تاریخ دریافت1398/10/04 :
تاریخ تصویب1400/09/04 :

ص 677-688

ارزیابی تأثیر طرحهای منابع طبیعی
بر معیشت بهرهبرداران ساردوئیه شهرستان جیرفت
❖ حمید رضا سعیدی گراغانی؛ دانشآموخته دکتری مرتعداری ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
❖ حسین ارزانی*؛ استاد دانشکدة منابع طبیعی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  ،دانشگاه تهران ،ایران
❖ حسین آذرنیوند؛ استاد دانشکدة منابع طبیعی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  ،دانشگاه تهران ،ایران
❖ مهدی قربانی؛ دانشیار دانشکدة منابع طبیعی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  ،دانشگاه تهران

چکیده
نگرش مردم نسبت به تأثیر پروژههای مدیریت منابع طبیعی بر معیشت آنها میتواند در پایداری این پروژهها نقش بسزایی داشته باشد.
این مقاله با هدف کلی بررسییی نگرش بهرهبرداران نسییبت به تأثیر طر های مرتعداری و آبخیزداری بر سییرمایههای معیشییت پایدار
خانوارهای عشیایری در منطقه سیاردوییه شیهرسیتان فیر ت انجام گر ته اسیت .در این راسیتا پن سیامان عر ی که طر های مرتعداری و
آبخیزداری در آنها انجام شیده انتخا شیدند .ننونهگیری به روش تصیاد ی سیاده بوده و تعداد ننونه نیز با اسیتهاده ا فدول کرفسیی و
مورگان  48بهرهبردار تعیین شید .دادهها ا طریق گروههای متنرکز و مصیاببههای سیاختار یا ته ا طریق پرسیشینامهای که روایی و
پایایی آن در بد قابل قبولی بدسیت آمده بود ،فنعآوری شدند .رمها و پرسشنامههای تكنیل شده پس ا با بینی اولیه و بررسی دقت
و صیییات اطتعا آماده تجزیه و تالیل شییید .برای پردا ش و اسیییتخرا دادههای کنی و کیهی ا نرما زار  SPSS18و با بكارگیری
روشهای آماری متناسی با سیط سینجش متغیرها اسیتهاده گردید .یا تههای این پژوهش نشیان میدهد بین عوامل سیرمایه طبیعی-
اکولوژیكی ،انسییانی -نی و افتناعی با معیشییت پایدار بهرهبرداران رابطه معنیداری وفود دارد .نتای باصییل ا تالیل رگرسیییون
چندگانه توأم نیز نشیان داد که مجنوعاَ  83درصید ا واریانس معیشیت پایدار بهرهبرداران توسی سیه متغیر سیرمایه طبیعی و اکولوژیكی،
سیرمایه افتناعی و سیرمایه انسیانی و نی تعیین میشیود .هنننین یا تههای این مطالعه نشیان داد که ا میان شیاخ های سیه عامل
مؤثر بر معیشت پایدار بهرهبرداران بیشترین ضری رگرسیونی استاندارد مربوط به شاخ سرمایه طبیعی و اکولوژیكی است.
کلمات کلیدی :معیشت عشایر ،طر های مرتعداری ،عشایر ساردوییه ،فیر ت
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 .1مقدمه
یكی ا مشییكت کشییورهای فهان سییوم ،به ویژه در
مناطق روسیتایی و عشیایری ،وابسیتگی یاد مردم مالی به
بهره برداری ا منابع طبیعی است که باعث وارد آمدن شار
بیش ا بد و در نهیایت تخری سیییریع این منیابع میگردد
] .[13در مرتعیداری و آبخیزداری ضییینن بهن منیابع گییاه،
آ و خیا ،،بیایید نقش کلییدی فوامع مالی نیز در نظر
گر ته شود ] .[7به نظر میرسد که عدم مو قیت بسیاری ا
طر هیای مرتعیداری و آبخیزداری ،نیادییده گر تن نقش مردم
و مسیایل افتناعی و اقتصیادی مربوط به آنان میباشید ] 3و
 .[18در این تجار نامو ق ،ا مردم روسییتایی و عشییایری
وابسیییتیه بیه منیابع طبیعی بیه عنوان عیامتن تخری منیابع
طبیعی یاد شیده اسیت و آنها به عنوان کنشیگران افتناعی
عال در توسیعه یعنی کسیانی که بتوانند دیدگاههای خود را
اعتم ننوده و با دانشییی که دارند در مدیریت منابع طبیعی
سهیم باشند ،ننیشناسند ].[10
به منظور بهاظت آ و خا ،و پوشییش گیاهی مراتع
هنننین بهرهبرداری بهینیه ا مراتع ،سیییا میان فنگیلهیا،
مراتع و آبخیزداری کشیور به مد بدود نیم قرن به تهیه
و افرای طر های مرتعداری و آبخیزداری پرداخته اسیییت
] .[9سیاخت هر نو تاسییسیاتی در ین منطقه منكن اسیت
با ابعاد افتناعی و اقتصیییادی ا راد سیییاکن در آن منطقه
تتقی پییدا نناید که در این صیییور توسیییعه و نگهداری
سا هها با مشكل موافه خواهد شد .برعكس منكن است با
میدیرییت و فهیتدهی مثبیت ابعیاد افتنیاعی و رهنگی
مختلف باکم بر ین منطقه ،بتوان سییاخت تأسیییسییا را
تسیییهییل ننود [ .]11بیه هر بیال مشیییخ ننودن نو
تغییرا و عوامل دخیل در آنها و پیامدهای برخواسییته ا
آنهیا میتوانید در میدیرییت بهتر برنیامیههیای افرا شیییده و در
نتیجه کاهش اثرا منهی ناشیی ا آنها و در نهایت افرای
مو ق و پایدارسیا ی طر ها تأثیر بسیزایی داشیته باشید [.]6
در این مییان ،طر هیای مرتعیداری و آبخیزداری بیه لایا
پینیدگیهای خاص افتناعی و اقتصیییادی در خصیییوص
مایل افرای طر هیا دارای اهنییت بیشیییتری میبیاشییینید

