرتع و درنتیجه افزایش تناسب اعتبارات 
و تخصیص منابع ملی با اهداف کّمی در این بخش و مرتفع شدن 

جایگاه ها و ارزش ها و خدمات اکولوژیکی و زیست محیطی مراتع.

برای تعیین راهبرد مناسب در زمینه مراتع منطقه، از ضریب نهایی 
هر بخش در الگوی SWOT استفاده شد. هر بخش ضریبی داشت که 

از مجموع ضرایب نهایی عوامل به دست می آمد. براساس تصویر شماره 
2 راهبرد غالب درباره موضوع بحث، راهبرد تهاجمی بود؛ ازاین رو باید از 
راهکارهایی با رویکرد تهاجمی، بر بحث مراتع در منطقه تأکید می شد؛ 
هرچند دیگر راهبردها را نیز می توان درنظر گرفت )قوت ها: 2/89، 

ضعف ها: 2/56، فرصت ها: 2/84 و تهدیدها: 2/58(.

QSPM اولویت بندی راهبرد ها با استفاده از ماتریس

رفت؛  به کار   QSPM ماتریس  راهبرد ها،  کّمی کردن  برای 
و  مقایسه  راهبرد ها  حاصل،  کّمیت  براساس  که  به گونه ای 
اولویت بندی شد )تصویر شماره 3(. در جدول شماره 6، نتایج 
نهایی این ماتریس بیان شده است. براساس تجزیه و تحلیل ها، کل 
راهبرد های ارائه شده در بیست راهبرد گنجانده شد که اولویت 
غنای  باتوجه به  راهبرد سرمایه گذاری در بخش گیاهان  با  اول 
فراوان گونه های گیاهی و دارویی منطقه بود که براساس ماتریس 
QSPM، امتیاز درخورتوجه 14/3 را کسب کرد. استفاده از دانش 
بومی و سنتی در زمینه مدیریت رواناب های سطحی در احیای 
ازجمله  امکانات و شرایط الزم  امتیاز 14/12 و وجود  با  مراتع 
امتیاز  با  گیاهان  بخش  در  سرمایه گذاری  و  خورشیدی  انرژی 
بانکی با سود پایین و مزایای مناسب  14/0 و رشد تسهیالت 

تصویر 2. ماتریس SWOT و نحوه تعیین ر اهبردها )منبع: یافته های تحقیق، 1395(

ماتریس 
SWOT

نقاط قوت

S
نقاط ضعف

W

فرصت ها 
O

SO استراتژی هایWO استراتژی های

تهدیدها
T

ST استراتژی هایWT استراتژی های

تصویر 3. ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی )منبع: یافته های تحقیق، 1395(

تهدیدضعف

قوت

فرصت

2/9
2/8
2/7
2/6
2/5
2/4
2/3
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ازنظر  گرفت.  قرار  اولویت  بعدی  رتبه های  در   ،13/8 امتیاز  با 
اولویت، مرتفع شدن جایگاه ها و ارزش ها و خدمات اکولوژیکی و 
زیست محیطی مراتع با امتیاز 7/86 پایین ترین راهبرد تعیین شد. 
افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش مرتع و درنتیجه افزایش 
تناسب اعتبارات و افزایش هماهنگی الزم بین دستگاه های اجرایی 
استان و کاهش نوع دام در مراتع و جلوگیری از انقراض گونه های 
گیاهی بومی، به ترتیب با امتیازهای 7/95 و 8/41 و 8/93 در 

رتبه های بعدی راهبرد های با اولویت پایین قرار گرفت. 

بحث و نتیجه گیری

چه  مختلفی،  عوامل  خراسان جنوبی  استان  مراتع  بحث  در 
به صورت محدودیت و چه به صورت ظرفیت، وجود دارد که می تواند 
به صورت مثبت یا منفی تأثیرگذار باشد. بنابراین باتوجه به عوامل 

داخلی و خارجی، اعم از فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف ها، 
که در زمینه مراتع استان خراسان جنوبی شناسایی و بررسی شد، 
می توان نتیجه گرفت که فرصت ها و قوت های موجود می تواند در 
رفع ضعف ها و تهدیدهای شناخته شده مؤثر باشد؛ چراکه منطقه 
مطالعه شده، فرصت های مختلفی ازاین دست داشت: وجود مراکز 
تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه تحقیقات کاربردی، برخورداری از 
دانش بومی و سنتی در استفاده از رواناب های سطحی برای احیای 
مراتع، امکان سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی، استفاده 
از روش مدیریتی و نظام بهره برداری مطلوب )همخوان با نتایج 
تحقیق کاساری و پالت )2003( و بوگال و همکاران )2006( در 
زمینه اتخاذ نظام بهره برداری مناسب برای مراتع(، امکان توسعه 
خدمات گازرسانی به مناطق روستایی و جایگزینی سوخت های 
پاک و رشد تسهیالت بانکی با سود پایین برای مشاغل جانبی 

