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 چکیده
های اقتصادی دامداران تأثير مستقيم دارد و ادامه این روند رکود اقتصادی را در بين يّتفعالکاهش عملکرد مراتع بر تعداد دام و     
ود. جامعه ب آبادبلباندارانِ مراتع هدف از این تحقيق، بررسی عوامل اثرگذار بر رکود اقتصادی مرتع بخشد.یممراتع شدت  بردارانبهره

 132بودند. حجم نمونه این تحقيق با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،  آبادبلبانمراتع  بردارانبهرهنفر از  277آماری در این تحقيق، 
ی . ابزار مورد استفاده در این روش برای گردآورگردیدگيری تصادفی استفاده ها از روش نمونهانتخاب نمونه منظوردار تعيين شد. بهمرتع
وتحليل ها و اطالعات، پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه را متخصصان مرتع و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ تأیيد کرد. تجزیهداده
انجام شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپيرمن نشان داد که عوامل اقتصادی بيشترین  66خه نس SPSSافزار وسيله نرمها بهداده

امل های عویهگونتایج حاصل از تحليل عاملی نشان داد که در ميان اینکه  عالوهبه داران داشت.همبستگی را با رکود اقتصادی مرتع
 درآمدکمداران واگذاری اعتبارات به مرتع محدودیت، مدیریتیهای عوامل هیگودر ميان  316/7اقتصادی، فقدان تنوع شغلی با ضریب 

پذیری دامداری يبآسمحيطی، یستزهای عوامل یهگودر ميان  118/7داران به مرتع با ضریب منظور کاهش وابستگی درآمدی مرتعبه
 هایفعاليتداران در ل اجتماعی، عدم اعتماد بين مرتعهای عوامیهگوو در ميان  139/7سنتی در اثر خشکسالی و کمبود علوفه با ضریب 

اد که مسير نشان د يلتحلهمچنين، نتایج حاصل از  داران دارند.بيشترین اثرگذاری را با رکود اقتصادی مرتع 317/7مشارکتی با ضریب 
مستقيم و غيرمستقيم( مربوط به عوامل اقتصادی و بيشترین اثرگذاری غيرمستقيم  هایاثربيشترین اثرگذاری مستقيم و اثر کل )مجموع 

 بود. مدیریتیمربوط به عوامل 
 

 .مدیریتیمحيطی، عوامل یستز: رکود اقتصادی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل کلیدی هایواژه
 

 مقدمه
بيولوژیکی متنوعی هستند که شامل  هایزانداچشممراتع،     

، هازاربوتهخشک،  هایبيابانپيچيده اعم از  هایاکوسيستم
را  هاخشکیدرصد از سطح  87و غيره بوده و  زارهابيشه
از  سومیک. همچنين، حدود (Lund, 2007) گيرندمیدربر

نيازهای خود را از مراتع و محصوالت و  یجمعيت انسان
 توليد فيبر، حفاظت از منابع مواد غذایی، خدمات آن )ازجمله
  ؛ et alHavstad., 2007) کنندمیتأمين  آب و تنوع زیستی(

2009,.et alNeely ) جمعيت  رودمی. ازآنجاکه انتظار
 روازاین ،ميليارد نفر برسد 3/17به  6177در سال  زمينکره
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ارائه این کاالها و خدمات به یک چالش اساسی مبدّل خواهد 
 , United Nations; FAO, 2013;2013 .,et alSayre,)شد 

 طوربهزندگی و معيشت خانوارهای روستایی  .(2013
; )ه است وابست "مراتع همانند"پایه  طبيعیمنابعبه  ایگسترده

2008, 2006 ,Rig,Kepe ;2009 ,Scoones) ازآنجاکه .
، نقش آیدمی دستبه طبيعیمنابعدرآمدهایی که از طریق 

(؛ Babulo, 2008)مهمی در زندگی مردم روستایی دارد 
، باید هااکوسيستمبنابراین برای جلوگيری از تخریب مراتع و 

نيازهای مالی و معيشتی  ویژهبهداران )بين نيازهای مرتع
مناسبی وجود داشته داران( و منابع موجود هماهنگی مرتع

عدم هماهنگی باعث ایجاد نوعی تنش برای جبران  زیراباشد. 
يش از ب برداریبهرهاجبار به و به شدهبه محيط  وابستگیاین 

. از (Kumar Singh, 0092) انجامدمیحد ظرفيت این منابع 
قابله م هاتنشت زمانی پایدار است که بتواند با معيش سویی

 )پایه را تضعيف نکند  طبيعیمنابع حالدرعينکرده و 
0082,Babulo). 