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،74شناره  ،3پاییز 1400

[ .]14در این مینیه ،تجیار بیدسیییت آمیده در منیاطق
مختلف دنییا بیاکی ا آن اسییییت کیه افرای طر هیای
مرتعداری و آبخیزداری در دسییتیابی به اهدا شییان مو ق
بودهاند ،هرچند ،دامنه این اثرا بسیییار متنو و گسییترده
بوده است [ 15و .]16
در تاقیقی تایت عنوان بررسیییی اثر افرای طر هیای
آبخیزداری در بو ه آبخیز خنیار ،اسیییتیان نجیان بییان
شیده اسیت که نتای باصیل ا افرای طر های آبخیزداری
بیه چهیار عیامیل مای یسیییتی ،اقتصیییادی ،افتنیاعی و
اکولوژیكی مربوط میشیود [ .]17در مطالعا مشیابهی به
صیییور فداگانه در ایران و اتیوپی ،ماققین به بررسیییی
اثرا طر ها و مدیریت آبخیزداری روی پوشیش گیاهی و
کاربری اراضییی پرداخته اند .نتای آنها نشییان میدهد که
عیالییتهیای آبخیزداری بیا ا زایش بیا دهی منیابع آبی تیأثیر
قابل متبظهای بر ا زایش سیییط یر کشیییت مینهای
کشیاور ی داشیته اسیت بناوی که مسیابت این اراضیی را تا
بدود یادی (بین  20تا  80درصیید) ا زایش داده اسییت.
آنهیا هنننین کیاهش رسیییایش خیا ،،ا زایش رطوبیت
خا ،و بهبود و اسییتاكام سییاختار خا ،را ا دیگر اثرا
طیر هییای آبیخیییزداری مییدانینیید [ 20و  .]1در تیایقیییق
دیگری تایت عنوان بررسیییی اثر عوامیل افتنیاعی مؤثر بر
طر های مرتعداری در منطقه سینیرم بیان شیده اسیت که
طر های مرتعداری تأثیر مثبتی بر مراتع داشیییتهاند اما با
افیرای ایین طیر هییا در میراتیع بییا تیعییداد کینیتیر ا 5
بهییییییییییییرهبردار ،مسابتهای بیشتر ا  800هكتار و با
بهرهبردار عشییایری اثربخشییی طر ها ا زایش مییابد [.]5
هنننین در مطیالعیهای تایت عنوان ار ییابی طر هیای
مرتعیداری ا فنبیه نی و اکولوژیین در مراتع منطقیه
سینیرم اسیتان اصیههان بیان شیده اسیت که در این منطقه
در اکثر موارد شییوه مدیریت و اقداما اصیتبی و ابیایی
پیشیینهاد شییده در طر های مرتعداری ،منطبق با شیییوه
صییای مبتنی بر وضییعیت مرتع بوده اسییت .هنننین با
مقیایسیییه دو مدیریت در قال مدل تجزیه کواریانس چنید
عاملی نشییان داده شییده اسییت که اثر مدیریت و دو عامل

ار یابی تأثیر طر های منابع طبیعی بر ...

تعداد بهره بردار و مسیییابت سیییامان بر پوشیییش گیاهی
معنیدار است [.]2
در تاقیقی بر نقش مردم مالی در میدیرییت مو ق
مناطق تات پوشییش طر های منابع طبیعی تأکید شییده
اسیت و بیان میگردد در این مینه شیناخت ا راد در مورد
نقش بیاتی مشارکت و پشتیبانی مردم مالی در مدیریت
پایدار منابع طبیعی رو به ا زایش است [ .]19برای ا زودن
بر میزان مشییارکت مرتعدار در طربهای مرتعداری آگاهی
ا اصییول صییای بهره برداری ا مرتع ،اسییتهاده ا نظر
مرتعیدار در تهییه طر و میزان تنیاس بیا کیارشییینیاس مرتع
نقش مثبتی بر میزان مشییارکت مرتعداران خواهد داشییت
[ .]2در مطالعه دیگری تات عنوان بررسییی تأثیر افرای
طر های مرتعداری بر کارایی مراتع بیان شییده اسییت که
طر های مرتعداری باعث ا زایش تولید سیامانهای عر ی
تا بدود دو برابر نسیییبت به قبل ا واگذاری میشیییود.
هنننین بیا بررسیییی عوامیل مؤثر بر عیدم کیارایی نی
طر هیای مرتعیداری نیز نشیییان داده شیییده اسیییت کیه
متغیرهای دریا ت وام ،وسیعت مرتع ،تعداد سیاعا آمو ش
و مید میان افرای طر تیأثیر مثبیت و متغیر تعیداد
بهرهبردار تأثیر منهی بر روی کارایی نی مرتعداران دارند
[ .]12بیا توفیه بیه اهنییت طر هیای منیابع طبیعی ا یین
سیو و اثرا گسیترده ناشیی ا انجام این طر ها در مناطق
عشییایری ،تاقیق باضییر با هدف شییناسییایی و تالیل اثر
افرای طر های منابع طبیعی بر معیشیت پایدار عشیایر در
منطقه ساردوییه شهرستان فیر ت صور پذیر ت.