جدول 6. اولویت بندی مهم ترین ر اهبردهای مدیریت پایدار مراتع استان خراسان جنوبی )منبع: یافته های تحقیق، 1395(

QSPM عنوان راهبرد براساس اولویت ردیف

14/3 سرمایه گذاری در بخش گیاهان باتوجه به غنای فراوان گونه های گیاهی و دارویی منطقه 1

14/2 استفاده از دانش بومی و سنتی در زمینه رواناب های سطحی در احیای مراتع 2

14/0 وجود امكانات و شرایط الزم ازجمله انرژی خورشیدی و سرمایه گذاری در بخش گیاهان  3

13/8 رشد تسهیالت بانكی با سود پایین و مزایای مناسب 4

13/7 وجود دانش بومی و سنتی و همچنین توان چشمگیر كارشناسی 5

12/5 كاهش محدودیت های عمده اكولوژیكی 6

12/3 امكان بهره گیری از انرژی های خورشیدی و بادی در تأمین نیازهای انسانی و... 7

11/4 توجه بیشتر به بخش گیاهان دارویی 8

11/1 افزایش جایگاه مراتع استان باتوجه به فرصت كشت گیاهان دارویی 9

11/0 كاهش دام و مازاد متكی به مراتع با استفاده از فرصت تسهیالت بانكی 10

10/5 افزایش رغبت مرتع داران به بیمه مراتع باتوجه به وجود تسهیالت بانكی 11

10/3 كاهش حضور دام در سطح مراتع در پهنه های مختلف  12

10/2 جلوگیری از انقراض گونه های گیاهی بومی با ارزش ژنتیكی  13

9/89 جلوگیری از ادامه روند بوته كنی از مراتع  14

9/74 جلوگیری از توسعه مناطق بحرانی فرسایش بادی 15

9/44 استفاده از كشت گیاهان صنعتی 16

8/83 كاهش نوع دام غالب در مراتع و درنتیجه جلوگیری از انقراض گونه های گیاهی بومی 17

8/41 افزایش هماهنگی الزم بین دستگاه های اجرایی استان 18

7/95 افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش مرتع و درنتیجه افزایش تناسب اعتبارات 19

7/86 مرتفع شدن جایگاه ها و ارزش ها و خدمات اكولوژیكی و زیست محیطی مراتع 20
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بهره برداران به منظور کاهش فشار دام در مراتع.

افزون براین قوت هایی ازاین دست از ویژگی های مهمی بود که 
باید به آن توجه شود: انجام عملیات ممیزی مراتع در سطحی 
عرصه های  زیاد  وسعت  استان،  مراتع  وسعت  معادل 80درصد 
مرتعی، حضور گونه های گیاهی بومی مقاوم دربرابر تنش های 
محیطی، غنای فراوان گونه های گیاهی دارویی و صنعتی و امکان 
استفاده چندمنظوره از مراتع استان. درواقع با استفاده از فرصت ها 
و قوت ها، باید ضعف ها را کاهش داد و تهدیدها را به کمترین 
میزان رساند. نتایج این بخش از تحقیق هریک، چه مستقیم و 
چه غیرمستقیم، با بخشی از نتایج تحقیقات انصاری و همکاران 
)2008(، حسینی نسب و همکاران )2011(، هولچک و همکاران 
و  تیما  و   )2004( سایره   ،)2003( پالت  و  کاساری   ،)1989(

همکاران )2008( سازگاری دارد. 

 موضوع مهم در منطقه مطالعه شده این است که مشکالت 
اقتصادی و زیست محیطی، مهم ترین عواملی محسوب می شد 
مسائل  ازیک سو  به عبارت دیگر،  می گذاشت.  اثر  مراتع  بر  که 
زیست محیطی ازجمله خشک سالی ها و طوفان ها و شن های روان 
و ازسوی دیگر، عملکرد انسانی مانند دخالت های بیش ازحد برای 
تأمین سوخت و چرای بی رویه دام ها و نبوِدبرنامه ریزی مناسب 
نامناسب تری  را به سمت وضعیت  این زمینه، مراتع منطقه  در 
و   )2008( همکاران  و  انصاری  تحقیق  نتایج  می برد.  پیش 
نجفی و همکاران )2008(، نتایج این بخش از تحقیق حاضر را 
تأیید می کند. این نتایج نشان می داد که چرای بی رویه دام و 

نبوِدبرنامه ریزی بر نامناسب شدن مراتع مؤثر بود.