Rahim ( بيان کردند که تغييرات 6711و همکاران ) آب
ما، سيل، تغيير د همانندو فصول مختلف سال عواقبی  و هوایی

ال دنبسنگين و آلودگی را به هایبارانفرسایش خاک، ایجاد 
همچنين بيان کردند که این عوامل نامطلوب  خواهد داشت.

موجب تلفات محصوالت زراعی، از دست دادن شغل، کاهش 
و  Martin .شودمیدامداری و افزایش فقر و بيکاری  فعاليت

( به این نتيجه رسيدند از آنجایی که دام 6712همکاران )
با  ،منبع درآمد برای امرار معاش دامداران است مهمترین
جوی باید وابستگی درآمدی دامداران به  ایهریزشکاهش 

مراتع  پذیریانعطافدرغير اینصورت  مراتع را کاهش داد.
توليد خود را از دست  قابليت گياهیپوششو  کاهش یافته

توليد  هایراهخواهد داد. همچنين، بيان کردند که یکی از 
پایدار در زمان کمبود بارش ایجاد تنوع شغلی در بين دامداران 

 .گيرندمیتحت فشار قرار  کمتردر اینصورت مراتع  زیرات، اس
با  کنندمیبيان ( 6718و همکاران ) Reedپژوهشی دیگر،  در

را  این مناطق بيشتر ایبوتهتخریب مراتع کاالهاری، گياهان 
. انددادهرا تحت تأثير قرار ن اساکنو معيشت  اندکردهاشغال 

 توانمیاقتصادی  سازوکارهای همچنين بيان کردند که با ایجاد

ده عقي آنان زیرااز پيشرفت تخریب مراتع جلوگيری کرد. 
داشتند با افزایش خدمات اکوسيستم و کاهش وابستگی 

و  Tang .یابدمیاقتصادی به مراتع، تخریب مرتع کاهش 
( نشان دادند اگرچه قرق در بازسازی تخریب 6712همکاران )

یت چرای فصلی )کنترل ميزان مرتع مؤثر بوده است اما مدیر
 ریتاقتصادیچرا( بر روی افزایش تنوع گياهی اثر بهتر و 

 هایاثر( در پژوهشی با عنوان 6718و همکاران ) Su دارد.
در مناطق  ایبوتهمدت چرای دام بر پوشش گياهان طوالنی

در چين به این نتيجه رسيدند که با افزایش طول  خشکنيمه
تا سه  سال( درصد تاج پوشش گياهان چوبی مدت چرا )ده
که ( بيان کردند 6711) Ralfو  di oJ .یابدمیبرابر کاهش 

شکوفایی  تواندیمصنعت اکوتوریسم در مناطق جنگلی 
نين ته باشد. همچاقتصادی را برای ساکنان منطقه به دنبال داش

زیست و افزایش تنوع گياهی را از دیگر فواید حفظ محيط آنها
 و Ocampoاکوتوریسم در مناطق جنگلی بيان کردند. 

 رفاه بهبود مانند عواملی که کردند بيان (6711) همکاران
 مهمترین از محيط اندازچشم بهبود و یمحلّ ساکنان

 بهبود برای و هستند منطقه در اکوتوریسمی هایشاخص
 د.بگيرن قرار توجه مورد باید محلّی افراد معيشت وضعيت

Wilmer ( بيان کردند که مشارکت 6711و همکاران )
ذینفع و  یهاگروهداران مستلزم ایجاد اعتماد بين مرتع

بهبود  سازنهيزماین مشارکت را  آنانپژوهشگران است. 
 .دانندیمداران مرتعاقتصادی  وضعيت

 اتیموضوع و مفاهيم برابر در اقتصادی رکود مسئله اصوالً
 بررسی .رديگیم قرار اقتصادی توسعه و ترقی پيشرفت، مانند
 ،تهافیتوسعه کشورهای در که دهدیم نشان جوامع تحول سير

 رد عميق تحوالت با همگام یاشهیاند ساختارهای دگرگونی
 و نمتواز توسعه و رشد به فرهنگی و اجتماعی سياسی، نظام

 فرایند این در .انجامدمی اقتصادی یهابخش همه در هماهنگ
 يزاسيونمکان کنار در شهرنشينی زندگی و صنایع توسعه و رشد

 توسعه و کشاورزی بخش در مناسب مدرنيزاسيون و
 نيروی مازاد خروج آن نتيجه که داد، رخ روستایی یهاحومه