 .2روش شناسی
 .2.1معرفی منطقه و پروژههای انجام شده
مراتع سییاردوییه با مسییابتی بالب بر  29356هكتار در
شینال شیهرسیتان فیر ت در اسیتان کرمان قرار گر تهاند.
این مراتع بین طول شیرقی  57درفه و  18دقیقه الی 57
درفه و  21دقیقه و عرض شیینالی  29درفه و  13دقیقه
الی  29درفه و  14دقیقه واقع شیدهاند و ا شینال به شیهر
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راین ،ا فنو به شهرستان فیر ت ،ا شرق به شهرستان
بم و ا غر به شیهر رابر منتهی میشیود .متوسی شیی
منطقیه  18درصییید ،بیداکثر ارتهیا  3200متر و بیداقیل
ارتهیا  1430متر ا سیییط درییا اسیییت .بیداکثر درفیه
برار در گرمترین ماه سیال (مرداد)  23درفه سیانتیگراد
و بداقل درفه برار در سییردترین ماه سییال (دی) -7
درفه سیانتیگراد با اقلینی سیرد و خشین اسیت [ .]4مراتع
مورد بررسیییی شیییامیل پن سیییامیان عر ی بیا گرگی و
سینگروییه ،چكرچنن و اچوییه ،راش ،خون مرغزار و دره
بیكن دلهارد اسیت .تنامی پن مرتعی که فهت بررسیی در
این پژوهش انتییخا گردیییدند دارای طر و پروژه منابع
طبیعی (این طر هیا عنومیا ا دوا ه سییییال پیش آغیا
شیدهاند) میباشیند .مبنای انتخا سیامانهای عر ی ،انجام
عیالییتهیای مرتعیداری و آبخیزداری در منطقیه اسیییت.
پروژههای مرتعداری و آبخیزداری به دو شییكل مكانیكی و
بیولوژیكی در منطقیه انجیام شییییدهانید .ا عیالییتهیای
مكانیكی انجام شده میتوان به ایجاد بندهای خشكه چین
و بندهای سینگی سیینانی توسی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری فنو اسیییتیان کرمیان و هنننین گلمهیای
(چیزی شبیه به بندهای سنگی) ساخته شده توس اهالی
منطقه که بصییور سیینتی سییاخته میشییوند اشییاره کرد.
هنننین ا عیالییتهیای بیولوژیین افرا شیییده در مراتع
تخری شیییده (با وضیییعیت قیر) منطقه میتوان به طر
قرق مراتع اشاره کرد .ا دیگر برنامههای انجام شده توس
دسیییتگاههای دولتی میتوان به دادن تسیییهیت بانكی و
افرای برنامههای ترویجی و آمو شی برای گلهداران منطقه
اشاره کرد .هنننین در این منطقه مان ورود و خرو دام
و تعیداد وابید دامی مجیا فهیت فلوگیری ا چرای ود
هنگام و مهرط دام پیش بینی شیده اسیت .عشیایر منطقه
کوچرو بوده و میان ورود بیه مراتع ییتقی منطقیه 20
اردیبهشییت ماه میباشیید و مان خرو دام  20مرداد هر
سیال اسیت .مد مان اسیتهاده ا مراتع ییتقی منطقه 90
رو میباشد.
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 .2.2روش مطالعه
فیامعیه آمیاری این تاقیق بهرهبرداران مراتع سیییاردویییه
شیهرسیتان فیر ت میباشیند .این منطقه دارای پن سیامان
عر ی بوده که بهرهبرداران آن به دو شییوه مشیاعی و ا را ی
ا این مراتع بهرهبرداری میکننید .تعیداد کیل بهرهبرداران
منطقیه  55نهر اسیییت کیه ا این بین بیا اسیییتهیاده ا فیدول
کرفسیییی و مورگیان [ ]11تعیداد  48نهر بهرهبردار بیا روش
تصیییاد ی بیه عنوان ننونیه انتخیا گردیید .در این تاقیق
مرتعدار یا بهرهبردار شیخصیی اسیت که عر ا سیابقه مرتعداری
ییا بهرهبرداری ا مرتع را دارد و ذیاق بودن آن داشیییتن
پروانه چرا یا طر مرتعداری در آن سامان عر ی است.
دادهها در پرسیشینامه بصیور کنی یا کیهی با مقیاس
رتبهای و بر اسیاس طیف پن گزینهای لیكر (خیلی کم،
کم ،تا بدودی ،یاد و خیلی یاد) مورد سنجش و ار یابی
قرار گر تییهانید .فهییت تعیین اعتبییار ییا روایی ماتوای
سیؤات پرسشنامه این تاقیق ا روش معتبر سا ی ماتوا
و با مرافعه به کارشیناسیان ،متخصیصیین و اسیتادان مجر
و آگیاه انجیام گریت .در این مربلیه تعیدادی سیییؤال پس ا
گنجاندن نظرا و پیشیینهادا آنها بذف یا اضییا ه شیید.
روش ننونیهگیری مورد اسیییتهیاده در این تاقیق ،روش
ننونهگیری تصیاد ی سیاده اسیت .پس ا تعیین بجم ننونه
( 48بهرهبردار) ا بین کیل فیامعیه آمیاری ( 55بهرهبردار) ا
طریق پرسییشیینامه ،مصییاببه ب ییوری و عنلیا میدانی،
مطیالعیا مقیدمیاتی در منطقیه صیییور پیذیر یت .پس ا
تكنیل پرسشنامه ا طریق مصاببه ب وری در منیییاطق
مورد بررسیی ،فهت اسیتخرا اطتعا تنامی پرسیشنامهها
کدگذاری شییدند .متغیر وابسییته در این تاقیق معیشییت
پایدار بهرهبرداران میباشید که برای هر پن سیامان عر ی
مورد مطالعه اندا هگیری شیید .شییاخ های در نظر گر ته
شیده برای سینجش این متغیر شیش گویه بوده که میزان
ضیییری آلهیای کرونبیا برای این شیییاخ هیا α= 0/92
بدسیت آمد .مقدار این ضیری (آلهای کرونبا ) نشییییییان
دهنده میزان هنییییییاهنگی ،انسییجام و هممسیییر بودن
شیییاخ های مورد نظر در این تاقیق اسیییت .متغیرهای
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مسییتقل این تاقیق عوامل سییرمایه طبیعی و اکولوژیكی
(شییامل هشییت شییاخ ) ،انسییانی و نی (شییامل ههت
شیاخ ) و افتناعی (شیامل هشیت شیاخ ) میباشیند که
تأثیر هر کدام ا آنها بر روی معیشییت پایدار بهرهبرداران
اندا هگیری و ار یابی گردید .در این تاقیق میزان ضییریت
آلهییای کرونبییا برای متغیرهییای سیییرمییایییه طبیعی و
اکولوژیكی ،انسیییانی و نی و افتنیاعی بیه ترتیی ،0/87
 0/79و  0/88بدست آمد.

 .2.3تجزیه و تحلیل دادهها
رمها و پرسیشینامههای تكنیل شیده پس ا با بینی اولیه
و بررسیی دقت و صیات اطتعا آماده تجزیه و تالیل شید.
برای پردا ش و اسیتخرا دادههای کنی و کیهی ا نرما زار
 SPSS18و با بكارگیری روشهای آماری متناسی با سیط
سینجش متغیرهایی که در ادامه آمده اسیت ،اسیتهاده گردید.
در بخش آمیار توصییییهی بیه منظور بییان ویژگیهیای ردی
پاسیخگویان و شیرای عنومی سیامانهای عر ی ،ا آمارهایی
هننون راوانی ،درصید ،درصید تجنعی و میانگین اسیتهاده
شیییده اسیییت .برای اولوییت بنیدی گوییههیای هر یین ا
شیییاخ هیای تیأثیرگیذار بر معیشیییت پیاییدار بهرهبرداران،
راوانی ،میانگین و اناراف معیار آنها با اسیییتهاده ا نرما زار
 SPSS18مایاسیییبیه شییید .برای تعیین هنبسیییتگی بین
ویژگیهای ردی پاسییخگویان مانند سییابقه بهره برداری و
سیییواد با مجنو گویههای معیشیییت بهرهبرداران ا آ مون
هنبسیتگی اسیریرمن اسیتهاده شیده اسیت .فهت تعیین سیهم
هر یین ا عوامیل مؤثر بر معیشیییت پیاییدار بهرهبرداران ا
آ مون رگرسییون چندگانه توأم ( )Enterاسیتهاده شید [.]8
معادله رگرسیون چندگانه توأم به صور رابطه [ ]1است:
()1

Ỳ = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + ... + bn xn

در این رمول  :Ỳمقیدار پیش بینی شیییده متغیر Y

(متغیر وابسیییتیه) :a ،مقیدار ثیابیت ییا عرض ا مبیدأ نقطیه
تقاطع خ رگرسییون با ماور  :b ،Yضیری رگرسییون یا
شی منانی و  :xمقادیر متغیرهای مستقل میباشند.
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 .3نتایج
 .3.1شیوه بهرهبرداری مراتع
نتای باصیل ا بررسیی طر های مرتعداری و مطالعا
صیارایی نشیان میدهد بدود  83درصید بهرهبرداران مورد

مطالعه ا نظر نو بقوق عر ی به صور مشاعی در مراتع
عیالییت دارنید و تنهیا بیدود  17درصییید بهرهبرداران بیه
صور ا را ی ا مراتع بهرهبرداری میکنند .در فدول ()1
به تهكین تو یع راوانی انوا شییییییییوههای بهرهبرداری،
تعداد بهرهبردار و درصد آنها بیان شده است.