برنامه ریزان باید راهبرد مناسبی درنظر بگیرند که به نظر می رسد 
باتوجه به وضعیت موجود، بهترین گزینه »راهبرد تهاجمی« باشد. 
در این راهبرد با استفاده از قوت ها، از فرصت های تعیین شده برای 
بهره وری و ارتقای جایگاه سیستم )مراتع( استفاده می شود؛ یعنی 
قوت ها و فرصت ها به صورت مکمل در راستای بهبود شرایط مراتع 
مدنظر قرار می گیرد. کل راهبرد های ارائه شده در بیست راهبرد 
گنجانده شد که اولویت اول با راهبرد سرمایه گذاری در بخش 
گیاهان باتوجه به غنای فراوان گونه های گیاهی و دارویی منطقه 
درخورتوجه  امتیاز   ،QSPM ماتریس  براساس  راهبرد  این  بود. 
14/3 را کسب کرده بود. این توان اقتصادی برای مردم منطقه 
وجود دارد و سرمایه گذاری در این بخش، حداقل سبب می شود 
که از فشارهای وارده بر مراتع ازطریق دام مازاد کاسته شود؛ چراکه 
با سرمایه گذاری در زمینه گونه های گیاهی، بخشی از بار تأمین 
نیازهای اقتصادی مردم از سطح مرتع برداشته می شود و مشاغلی 

غیر از دامداری با مدیریت بهتر، برای مردم فراهم می شود.

تحقیق حسینی نسب و همکاران )2008( نشان می دهد کمبود 
زمینه  و دیگر مشاغل در  واحدهای مختلف  سرمایه گذاری در 
تخریب مراتع مؤثر بود. یافته های پژوهش آن ها با یافته این بخش 

از تحقیق حاضر همخوانی دارد. در این بخش، سرمایه گذاری در 
دیگر بخش ها ازجمله  گیاهان دارویی مهم شمرده شده است. 
انرژی خورشیدی در منطقه، می تواند در  از  همچنین استفاده 
زمینه تأمین نیازهای سوختی به عنوان راهبرد تأثیرگذار باشد و 
خسارت واردشده به مراتع را کاهش دهد. این یافته پژوهش به 
مدیریت انسانی مربوط می شود. نتیجه مطالعه لینام و استافورد 
مؤثر  مراتع  تخریب  کاهش  بر  را  انسانی  مسائل  که   )2003(
را در  انرژی خورشیدی  از تحقیق که  این بخش  با  دانسته اند، 
زمینه کاهش تخریب مراتع تأثیرگذار می داند، سازگاری دارد؛ 

چراکه انرژی خورشیدی به بحث مدیریت انسانی مربوط است.

البته مسائل زیست محیطی، مانند خشک سالی و طوفان ها و 
مسائلی ازاین دست را که بیشتر از شرایط اقلیمی تأثیر می پذیرد، 
و  تهدیدها  جزو  درواقع،  که  کرد  مدیریت  و  برنامه ریزی  باید 
 )1993( معین الدین  تحقیقات  نتایج  می رود.  به شمار  ضعف ها 
و سایره )2004( که خشک سالی و طوفان ها و مباحث اقلیمی 
را جزو مهم ترین عوامل تأثیرگذار و خارج از اختیار انسانی در 
وضعیت نامناسب مراتع ذکر کرده اند، با نتایج این بخش از مطالعه 

حاضر مطابقت دارد.

 به طورکلی در راستای کاهش ضعف ها و تهدیدها، باید بیشترین 
استفاده را از فرصت ها و قوت های موجود برد و توسعه پایدار را 
در مراتع منطقه جنبه عملی کرد. درپایان باتوجه به نتایج، چند 

پیشنهاد در زمینه مراتع منطقه ارائه می شود:

1. استفاده از راهبرد تهاجمی و تمرکز بیشتر روی راهکارهای 
آن درکنار دیگر راهبرد ها با هدف مدیریت بهینه مراتع استان؛ 2. 
واردکردن ظرفیت های اقتصادی غیر از دامداری در منطقه ازجمله 
ترغیب به کشت گیاهان دارویی و صنعتی و تغییر شیوه معیشت؛ 
مشاغل  ایجاد  و  تولید  برای  مردم  به  مالی  تسهیالت  ارائه   .3
اقتصادی غیروابسته به مراتع؛ 4. استفاده از انرژی خورشیدی و 
بادی به منظور کاهش فشار بر مراتع در راستای تأمین سوخت؛ 5. 
استفاده از دانش بومی غنی برای مقابله با مسائل زیست محیطی؛ 
6. مدیریت بهتر منطقه در زمینه قانون گذاری مراتع و مسائل 
و  کاهش  نیز  و  بادی  فرسایش  از  جلوگیری   .7 آبخیزداری؛ 
متوقف کردن روند بوته کنِی روستاییان؛ 8. ایجاد تعادل بین دام و 
ظرفیت مراتع در استان؛ 9. استفاده کلی از نتایج تحقیق ازجمله 

راهبردها و اولویت بندی آن ها.

تشکر و قدردانی

و  طبیعی  منابع  اداره  همچنین  و  افراد  همه  از  پایان  در 
تحقیق  این  انجام  در  که  جنوبی  خراسان  استان  آبخیزداری 
این  قدردانی می شود.  و  تشکر  داشته اند،  مشارکت  و  همکاری 

پژوهش حامی مالی نداشته است.

»محمود فال سلیمان و همکاران. تحلیل راهبردهای پایداری مرتع از نگاه سازمانی در راستای توسعه پایدار روستایی )نمونه مطالعه: استان خراسان جنوبی(«
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