 شهری خدمات و صنایع یهابخش به روستاها از انسانی کار
 توسعه کشورها این در سرانجام .(Mbaiwa, 0112) بود
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 از هک پيوست وقوع به حالی در ينیششهرن زندگی و صنعتی
 فيتظر افزایش به منجر کشاورزی بخش نوسازی دیگر سوی

 رایب مناسب بستر و شد ییروستا اقتصاد بهبود و توليدی
 هماهنگ توسعه و اقتصادی یهابخش همه حرکت

 در کشورهای در اما گردید. فراهم انسانی یهاگاهسکونت
 سياسی، یهانظام مشکالت ایران، ازجمله توسعه حال

 مطلوب دگرگونی عدم و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،
 دموجو موانع نیمهمتر از ،آنها به وابسته مختلف ساختارهای

 را آنها آثار که یاگونه به هستند؛ توسعه و پيشرفت مسير در
 هگفت زمينه این در کرد. مشاهده توسعه ابعاد همه در توانیم
 شامل فقط که پيچيده است یادهیپد توسعه که شودیم

 سياسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، تحوالت مجموعه
 يشتریب اهميّت آنها یدگيتندرهم و ترکيب نحوه بلکه ،شودینم

 از بسياری اقتصاد حاضر حال در .(Ghasemi, 0082) دارد
 زا سنتی یبرداربهره و کشاورزی پایه بر ایران روستاهای

 عهتوس به دستيابی در بسياری موانع با و شده بنا مراتع
 محققان یهاافتهی .(Azkia, 0082) است مواجه اقتصادی
 و مسئله زمينه در مستقلی بررسی که دارد آن از حکایت
 امانج گسترده شکلی به دارانمرتع اقتصادی رکود موضوع

 ودرک یشناسعلت دنبال به پژوهش این روازاین است؛ نشده
 الندهگ شهرستان در آبادبلبان مراتع در دارانمرتع اقتصادی

 است.
 هاروش و مواد

آباد در شهرستان دهگالن استان کردستان واقع شده مرتع بلبان
تا  98°1'است. این محدوده دارای مختصات جغرافيایی 

طول شرقی  21°92'تا  21°1'عرض شمالی و  93°98'
و  مترميلی 917متوسط بارندگی ساالنه منطقه  .باشدمی

است. اقليم متر  1372از سطح دریا منطقه  این متوسط ارتفاع
هکتار  9678 سرد کوهستانی است. مساحت مرتعمنطقه این 

 .باشدمیرأس  7771-7761و تعداد دام موجود در منطقه 
 زمان ورود دام نيمه اول فروردین و زمان خروج دام اواسط

 .(et al Jafarian.,2017) مهر با فصل چرای شش ماهه است
 .کاربردیست هدف نظر از و کمّی ماهيت نظر از پژوهش این
 - توصيفی آن روش و شد آوریجمع ميدانی شيوه به هاداده

 نفر از 277 تحقيق این آماری جامعه. است همبستگی
 استان - دهگالن شهرستان در آبادبلبانداران مراتع مرتع

کننده در این داران شرکتهمه مرتع .بوده است -کردستان
 حجم تصادفی بود و یريگنمونهروش تحقيق روستایی بودند. 

 دارمرتع 132 مورگان، و کرجسی از جدول استفاده با نمونه
 گردآوری برای روش این در استفاده مورد ابزار. شد تعيين
شامل دو قسمت  ه کهبود پرسشنامه اطالعات، و هاداده
 رکود اقتصادی و هایگویه به مربوط اول قسمت .باشدمی

-یست، اقتصادی، زمدیریتی یهایژگیو درباره دوم قسمت
 هاهگویدر این تحقيق مقياس  .ه استو اجتماعی بودمحيطی 

 نلپا از پرسشنامه روایی تعيين برای از نوع ليکرت بود.
استادان، متخصصان رشته  شامل که شد استفاده متخصصان

 منظوربه. بودند کشاورزی آموزش و ترویج و داریمرتع
 شد تفادهاس کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی برآورد

 مدیریتی، عوامل 11/7 رکود اقتصادی برای آلفا مقدار که
و  12/7 یطيمحستیز، عوامل 16/7، عوامل اقتصادی 16/7

 از ها،داده تحليل برای .دست آمدبه 12/7عوامل اجتماعی 
 بخش در منظور این به. شد استفاده 66 نسخه  SPSS افزارنرم

 و معيار انحراف ميانگين، درصد، فراوانی، از توصيفی آمار
آزمون  از استنباطی آمار بخش در و تغييرات ضریب

مایش ن منظوربهدر نهایت و  عاملی تحليلهمبستگی اسپيرمن، 
 ليتحلداران از عوامل مؤثر بر رکود اقتصادی مرتع کنشبرهم