جدول  .1توزيع فراواني انواع شیوههای بهرهبرداری و تعداد بهرهبردار
شیوه بهرهبرداری

تعداد بهرهبردار

درصد

درصد تجنعی

مشاعی
ا را ی

40
8

83/3
16/6

83/3
100

فنع

48

100

-

 .3.2سواد و سابقه بهرهبرداری
نتای باصییل ا نظرا بهرهبرداران نشییان میدهد که
 43/7درصیید ا بهرهبرداران ننونهگیری شییده با بیشییترین
راوانی بیسیواد بوده و  25درصید در سیط کمسیواد10/4 ،
درصیید بهرهبرداران دوره راهننایی بوده 14/6 ،درصیید آنها
دارای تاصییت متوسیطه و  6/2درصید بهرهبرداران منطقه
دیرلم و باتتر هسیتند (فدول  .)2هنننین نتای باصیل ا

نظرا بهرهبرداران در باره سیابقه دامداری نشیان میدهد که
 12/5درصد ا بهرهبرداران کنتر ا  15سال سابقه دامداری
و بهرهبرداری ا مراتع داشییتهاند 12/5 ،درصیید بهرهبرداران
 15-25سییال 27/1 ،درصیید آنها بین  26-35سییال35/4 ،
درصیید بهرهبرداران بین  36-45سییال سییابقه بهرهبرداری و
تنها  12/5درصید هم بیشیتر ا  45سیال سیابقه دامداری و
بهرهبرداری ا مراتع داشتهاند (فدول .)2

جدول  .2توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان سواد و سابقه بهرهبرداری
متغیرها

میزان سواد

سابقه دامداری (سال)

طبقهبندی

تعداد بهرهبرداران

درصد

درصد تجنعی

بی سواد

21

43/75

43/75

ابتدایی (کم سواد)

12

25

68/75

راهننایی

5

10/41

79/16

متوسطه

7

14/58

93/74

دیرلم و باتتر

3

6/25

100

کنترا 15سال

6

12/5

12/5

15-25

6

12/5

25

26-35

13

27/08

52/08

36-45

17

35/41

87/5

بیشتر ا 45

6

12/5

100

 .3.3میزان درآمد خالص سالیانه بهرهبرداران
در این بخش درآمید خیال بهرهبرداران بیاصیییل ا
دامداری ،کشیاور ی و ...آورده شیده اسیت .نتای باصیل ا

نظرا بهرهبرداران نشیییان میدهید کیه  16/66درصییید
بهرهبرداران درآمد سییاتنه کنتر ا  8میلیون تومان دارند،
 10/41درصییید آنهیا میزان درآمیدی بین  8-10میلیون
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تومان 25 ،درصیید بهرهبرداران درآمد بین  11-13میلیون
تومیان 18/75 ،درصییید بهرهبرداران درآمیدی بین 14-16
میلیون تومان و  29/16درصید بهرهبرداران درآمد بیشیتر ا
 16میلیون تومان درآمد دارند .میانگین درآمد سیاتنه 12

میلیون تومان اسیت .این میزان درآمد در مان مصیاببه و
تكنیییل پرسیییشنییامییه بییا در نظر گر تن ا اطتعییا
بهرهبرداران مانند روش دام ،مواد لبنی ،ماصیوت رعی
مرتع ،صنایع دستی و ...برآورد شده است (فدول.)3

جدول  .3توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس میزان درآمد ساالنه
میزان درآمد (میلیون تومان)

تعداد بهرهبرداران

درصد

درصد تجنعی

کنترا  8میلیون
8-10
11-13
14-16
بیشتر ا 16

8
5
12
9
14

16/66
10/41
25
18/75
29/16

16/66
27/07
52/02
70/77
100

مجنو

48

100

-

 .3.6اولویتبندی عوامل مؤثر بر معیشتتت پایدار

 .3.4میزان همبستتتتبی بین ستتتابقه بهرهبرداری با
شاخصهای معیشت پایدار

بهرهبرداران

نتای هنبسییتگی اسییریرمن نشییان میدهد که میان
طبقا مختلف سیابقه بهرهبرداری با مجنو شیاخ های
معیشیت پایدار رابطه معنیداری در سیط  99درصید وفود
دارد ( p ≥ 0/001و .)rs = +0/45

بیا اولوییتبنیدی عوامیل مؤثر بر معیشیییت پیاییدار بهره
برداران مشیخ شید که سیه عامل ا زایش سیط درآمد
عیالییتهیای دامیداری بیا مییانگین  ،3/39ا زایش توانیایی
مالی بهره برداران برای توسعه دامداری با میانگین  3/02و
میزان تیأمین نهیادههیای مورد نییا (بیذر ،کود و …) ا طریق
دولت با میانگین  2/7دارای بیشیییترین رتبه و سیییه عامل
ا زایش سیییط درآمد عالیتهای کشیییاور ی با میانگین
 ،1/52ا زایش سیط درآمدهای باصیل ا اکوتوریسیم در
منطقیه بیا مییانگین  2/01و ا زایش میزان اشیییتغیال بیا
میانگین  2/73دارای کنترین رتبه میباشند (فدول .)4

 .3.5میزان همبستتتبی بین ستتواد با شتتاخصهای
معیشت پایدار
با توفه به نتیجه آ مون هنبسییتگی اسییریرمن ،رابطه
معنیداری بین سواد با مجنو شاخ های معیشت پایدار
در منطقه مورد مطالعه وفود ندارد.

جدول  .4فراواني نسبي ،میانگین رتبهای و اولويت شاخصهای معیشت پايدار بهرهبرداران
متغیر
ا زایش سط درآمد عالیتهای دامداری
ا زایش سط درآمد عالیتهای کشاور ی
ا زایش سط درآمدهای باصل ا اکوتوریسم در منطقه
ا زایش تخصی اعتبارا بانكی و مالی
ا زایش توانایی مالی بهره برداران برای توسعه دامداری
ا زایش میزان اشتغال
میزان تأمین نهادههای مورد نیا (بذر ،کود و …) ا طریق دولت

راوانی نسبی
خیلی کم

کم

تا بدودی

یاد

خیلی یاد

میانگین رتبهای

0
60/4
66/7
37/5
2/1
39/6
18/8

22/9
27/1
18/8
31/2
41/7
20/8
20/8

33/3
12/5
10/4
18/8
22/9
31/2
33/3

25
0
2/1
6/2
18/8
6/2
25

18/8
0
2/1
6/2
14/6
2/1
2/1

3/39
1/52
1/54
2/12
3/02
2/1
2/7

مقیاس امتیا بندی )1 :خیلی کم )2 ،کم )3 ،متوس  )4 ،یاد و  )5خیلی یاد

اولویت
1
7
6
4
2
5
3

683

ار یابی تأثیر طر های منابع طبیعی بر ...

 .3.7اولویتبندی شاخصها
در فدول ( )5تو یع راوانی اولویت نگرش بهرهبرداران
نسیییبیت بیه عوامیل سیییرمیاییه طبیعی و اکولوژیكی مؤثر بر
معیشیت پایدار بهرهبرداران نشیان داده شیده اسیت .یا تههای
فدول نشیان میدهد به ترتی سیه شیاخ ا زایش و بهبود
تنو گونههای گییاهی ،بهبود پوشیییش گییاهی مراتع ا نظر
کیهیت و بهبود پوشییش گیاهی مراتع ا نظر کنیت (تولید
علو ه) دارای بیشترین و سه شاخ کاهش رسایش خا،
مراتع ،میزان تغییر سیط مراتع و بهبود باصیلخیزی خا،
مراتع دارای کنترین میانگین رتبهای میباشییند .شییاخ
میزان اسییتهاده ا خدما آمو شییی و ترویجی در ارتباط با
ناوه مدیریت مرتع ( ،)3/1دارای بیشیترین میانگین رتبهای
و میزان توفیه بیه دانش بومی بهرهبرداران در برنیامیهریزیهیا

( )2/14دارای کنترین مییانگین رتبیهای عوامیل سیییرمیاییه
انسییانی و نی مؤثر بر معیشییت پایدار بهرهبرداران هسییتند.
هنننین نتای باصیل ا دیدگاه بهرهبرداران نشیان داد سیه
شیاخ اسیتهاده ا نیروی کار بومی برای افرای برنامهها و
طر هیای منیابع طبیعی ،میزان مشیییارکیت و هنكیاری بین
بهره برداران و میزان مشییارکت بهرهبرداران با سییا مانهای
دولیتیی بییهتیرتیی ی بییا مییییانیگییین  2/52 ،3/1و  2/5دارای
بیشیییترین رتبیه و سیییه گوییه بهبود اعتنیاد بهرهبرداران بیه
سییا مانهای دولتی ،بهبود اعتناد بهرهبرداران به یكدیگر و
نقش افرای طر های منابع طبیعی در ثبا شیغل دامداری
بیه ترتیی بیا مییانگین  1/39 ،1/37و  1/97دارای کنترین
رتبه سیرمایه افتناعی مؤثر بر معیشیت پایدار بهرهبرداران را
دارا میباشند (فدول .)5

جدول  .5فراواني نسبي و میانگین رتبهای شاخصهای سرمايه طبیعي و اکولوژيکي ،سرمايه انساني و فني و سرمايه اجتماعي
راوانی نسبی
متغیر

شخ ها (گویهها)

خیلی
کم

کم

سرمایه
طبیعی
و اکولوژیكی

ا زایش با دهی مراتع
بهبود پوشش گیاهی مراتع ا نظر کیهیت
بهبود پوشش گیاهی مراتع ا نظر کنیت (تولید علو ه)
ا زایش و بهبود تنو گونههای گیاهی
بهبود باصلخیزی خا ،مراتع
کاهش رسایش خا ،مراتع
بهبود کنیت و کیهیت آ های یر مینی (قنا  ،چشنه)
بهبود وضعیت مراتع

47/9
2/1
12/5
0
29/2
33/3
22/9
16/7

16/7
16/7
12/5
4/2
41/7
50
6/2
35/4

31/2
14/6
25
16/7
8/3
16/7
16/7
14/6

ا زایش سط آگاهی نسبت به عنلیا آبخیزداری
ا زایش میزان سط آگاهی نسبت به اصت و ابیا مراتع
ا زایش میزان سط آگاهی ا بهاظت منابع طبیعی
میزان ورود تكنولوژیهای فدید به منطقه
میزان استهاده ا خدما آمو شی و ترویجی
رعایت تعداد دام مجا
میزان توفه به دانش بومی بهرهبرداران در برنامهریزیها

6/2
16/7
2/1
6/2
2/1
4/2
25

43/8
44/7
56/2
56/2
20/8
35/4
41/7

41/7
27/1
31/2
20/8
41/7
20/8
27/1

8/3
14/6
10/4
16/7
35/4
29/2
6/2

بهبود اعتناد بهرهبرداران به یكدیگر
بهبود اعتناد بهرهبرداران به سا مانهای دولتی
میزان مشارکت و هنكاری بین بهره برداران
میزان مشارکت بهرهبرداران با سا مانهای دولتی
میزان استهاده ا نظرا بهرهبرداران در برنامهریزی و تدوین طر ها
استهاده ا نیروی کار بومی برای افرای طر های منابع طبیعی
نقش افرای طر های منابع طبیعی در عدم روپاشی تشكلهای سنتی
نقش افرای طر های منابع طبیعی در ثبا شغل دامداری

70/8
70/8
6/2
2/1
6/2
2/1
20/8
29/2

18/8
20/8
43/8
56/2
56/2
20/8
47/9
52/1

10/4
8/3
41/7
31/2
20/8
41/7
25
10/4

0
0
8/3
10/4
16/7
35/4
6/2
8/3

سرمایه
انسانی و نی

سرمایه
افتناعی

مقیاس امتیا بندی )1 :خیلی کم )2 ،کم )3 ،متوس  )4 ،یاد و  )5خیلی یاد

متوس

میانگین
رتبهای

اناراف
معیار
0/98
1/21
1/39
0/78
1/03
0/69
1/36
1/33

یاد

خیلی
یاد

4/2
37/5
33/3
52/1
18/8
0
43/8
18/8

0
28/1
16/6
27/1
2/1
0
10/4
14/6

1/91
3/75
3/29
4/02
2/7
1/83
3/12
2/79

0
0
0
0
0
10/4
0

2/52
2/39
2/5
2/47
3/1
3/06
2/14

0/74
0/93
0/71
0/85
0/8
1/11
0/87

0
0
0
0
0
0
0
0

1/39
1/37
2/52
2/5
2/47
3/1
2/16
1/97

0/67
0/63
0/74
0/71
0/85
0/8
0/83
0/86
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 .3.8رابطه بین عوامل
نتای آ مون هنبسیتگی اسیریرمن نشیان میدهد بین
مجنو شییاخ های سییه سییرمایه طبیعی و اکولوژیكی،