 اکنون پس از بدست آمدن ضرایب بتا، شد. استفاده ريمس
تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم هریک از متغيرهای  توانمی

مستقل بر متغير وابسته را محاسبه کرد. ازآنجاکه در دیاگرام 
هم  و این ضرایب شودمیتحليل مسير از ضرایب بتا استفاده 

 یهااثر توانمیاستاندارد شده هستند؛ بنابراین  صورتبه
 آنها ینمتغيرهای مختلف را با همدیگر مقایسه کرد و مؤثرتر

ای غيرمستقيم، ضرایب بت هایاثررا تعيين نمود. برای محاسبه 
. نيمکمیهر مسير را تا رسيدن به متغير وابسته در هم ضرب 

از آنجا که هر متغيری ممکن است از طریق مسيرهای متعدد 
 هایثرابر متغير وابسته تأثير بگذارد، بنابراین برای محاسبه کل 

ی مسيرها هایاثرغير دیگر، غيرمستقيم یک متغير بر مت
نين، همچ .کنيممیغيرمستقيم آن دو متغير را با همدیگر جمع 
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مستقيم و  هایاثرعلّی کل،  هایاثربرای بدست آوردن 
 غيرمستقيم را با همدیگر جمع کردیم.

 
 نتایج

داران متوسط سن مرتع ،آمده از تحقيقبدستبا توجه به نتایج 
ن یترسال و مسن 13دار مرتعن یتر. جوانبوده استسال  21

سال با  87تا  97سال سن داشت. طبقه سنی بين  17آنها 
 97فراوانی و طبقه سنی کمتر از  بيشتریندرصد دارای  6/93

دارای کمترین فراوانی است. همچنين،  درصد 8/16سال با 
دست سال به 11داران از مرتع برداری مرتعمتوسط سابقه بهره
سال  22سال و بيشترین آن  8برداری بهره آمد. کمترین سابقه

ه کان بود یاز پاسخگو یامتعلق به طبقه ین فراوانیشتريبود. ب
 ین فراوانیمترکداری داشتند و سال سابقه مرتع 11متر از ک

 درصد بود. 8/18سال با فراوانی  87متعلق به طبقه باالتر 
سواد درصد( مورد مطالعه بی 2/28داران )مرتعهمچنين بيشتر 

از  یادرصد( متعلق به طبقه 8/6) ین فراوانیمترکبودند. 
 1/12ه دارای تحصيالت دیپلم و باالتر بودند. کداران بود مرتع

درصد  6/17داران دارای سطح تحصيالت ابتدایی، درصد مرتع
داران درصد مرتع 3/6دارای سطح تحصيالت راهنمایی و 

 27ظر شغل هم، ت متوسطه بودند. از ندارای سطح تحصيال
داران هم درصد مرتع 88درصد دارای شغل دامداری بودند. 

دارای شغل کشاورزی و دامداری بودند. همچنين بيشترین 
داران بود که ای از مرتعدرصد( متعلق به طبقه 22فراوانی )

دارای بعد خانوار سه و چهار نفر بودند و کمترین فراوانی 
درصد بود.  6/1با فراوانی  متعلق به طبقه باالتر از شش نفر

 2درصد( دارای درآمد ساالنه کمتر از  27داران )بيشتر مرتع
ای با ميليون تومان بودند. کمترین فراوانی متعلق به طبقه

 نتایج ميليون تومان بود. 17متوسط درآمد ساالنه کمتر از 
داران رکود اقتصادی مرتع هایگویه از هریک ایرتبه ميانگين

 هایسالکاهش تعداد دام در " همانند هاییگویهنشان داد که 
را  ایهرتببيشترین ميانگين  "کاهش توان خرید دام"و  "اخير

کاهش برداشت " هایگویه. همچنين، اختصاص دادند به خود
ن کمتری "عدم دریافت تسهيالت دولتی"و  "علوفه از مرتع

 (.1)جدول  ندرا به خود اختصاص داد ایرتبهميانگين 
 
 

 ایرتبهبر حسب میانگین  دارانرکود اقتصادی مرتع هایگویه بندیرتبه -1جدول 

 فیرد
رکود اقتصادی  هایگویه

 دارانمرتع
 نسبی فراوانی درصد

 نيانگيم

 *یارتبه

 انحراف

 معيار

 ضریب

 تغييرات

 - - - ادیز یليخ ادیز متوسط کم کم یليخ  

1 
 هایسالکاهش تعداد دام در 

 اخير
1 67 87 172 61 61/2 13/7 616/7 

 628/7 12/7 26/9 18 31 16 8 2 کاهش توان خرید دام 6

 911/7 71/1 11/9 12 32 11 7 11 کاهش برداشت علوفه از مرتع 9

 928/7 72/1 71/9 17 13 11 8 18 عدم دریافت تسهيالت دولتی 2

 زیاد. خيلی8. زیاد 2. متوسط 9. کم 6کم . خيلی1مقياس: : * 
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 ایرتبهو اجتماعی بر حسب میانگین  محیطیزیست، اقتصادی، مدیریتیعوامل  هایگویه بندیرتبه -2جدول 