سیییرمایه انسیییانی و نی و سیییرمایه افتناعی با مجنو
شییاخ های معیشییت پایدار بهره برداران رابطه مثبت و
معنیداری وفود دارد (فدول .)6

جدول  .6همبستگي بین عوامل با متغیر معیشت پايدار
متغیر

سط معنیداری

rs

هنبستگی بین سرمایه طبیعی و اکولوژیكی با متغیر معیشت پایدار بهرهبرداران
هنبستگی بین سرمایه انسانی و نی با متغیر معیشت پایدار بهرهبرداران
هنبستگی بین سرمایه افتناعی با متغیر معیشت پایدار بهرهبرداران

0/04
0/05
0/03

0/26
0/21
0/31

 .3.9تعیین سته و اهمیت نستبی سته عامل مؤثر بر
معیشت پایدار
برای تعیین نو و میزان سهم هر ین ا عوامل مؤثر بر
معیشییت پایدار بهرهبرداران ا تالیل رگرسیییون چندگانه
توأم ( )Enterاسیییتهاده شییید .با توفه به نتای مشیییخ
گردید که هر سیییه عامل طبیعی و اکولوژیكی ،انسیییانی و

نی و افتنیاعی بر معیشیییت پیاییدار دامیداران مؤثر بوده بیه
صیورتیکه میزان ضیری تعیین ( 83 )R2درصید و با سیط
اطنینان  99درصیید برآورد شییده اسییت .هنننین در این
تالیل میزان ضیری هنبسیتگی چندگانه ( 91 )Rدرصید
میباشد (فدول .)7

جدول  .7بررسي ارتباط بین سه متغیر مؤثر بر معیشت پايدار به روش رگرسیون چندگانه
متغیر وابسته وارد شده به مدل

متغیرهای مستقل وارد شده به مدل

R

R2

F

سط معنیداری

معیشت پایدار

عوامل طبیعی و اکولوژیكی ،انسانی و نی ،افتناعی

0/91

0/83

72/34

0/001

بر اسیاس نقش و سیهم هر ین ا متغیرها بر معیشیت
پایدار بهرهبرداران میتوان معادله رگرسییون را به شیر یر
ارایه داد:
Ỳ = 1/13 +0/22 x1 +0/24 x2 +0/3 x3

با توفه به فدول ( )8هر سیه متغیر مسیتقل (طبیعی و
اکولوژیكی ،انسیانی و نی ،افتناعی) با سیط اطنینان 99
درصییید در پیشبینی متغیر وابسیییتیه (معیشیییت پیاییدار
بهرهبرداران) تیأثیر داشیییتنید .در مورد اهنییت و نقش
متغیرهای مسییتقل در پیشییگویی متغیر وابسییته ا مقادیر

ضیرای رگرسییونی اسیتاندارد ( )Betaاسیتهاده شید .با توفه
بیه نتیای میتوان ق یییاو کرد کیه متغیر عوامیل طبیعی و
اکولوژیكی بهمرات سییهم بیشییتری در مقایسییه با سییایر
متغیرها در پیشیییگویی متغیر وابسیییته (معیشیییت پایدار
بهرهبرداران) داشییته اسییت .یرا با توفه به برآورد ضییری
رگرسیییونی اسییتاندارد با ین وابد ا زایش شییاخ های
سیییرمیاییه طبیعی و اکولوژیكی ابتنیال بهبود وضیییعییت
معیشییت بهرهبرداران  0/37وابد ا زایش خواهد یا ت .در
بالی که ین وابد تغییر در شیاخ های سیرمایه انسیانی و
نی و سیرمایه افتناعی باعث میشیود وضیعیت معیشیت
بهرهبرداران به ترتی  0/29و  0/34وابد ا زایش یابد.
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جدول  .8تعیین اهمیت نسبي متغیرها و میزان تأثیر آنها بر معیشت پايدار بهرهبرداران
متغیرهای وارد شده به مدل

ضرای رگرسیونی ()B

ضرای رگرسیونی استاندارد ()Beta

خطای استاندارد

مقدار

مقدار ثابت

1/13

-

1/05

1/07

0/28

عوامل طبیعی و اکولوژیكی

0/22

0/37

0/05

4/06

0/001

عوامل انسانی و نی

0/24

0/29

0/08

2/84

0/005

عوامل افتناعی

0/3

0/34

0/08

3/71

0/001

 .4بحث و نتیجهگیری
نتای نشان داد گرچه بهرهبرداران ننونه در این تاقیق
دارای نیظییامهییای بیهیرهبیرداری میخیتیلیهیی بیوده امییا دارای
سیییسییتمهای چرایی مشییابه هسییتند و ا لاا سییاختار
افتناعی مانند سییین ،سیییواد و سیییابقه بهرهبرداری نیز تا
بدودی دارای خصیوصییا مشیابه بودند .هنننین به غیر
ا شرای توپوگرا ی مانند شی  ،فهت و ارتها سامانهای
عر ی مورد مطالعه در این تاقیق ا لاا خصییوصیییا
مایطی مانند متوس ی دما و متوس ی بارندگی سییاتنه تا
بدود یادی مشابه هستند.
نتای نشییان داد نظام بهرهبرداری منطقه به دو شیییوه
مشیاعی ( 83درصید) و ا را ی ( 17درصید) بوده اسیت .در
بال باضییر در این مراتع تنایل به شیییوههای بهرهبرداری
گروهی بیشیییتر ا انهرادی اسیییت .ا آنجاییكه نو بقوق
عر ی نظیام بهرهبرداری را تعیین میکنید .بیهنظر میرسییید
نو سییاختار افتناعی ،مادودیت سییط مراتع و شییرای
مناسی پوشیش گیاهی مینه بهرهبرداری گروهی را بیشیتر
راهم ننوده اسییت ،مطالعا تعدادی ا پژوهشییگران این
بخش ا یا تهها را تأیید میکند ] 7 ،5 ،2و .[18
ا مجنو تعداد  48بهرهبردار مورد سینجش تعداد 41
بهرهبردار معادل  43/75درصیید بیسییواد هسییتند .میزان
تاصییت عالیه در منطقه بسییار کم بوده و تنها بدود 6
درصیید بهرهبرداران دارای تاصیییت تا مقطع دیرلم و یا
باتتر میباشیند که نشیان ا این اسیت ا راد تاصییل کرده
کنتر تنایل به شییغل شییبانی داشییته و در سییایر مشییاغل
عالیت دارند .بطور کلی نتای نشیان میدهد بیسیوادی یا

t

سط معنیداری

کمسیییوادی بهرهبرداران در منطقه مورد مطالعه با ا زایش
سیین باتتر بوده اسییت در چنین شییرای بهنظر میرسیید
هنراه بیا بكیارگیری ا دانش بومی تنهییداتی فهیت کیاهش
نر بیسییوادی مورد توفه برنامهریزان قرار گیرد تا مینه
مشیارکت بیشیتر فهت تاول مثبت اقتصیادی و افتناعی
راهم شیییود .این بخش ا نتیای بیا مطیالعیاتی کیه بییان
داشیتهاند سیط سیواد و تاصییت میتواند به عنوان ین
عامل افتناعی تأثیرگذار هنراه با آگاهی و تجربه شیییغلی
بر تصنیم دامداران در پذیرش نظرا کارشناسان و افرای
صیییای و علنی طر هیای منیابع طبیعی مؤثر بیاشیییید
هنسویی دارد [ 7 ،6و  .]18نتای هنننین نشان داد اکثر
بهرهبرداران منطقیه دارای سییییابقیه بهرهبرداری طوتنی
میباشیند که بیشیتر به شییوههای سینتی و بومی ا مراتع
اسییتهاده میکنند .بطور کلی میانگین سییابقه بهرهبرداری
دامداران منطقه بدود  32سیییال میباشییید که این نتای
بیانگر تنایل کنتر فوانان منطقه به شییغل شییبانی اسییت.
دلییل آن را میتوان مهیافر بخیاطر مایدودییت امكیانیا
آمو شی-ر اهی و درآمد پایین دانست.
نگرش مردم مالی نسیییبیت بیه پروژههیای مكیانیكی و
بیولوژیكی مختلف بهاظت ا منابع طبیعی افرا شییده در
منطقه نوعی ار شیییابی اسییت که منعكس کننده رضییایت
بهره برداران ا این پروژههیا بوده و ت ییینین کننیده بقیا و
ادامه این پروژههاسیت .با این وفود ،این امر بسیتگی به آن
داشیته که تا چه بد این پروژهها معیشیت خانوارها را تات
تیأثیر قرار میدهید .در منطقیه مورد مطیالعیه ،افرای این
پروژهها اثرا مثبت و منهی قابل توفهای را بر سییرمایهها
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یا داراییهای معیشیت خانوارهای روسیتایی نشیان میدهد.
مهنترین اثرا مثبیت این طر هیا را میتوان بیه کیاهش
رسایش خا ،مراتع ،بهبود منابع آ  ،ا زایش باصلخیزی
و ا زایش کنی و کیهی پوشییش و بهن تنو گیاهی ذکر
ننود .این یا تهها با دیدگاههای متخصیصیان منابع طبیعی
کیه گرایش بیه سییینیت بهیاظیت ا منیابع طبیعی دارنید
هناهنگی نشییان میدهد [ 17 ،9و  .]13این پروژهها آثار
افتناعی مثبتی هننون ا زایش اعتناد ،مشارکت و رواب
بین مردم با یكدیگر و ا زایش اعتناد به دولت ،داشییتهاند.
هنننین تعیداد کنی ا خیانوارهیا درآمید آنهیا بیه واسیییطیه
راهم شییدن شییرای گردشییگری در منطقه ا زایش یا ته
است .با این وفود در این پروژهها ،ارتباط و مشارکت مردم
مالی در برنامه ریزیهای مدیریت منابع طبیعی ناشییی ا
میداخلیهگریهیای دولتی و غیردولتی کنتر مورد توفیه قرار
گر ته است.
هنننین بات بردن توان و ظر یتهای انسیییانی و نی
بویژه دانش و مهیار هیای خیانوارهیا میتوانید بیه بیاتبردن
تأثیرا اقتصیادی و معیشیتی این پروژهها کنن کند .این
مستلزم بكارگیری تروی و آمو ش منابع طبیعی اثر بخش
در فهت بات بردن ظر یتهای انسیییانی و نی خانوارهای
دامداران است [.]9
نتای آ مون هنبسیییتگی نشیییان داد که اگر چه میان
طبقا مختلف سیابقه بهرهبرداری با مجنو شیاخ های
معیشیت پایدار رابطه معنیداری در سیط  99درصید وفود
دارد اما رابطه معنیداری بین سیواد با مجنو شیاخ های
معیشیییت پیاییدار در منطقیه مورد مطیالعیه وفود نیدارد .این
بخش ا مطالعا نشیان میدهد تجربه میتواند ین عامل
مهم در گلهداری و اسیتهاده ا رصیتها برای بهبود شیرای
اقتصییادی خانوارها باشیید .با توفه به مشییاهدا صییور
گیریتییه در مینیطیقییه بییه دلییییل تیاصیییییت غیییر میرتیبی
بهرهبرداران در مینه مرتعداری ،آبخیزداری و کشییاور ی،
به نظر میرسییید سیییط تاصییییت تأثیری بر شیییرای
اقتصیادی و معیشیتی گلهداران نداشیته اسیت .نتای باصیل
ا این پژوهش هنننین نشییان میدهد بین شییاخ های
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سییرمایه طبیعی و اکولوژیكی ،سییرمایه انسییانی و نی و
سیییرمایه افتنیاعی با متغیر معیشیییت پایدار بهره برداران
ارتبیاط مثبیت و معنیداری وفود دارد .تقوییت مؤلهیههیای
افتناعی در بین بهرهبرداران بویژه در مینههای ،داشییتن
نگرش اصیییتبی بیه مرتع و ا زایش مشیییارکیت دامیداران
مینه هنكاری متقابل بهره برداران و کارشییناسییان منابع
طبیعی را بیشیییتر خواهد کرد و یكی ا راهكارهای مهم و
مؤثر در افرای طر های منابع طبیعی اسیت .این بخش ا
نتیای بیا ییا تیههیای ماققینی [ 5و  ]13کیه اظهیار میدارنید
تقویت سیرمایه افتناعی در سیط سیامانهای عر ی یكی
ا عوامل مهنی اسییت که با بهن اصییل سییرمایه و تقویت
بس میالكییت بیاعیث فیایگزینی مرتعیداری بجیای دامیداری
میشیود و توفه به اصیت و ابیا مراتع ا طریق طر های
منابع طبیعی را ا زایش میدهد ،هنسیویی دارد .هنننین
نتای آ مون هنبسیتگی نشیان میدهد بین مجنو هشیت