  ردیف
، اقتصادی، مدیریتیعوامل  هایگویه

 زیست محيطی و اجتماعی
 نسبی فراوانی درصد

 ميانگين
 *ایرتبه

انحراف 
 يارمع

 ضریب
 تغييرات

 -- - زیادخيلی زیاد متوسط کم مکخيلی   

1  

 به اعتبارات واگذاری محدودیت
 منظوربه درآمدکم دارانمرتع

 درآمدی وابستگی کاهش
 مراتع به دارانمرتع

3 11 92 177 92 98/2 19/1 627/7 

6 
 عوامل

 مدیریتی
 در اقتصادی مدیریت ضعف

 مراتع
1 62 92 112 18 66/2 82/1 917/7 

9  
 مدیریتی یهابرنامه نداشتن

 مناطق برای بلندمدت
 شده معدنکاری

8 97 87 172 8 78/2 82/1 912/7 

2  
 فصلی چرای مدیریت عدم

 هادام
27 67 63 178 6 18/9 11/1 227/7 

 622/7 73/1 21/2 22 36 99 68 7 شغلی تنوع فقدان  1

6  
 عمرات از کمتر اقتصادی یوربهره

 مشاغل سایر با مقایسه در
2 97 86 19 68 32/9 63/1 968/7 

9 
 عوامل

 اقتصادی
 اقتصادی ساختارهای ضعف

 مراتع
1 63 88 16 69 18/9 92/1 982/7 

2  
 مناطق عنوانبه مراتع استفاده

 شکوفایی برای اکوتوریستی
 دارانمرتع اقتصادی

37 32 17 7 7 72/6 11/7 269/7 

1  
 اثر در سنتی دامداری یریپذبيآس

 مهاجم یهاگونه ورود و خشکسالی
67 62 91 37 62 82/9 66/1 928/7 

6 
 زیست عوامل

 محيطی
 216/7 91/1 96/9 67 18 81 66 66 خاک فرسایش افزایش

 216/7 22/1 17/9 8 17 28 67 62 مرتع در معادن یهانخاله افزایش  9

1  
 در دارانمرتع بين اعتماد عدم

 مشارکتی یهافعاليت
13 68 98 36 68 81/9 96/1 911/7 

6 
 عوامل

 اجتماعی
 روستا از کار نيروی خروج

 )مهاجرت(
61 98 28 17 18 18/9 61/1 278/7 

9  
 از دارانمرتع آگاهی عدم

 مرتع هایقابليت
62 97 87 18 18 78/9 81/1 811/7 

 زیاد. خيلی8. زیاد 2. متوسط 9. کم 6کم . خيلی1مقياس: : *
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های مربوط به عوامل ای هریک از گویهنتایج ميانگين رتبه
اجتماعی نشان داد که  محيطی و-مدیریتی، اقتصادی، زیست

 محدودیت"های عوامل مدیریتی با داران در بين گویهمرتع
 کاهش منظوربه درآمدکم دارانمرتع به اعتبارات واگذاری
 و "بارش کم هایسال در مراتع به دارانمرتع درآمدی وابستگی

 عوامل هایگویه بين در ،" مراتع در اقتصادی مدیریت ضعف"
 از مترک اقتصادی وریبهره" و "شغلی تنوع فقدان" با اقتصادی

 عوامل هایگویه بين در ،"مشاغل سایر با مقایسه در مراتع
 اثر در سنتی دامداری پذیریآسيب" با محيطی-زیست

 فرسایش افزایش" و "مهاجم هایگونه ورود و خشکسالی

 بين اعتماد عدم" با اجتماعی عوامل هایگویه بين در و "خاک
 از کار نيروی خروج" و "مشارکتی هایفعاليت رد دارانمرتع

 (.6 )جدول داشتند بيشتری موافقت ")مهاجرت( روستا
متغير مستقل  2نتایج آزمون اسپيرمن نشان داد که هر 

و  محيطیزیست، عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتیعوامل 
داران رابطه مثبت و عوامل اجتماعی با رکود اقتصادی مرتع