شیاخ سیرمایه طبیعی و اکولوژیكی در پن سیامان عر ی
مورد مطالعه با مجنو شیاخ های معیشیت پایدار رابطه
مثبیت معنیداری وفود دارد .نتیای بیاصییییل ا آ مون
هنبسیتگی اسیریرمن نشیان داد ا دیدگاه بهرهبرداران بین
شیاخ های عوامل انسیانی و نی با مجنو ههت شیاخ
معیشیییت رابطیه مثبیت و معنیاداری وفود دارد .بیه نظر
میرسییید چون اکثر مادودههای عر ی بصیییور گروهی
مورد بهرهبرداری قرار میگیرد ،انتخا شیییاخ های نی
مناسی ا فنله توفه به دانش بومی بهرهبرداران میتواند
انگیزه افرای صیییای طر هیای منیابع طبیعی را در بین
بهرهبرداران تقویت نناید و باعث بهبود شییرای معیشییتی
آنها شیود [ .]6هنننین اقداما دیگری ا فنله شیناخت
اصیییول میدیریتی و نظیار و ار ییابی مسیییتنر بر افرای
طر هیای منیابع طبیعی تیا بیدود ییادی میتوانید در افرای
صییای این گونه طر ها مؤثر باشیید .این بخش ا نتای با
مطیالعیاتی کیه آمو ش ،تروی و نظیار را ا عوامیل مثبیت
بر روی کارایی نی مرتعداران در افرای صیییای طر ها
میدانند هنخوانی دارد [ 6و .]12
با توفه به نتای باصییل ا تالیل رگرسیییون چندگانه
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توأم مجنوعیی یا  83درصد ا واریانیی یس معیشیی یت پایدار
بهرهبرداران توسی سیه متغیر سیرمایه طبیعی و اکولوژیكی،
سرمایه افتناعی و سرماییه انسیانی و نیی تعیین میشود.
هنننین با توفه به برآورد ضییری رگرسیییونی اسییتاندارد،
نتای نشیان داد که مهنترین شیاخ ها در پیشیگویی میزان
تنیاییل بهرهبرداران بیه افرای صیییای طر هیای مرتعیداری
بهترتی سییرمایه طبیعی و اکولوژیكی ،سییرمایه افتناعی و
سییرمایه انسییانی و نی میباشییند .به نظر میرسیید ا دید
عشیییایر ،پروژههیای میدیرییت منیابع طبیعی بر معیشیییت
خانوارهایشییان تأثیرگذار بوده اسییت .ا نظر آنها تأثیر این
پروژهها بر ا زایش سیرمایههای طبیعی و اکولوژیكی بیشیتر
اسییت که دلیل آن را میتوان در بهبود کنی و کیهی علو ه
و آ هیای یر مینی ،بهبود وضیییعییت مراتع و کیاهش
رسیایش خا ،که ارتباط مسیتقیم و تنگاتنگی با شیراییییی
اقتصادی و معییییشتی بهرهبرداران دارد فستجو کرد .بعد ا
سیرمایه طبیعی و اکولوژیكی ،توفه به سیرمایههای افتناعی
نظیر اعتناد بهرهبرداران به یكدیگر و به سیا مانهای دولتی
و مشیییارکیت بهرهبردارن در تیدوین ،برنیامیهریزی و افرای
طر هیای منیابع طبیعی در رتبیه بعیدی قرار دارد .بیه نظر
میرسید با ارتقا وضیعیت اقتصیادی و معیشیتی بهرهبرداران
در سییامانهای عر ی انگیزه مشییارکتی بهرهبرداران نیز در
افرای طر های منیابع طبیعی ا زایش خواهد یا ت و آنها را
ترغی به شیرکت در کتسهای آمو شیی و ترویجی خواهد
ننود .این شیییرای باعث میشیییود ا دانش بومی مردم در
مدیریت و بهن منابع طبیعی بخوبی بهره گر ت [ 9و .]15
سییرمایههای انسییانی و نی ،بویژه دانش و مهار مردم در
مورد بهیاظیت ا منیابع طبیعی و عنلییا بهیاظیت ا آ و
خیا ،مكیانیكی و بیولوژیكی نیز مییل بیه تیأثیر مثبیت نشیییان
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میدهد .اگرچه شیاید این عوامل تأثیر مسیتقینی بر اقتصیاد
خانوارها در کوتاه مد نداشیته باشید ،اما برای دسیتیابی به
معیشییتی پایدار در منطقه توفه به آنها ت م و ضییروری به
نظر میرسییید .در مجنو میتوان نتیجیه گر یت میدیرییت
پایدار مراتع باید در چارچو ساختار نظیامهای بهرهبرداری
و عوامل اکولوژییییكی مورد ار یابی قرار گیرد ،در غییییر این
صیور ننیتوان ت ینین معیشیت پایدار را که اهداف اصیلی
افرای تنیام طر هیای اقتصیییادی افتنیاعی اسیییت ،انتظیار
داشت.
ا بررسیییی تأثیر طر های منابع طبیعی بر معیشیییت
عشییایر سییاردوییه شییهرسییتان فیر ت پیشیینهادا یر بر
اسیییاس ییا تیههیا و تالییلهیا اراییه میشیییود :متنو کردن
عیالییتهیای اقتصیییادی در مراتع فهیت دسیییتییابی بهره
برداران به معیشیت پایدار .ا آنجاییكه بهرهبرداران ا مراتع
اکثرا ا وضیعیت اقتصیادی خو برخوردار نبوده و سیرمایه
گذاری در مرتع نیز دیربا ده اسییت ،می بایسییتی فهت
افرای مهیید طر هیای منیابع طبیعی و بهن و ابییای
مراتع ،تسییهیت اعتباری در اختیار آنها قرار داده شییود.
ت م اسیییت قبیل ا هر اقیدامی در فهیت تهییه طر بیا
گلهداران هر سیامان عر ی هناهنگی کامل به عنل آمده و
ا تجربیا آنان برای مطالعه ،طرابی و افرای پروژههای
مختلف اسییتهاده شییود .توصیییه میشییود طر های منابع
طبیعی متناسی با الگوهای سیا گار در هر منطقه انتخا
گردد .افرای طر هیای منیابع طبیعی در منطقیه نییا منید
توفییه و آگیاهی علنی و کیاربردی اسیییت .قبیل ا افرای
هرگونه طربی ،برگزاری کتسهای آمو شیی و ترویجی با
اعنال سیاستهای تشویقی ضرور دارد.
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