. همچنين عوامل اقتصادی، بيشترین داشتند داریمعنی
همبستگی و عوامل اجتماعی، کمترین همبستگی را با رکود 

 (.9داران دارند )جدول اقتصادی مرتع

 
 دارانمرتعو اجتماعی با رکود اقتصادی  محیطیزیست، اقتصادی، مدیریتیهمبستگی بین عوامل  -3جدول 

 سطح معنیداری ضریب همبستگی اسپيرمن عوامل مؤثر بر رکود اقتصادی مرتعداران ردیف

 7/777 7/817 عوامل اقتصادی 1

 7/777 7/882 عوامل مدیریتی 6

 7/777 7/296 عوامل زیستمحيطی 9

 7/777 7/917 عوامل اجتماعی 2

 

منظور تعيين ضریب در ادامه از روش تحليل عاملی به
 دارانهریک از عوامل اثرگذار بر رکود اقتصادی مرتع اهميت

 نتایج حاصل استفاده شد. "اصلی یهامؤلفهتجزیه "از روش 
ل ، عواممدیریتیعوامل  ،از تحليل عاملی در چهار مؤلفه اصلی

و عوامل اجتماعی نشان داد  محيطییستزاقتصادی، عوامل 
واگذاری  محدودیت"، عامل مدیریتیکه در ميان عوامل 

منظور کاهش وابستگی به درآمدکمداران اعتبارات به مرتع
در عوامل  118/7با ضریب  "داران به مراتعدرآمدی مرتع

در  316/7 با ضریب "فقدان تنوع شغلی"اقتصادی، عامل 
دامداری سنتی در  پذیریآسيب"، عامل محيطیزیستعوامل 

و  139/7با ضریب  "هاجمورود گياهان ماثر خشکسالی و 
عدم اعتماد بين "سرانجام در عوامل اجتماعی، عامل 

، 316/7با ضریب  "مشارکتیهای فعاليتداران در مرتع
 اندداشته دارانبيشترین تأثيرگذاری را بر رکود اقتصادی مرتع

 (.2)جدول 

در نهایت با استفاده از متغيرهای عوامل مدیریّتی، عوامل 
و عوامل اجتماعی به کمک  محيطیزیستاقتصادی، عوامل 

قيم و مست هایمورد بررسی قرار گرفتند تا اثر مسيرتحليل 
داران غيرمستقيم برخی از متغيرها بر رکود اقتصادی مرتع

 ایهبرای تعيين ضرایب مسير و محاسبه اثر مشخص شود.
مستقيم و غيرمستقيم متغيرها با استفاده از تکنيک رگرسيون، 

اس نمودارهای ترسيمی، مسيرها از هم تفکيک ابتدا بر اس
غير که بيانگر مت هافلششدند. تفکيک مسير بر اساس مبدأ 

متغير وابسته است،  دهندهنشانکه  هافلشمستقل و انتهای 
 وانعنبهیند در هر مرحله یکی از متغيرها ادر این فر .شدانجام 

به  شدهمخت هایفلشمتغير وابسته و متغيرهای مرتبط با مبدأ 
متغيرهای مستقل در تحليل رگرسيون  عنوانبهمتغير فوق 

تا از این طریق ضرایب بتا که گيرند میمورد استفاده قرار 
مستقيم متغيرهای مستقل بر متغير وابسته  هایاثر دهندهنشان

 (.1آید )شکل  دستبهاست، 
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 داران با استفاده از تحلیل عاملیمحیطی و اجتماعی بر رکود اقتصادی مرتعیستز، اقتصادی، تیمدیریاثرگذاری عوامل  -4جدول 

 اقتصادی مدیریتی گویهها شاخصها ردیف
زیست 

 محيطی
 اجتماعی

  

محدودیت واگذاری اعتبارات به مرتعداران 

کمدرآمد بهمنظور کاهش وابستگی درآمدی 

  مرتعداران به مراتع

7/118    

    7/221 ضعف مدیریت اقتصادی در مراتع عوامل مدیریتی 1

  
نداشتن برنامههای مدیریتی بلندمدت برای مناطق 

 معدنکاری شده
7/296    

    7/897 عدم مدیریت چرای فصلی دامها  

   7/316  فقدان تنوع شغلی  

  
عدم استفاده مراتع بهعنوان مناطق اکوتوریستی 

 برای شکوفایی اقتصادی مرتعداران
 7/111   

   7/821  ضعف ساختارهای اقتصادی مراتع عوامل اقتصادی 6

  
بهرهوری اقتصادی کمتر از مراتع در مقایسه با 

 سایر مشاغل
 7/869   

  
آسيبپذیری دامداری سنتی در اثر خشکسالی و 

 ورود گياهان مهاجم
  7/139  

9 
عوامل زیست 

 محيطی
  7/227   افزایش فرسایش خاک

  7/221   افزایش نخالههای معادن در مرتع  

  
عدم اعتماد بين مرتعداران در فعاليتهای 

 مشارکتی
   7/317 

 7/161    خروج نيروی کار از روستا )مهاجرت( عوامل اجتماعی 2

 7/287    عدم آگاهی مرتعداران از توانمندیهای مرتع  
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 ، همراه با ضرایب بتا(مسیر تحلیل)نمودار نهایی  دارانرکود اقتصادی مرتعمدل علّی عناصر تشکیل دهنده  -1شکل 
 

که بيشترین  داشتاز آن  حکایتآمده نتایج بدست
ل ترتيب مربوط به عواماثرگذاری مستقيم و غيرمستقيم به

اثر کل  بيشتریناینکه  عالوهبهاقتصادی و عوامل مدیریّتی بود. 

غيرمستقيم( مربوط به  هایمستقيم و اثر های)مجموع اثر
 (.8عوامل اقتصادی بود )جدول 

 
 در منطقه مورد مطالعه دارانرکود اقتصادی مرتعتجزیه اثرگذاری متغیرهای مستقل بر  -5جدول 

 مقياس ردیف
اثرگذاری 

 مستقيم

اثرگذاری 

 غيرمستقيم
 مسيرهای اثرگذاری

مجموع 

 هایاثر
 بندیاولویت

 171/7 628/7 مدیریّتیعوامل  1
212/7*161/7 

691/7*616/7 
919/7 6 

 176/7 677/7 محيطیزیستعوامل  6
212/7*171/7 

691/7*668/7 
976/7 9 

 1 212/7 - - 212/7 عوامل اقتصادی 9

 2 691/7 - - 691/7 عوامل اجتماعی 2

 

 بحث 
نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپيرمن نشان داد که     

عامل اقتصادی بيشترین همبستگی را با رکود اقتصادی 

نتایج حاصل از تحليل عاملی  دیگر، سویاز  داران دارد.مرتع
که مربوط به عوامل  "فقدان تنوع شغلی"نشان داد که گویه 

اقتصادی بوده، بيشترین اثرگذاری را بر رکود اقتصادی 

محيطیزیستعوامل   

مدیریّتیعوامل   

 عوامل اقتصادی

 عوامل اجتماعی

 رکود اقتصادی مرتعداران

171/7 

476/0  

677/7 

691/7 

628/7 

161/7 

616/7 

668/7 



 بررسی عوامل مؤثر بر رکود ...    267

ان نش مسيريلتحلداران دارد. همچنين، نتایج حاصل از رتعم
داد که عوامل اقتصادی بيشترین اثر کل را بر رکود اقتصادی 

، دهدیمکه نتایج این تحقيق نشان  گونههمان داران دارند.مرتع
عوامل  ینمهمتردر زمره  توانیمرا  ضعف در بنيه اقتصادی

 مورد مطالعه دانست.داری در منطقه مؤثر در رکود مرتع
منشأ این ضعف، فقدان تنوع شغلی در  رسدیم نظربهبنابراین 

ایين درواقع پ داران باشد.شکوفایی اقتصادی مرتعبرای منطقه 
ميليون  2داران که کمتر از بودن درآمد ساالنه بيشتر مرتع

نتایج حاصل از این بخش با  گویای این امر است. تومان بوده
( که بيان کردند یکی از 6712همکاران ) و Martinنتایج 

 توليد پایدار ایجاد تنوع شغلی در بين دامداران است، هایراه
( و 6711) Ralf و Jodiبا نتایج  همخوانی دارد. همچنين

Ocampo ( که صنعت اکوتوریسم را عاملی 6711کاران )مو ه
مهم در شکوفایی وضعيّت اقتصادی ساکنان منطقه دانستند، 

بهبود  برایکه  شودیمپيشنهاد رو ازاین دارد. همخوانی
وضعيّت اقتصادی و خارج شدن از مرحله رکود اقتصادی، 

در  مراتع گردیيعتطبجهت بررسی  توانمندیشرایط برای 
 نتایج مربوطه قرار بگيرد. یهاسازمانو دستور کار ادارات 

حاصل از آزمون همبستگی اسپيرمن نشان داد که دومين عامل 
 داران، عوامل مدیریّتی هستند.ذار بر رکود اقتصادی مرتعاثرگ

محدودیّت واگذاری "این شاخص، گویه  هاییهگودر بين 
منظور کاهش وابستگی به درآمدکمداران اعتبارات به مرتع

بيشترین اثرگذاری را بر رکود  "داران به مراتعدرآمدی مرتع
 لتحلياز داران داشت. همچنين نتایج حاصل اقتصادی مرتع

بيشترین اثرگذاری  هم نشان داد که عوامل مدیریّتی مسير
صل حا نتایج داران دارند.غيرمستقيم را بر رکود اقتصادی مرتع

که بيان ( 6718و همکاران ) Reed هاییافتهاز این بخش با 
ز تخریب ا توانمیکردند با کاهش وابستگی اقتصادی به مراتع 

 رسدمینظر به رو ازاینع جلوگيری کرد، همخوانی دارد. مرات
که با تخریب بيشتر مراتع و از بين رفتن پوشش گياهی منطقه، 

داران به دليل کاهش تعداد دام بيشتر رکود اقتصادی مرتع
آشکار شود. بنابراین، وجود مدیریّت بلندمدت در مراتع برای 

زم به نظر ری الداران اماقتصادی مرتع هایآسيبکاهش 
با نظارت کامل مسئوالن  شودمیپيشنهاد  کهطوریبه. رسدمی

 درآمدکمداران مرتع اعتبارات یا تسهيالتی در اختيار ذیربط،
متر ک آینده هایسالبه مراتع در  آنهاقرار بگيرد تا وابستگی 

ر این ام ،اخير در کشور هایخشکسالیالبته به دليل  شود.
 که مسئوالن مربوطه باید رسدمینظر  بسيار ضروری و مهم به

و  Martinالبته نتایج  داشته باشند. ایویژهبه آن توجه 
منبع درآمد برای  مهمترین( که بيان کردند دام 6712همکاران )

جوی باید  هایریزشبا کاهش و امرار معاش دامداران است 
وابستگی درآمدی دامداران به مراتع را کاهش داد، گویای این 

 واقعيّت است.
داران، فعاليّت دامداری در منبع درآمدی مرتع مهمترین

ه که وابستگی زیادی به مراتع داشت رسدمینظر مراتع است و به
 هایالسکه در  هاییخشکسالیبه دليل دیگر،  سویاز  باشند.

مبود از آسيبی که ک تواننمی، حاکم شده است گذشته بر کشور
ه این آسيب ب کرد. پوشیچشم ،داشته استبارش بر مراتع 

د بر هستن سوادبی اغلبداران منطقه که مرتع بوده که ایگونه
داران بيان کردند که سطح مرتعالبته  آن اقرار داشتند.

ده است ش کمترقبل  هایسالدر مراتع نسبت به  گياهیپوشش
خود را به فروش  هایدامتعدادی از  آنهاو این امر موجب شده 

بنابراین فروش دام یکی از عواملی است که رکود  برسانند.
 نظربه رو ازایند داشت. هدار را به دنبال خواتعاقتصادی مر

 با نظارت درآمد کمداران به مرتع دادن تسهيالت"که  رسدمی
داران به درآمدی مرتعمنظور کاهش وابستگی به مسئوالن

منظور کاهش به "هاداممدیریّت فصلی چرای "و  "مراتع
تخریب مراتع راهکارهای مناسبی برای منطقه مورد مطالعه 
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Abstract 

     The aim of this study was to investigate the factors affecting the beneficiaries' economic 

recession in the BolbanAbad Rangelands. The statistical population of this study was 400 

beneficiaries in the BolbanAbad Rangelands. The sample size of this study was determined to be 

196 rangeland beneficiaries by using Krejcie and Morgan table. A random sampling method was 

used to select the samples. The tool used to collect data and information was a questionnaire. The 

validity of the questionnaire was confirmed by rangeland experts and its reliability was confirmed 

by Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed by SPSS software version 22. The results of 

Spearman correlation test showed that economic factors had the highest correlation with the 

beneficiaries' economic recession. In addition, the results of factor analysis showed that among 

the economic factors, the lack of job diversification with a coefficient of 0.912; among the 

management factors, the limitation of credit transfer to low-income beneficiaries to reduce the 

income dependency with a coefficient of 0.885; among the environmental factors, the traditional 

livestock vulnerability due to drought and forage deficiency with a coefficient of 0.893; and 

among the social factors, the distrust between the beneficiaries in collaborative activities with a 

coefficient of 0.910 had the most impact on the beneficiaries' economic recession. Also, the results 

of the path analysis showed that the most direct and total effects were related to economic factors 

and the most indirect effect was related to management factors. 

 

Keywords: Economic recession, economic factors, social factors, environmental factors, 

management factors. 
 


