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 چكیده 
. کند جلوگیری ها آن تخریب به رو روند از مراتع در گذاری سرمایه با  کرده سعی دولت اخیر سال چند طی

 این در. است شده واگذار خصوصی بخش به ساله 03 داری مرتع های طرح قالب در مراتع مالکیت دلیل همین به

منطقه  برداران بهره معیشت بر داری مرتع و آبخیزداری های طرح اجتماعی اقتصادی تأثیر بررسی به مقاله

 توزیع از استفاده با اطالعات آوری جمع. هستند روستایی مردم و عشایر ها آن اکثر که  شده کوهرنگ پرداخته

. گرفت صورت تصادفی صورت به برداران بهره انتخاب. است گرفته صورت مرتع بهره برداران بین پرسشنامه

 این از که بود؛ 7/3 مربوطه ضریب که شد روایی تعیین کرونباخ آلفای روش از استفاده با شده استخراج اطالعات

 گرفته انجام  SPSS16 افزار نرم از استفاده با آماری های تحلیل و تجزیه. هست اعتماد قابل پرسشنامه جهت

 عنوان به معیشت و اقتصاد که هست ها داده میان همبستگی و رگرسیون صورت به آماری آزمون. است

 افزایش و خصوصی صورت به دامداران به ها طرح واگذاری محاسبات، انجام از پس. هستند وابسته متغیرهای

 و اقتصاد در را تأثیر بیشترین آبخیز سدهای احداث و داری مرتع های طرح طریق از دامی تولیدات و علوفه تولید
 .داشت داران مرتع معیشت

 

 کوهرنگ اقتصادی، اجتماعی، آبخیزداری، داری، مرتع طرحواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  -1
. و مرتعداری است آبخیزداری طرح دارد، وجود فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه برنامه در که ها ریزی برنامه از یکی      

حضور مردم  دارد محیطی زیست منابع حفظ کلی طور به و خاک و آب منابع حفظ در سعی داری مرتع و آبخیزداری طرح های

ر تامین منابع آب در مدیریت حوزه های آبخیز در ایران و حتی در سراسر جهان به توسعه پایدار و ایجاد تغییرات اساسی د

خواهد شد و کسب تجربیات نوآورانه در انجام امور مشارکتی پروژه های آبخیزداری در سطح بین المللی مدیریت میتواند کمک 

شناسی و  گذاری تشکیل شده است که نیاز به اطالعات اکولوژیکی، جامعه حوزه های آبخیز از دو بخش فنی و سیاست .کند

 ارد که باید نقش مردم و مسئولین در آن مشخص و تعیین شود و مردم نیز با عزم ملی مشارکت نمایندعلوم ارتباطات انسانی د

لذا اساسی ترین راهکار این است که طراحی و  .زیرا فقط اهرم دولتی و قهریه در اکثر نقاط جهان به شکست انجامیده است

  تدوین برنامه های مدیریت مشارکتی به صورت قانون در آید

 سوابق تحقیق -2
     

 منظور به فارس در استان المرد دشت در زدایی بیابان های طرح اجرای ارزیابی و بررسی به (3030) همکاران و جعفری     

 عملیات و بذرپاشی کاری، نهال شامل زدایی عملیات بیابان پرداختند.  طرح اجرای اثر در گیاهی پوشش و خاک تغییرات بررسی

( دار بال فندقۀ) آتریپلکس، :نظیر شوری و خشکی به مقاوم های از گونه استفاده با و هکتار 3333 معادل سطحی در حفاظتی

 .است نداشته دنبال به چندانی موفقیت عملیات داد اجرای نشان نتایج و گرفت انجام کهورپاکستانی

 استان جنوب در منطقه زدایی بیابان توسعه در فرهنگی و اجتماعی مسائل نقش بررسی به (3033)  همکاران و احمدی    

 در اجتماعی و اقتصادی مسائل از لحاظ عامل ترین مهم منطقه فرهنگی و اقتصادی فقر داد نشان نتایج و پرداختند کرمان

 کشاورزی، فعالیت منطقه این روستاهای مجاورت به پیشروی بیابان و روان های ماسه هجوم و بوده زدایی بیابان پدیده خصوص

 های کانون اجتماعی اقتصادی توسعه فراوانی در اختالف باعث و گردیده افزایش مهاجرت باعث انداخته، مخاطره به را دامداری

در  باید جمعیتی مراکز در اطراف زدایی بیابان عملیات های روان شن تثبیت عملیات دلیل این به .است شده منطقه جمعیتی

 .گیرد قرار مدنظر ها بندی اولویت

Zhenghu      کشور در زدایی بیابان عملیات گیاهی های گونه استقرار و شن تثبیت که دادند نشان 4332 سال در همکاران و 

 .شود می منطقه ساکنین وضعیت اقتصادی بهبود و تولید و گیاهی پوشش افزایش و حاصل خیز مواد افزایش باعث چین

Hagani      موفق زدایی عملیات بیابان انجام که مناطقی در که داد نشان زدایی بیابان عملیات تأثیر بررسی با 4337 سال در 

 غلبه خشکی و آب کمبود بر توانند بهتر می مناطق این ساکنین و بهبودیافته مناطق این در زندگی استانداردهای است بوده

 .یابد می کاهش نیز روستاها مهاجرت و رهاسازی همچنین و کنند

 Leister     که در  .با بررسی اثرات خشکسالی بر بخش دامداری ایاالت متحده آمریکا بیان داشتند4330و همکاران در سال

کوتاه مدت خشکسالی باعث افزایش قیمت محصوالت دامی و علوفه و همچنین کاهش قیمت دام زنده هنگامی که کشتار در 

ه و باعث کاهش پرورش حیوانات اهلی و کاهش دامداری به می شود.در بلند مدت قیمت محصوالت باالماند گله صورت پذیرد،

شود و این موضوع باعث کاهش زنجیره های فرآورده های گوشتی می شود.به طور کلی  علت کاهش پروارپذیری آن ها می

 کاهش گله های حیوانات باعث افزایش قیمت دام های اهلی در بلند مدت و کاهش مصرف آن ها می شود.
 

 قه مورد مطالعهمنط موقعیت -3
 و یشرق طول 23°،45'،07" تا درجه 23°،25'،43" تیموقع در لومترمربعیک 42/0733 مساحت با کوهرنگ شهرستان 

 دو ،یشهر مرکز کی یدارا شهرستان نیا ،قرارگرفته چینویگر النهار نصف از یشمال عرض 04°،23'،2" تا درجه °03،23'،22"
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، متر یلیم 0/3243سال در یبارندگ نیانگیممتر،  4052 ایدر سطح از ارتفاع هست سکنه یدارا یآباد 330 و دهستان 2 بخش،

 است. گراد یسانت 3/3سال در حرارت درجه نیانگیم

 
 نقشه تقسیمات کشوری منطقه مورد مطالعه                 -3شکل 

 نتایج: -4
 ضریب محاسبه برای.انتخاب گردید  تصادفی گیری نمونه روش با که بود بردار بهره 57 آماری مورد استفاده شامل جامعه       

 (. 3034جهانی،) استفاده شد ( 3کرونباخ)رابطه  آلفای گیری روش اندازه  ازاعتماد  قابلیت
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2 ،واریانس مجموع کلی سواالت   

 و پذیرش قابل اعتبار میزان دامنه در مذکور ضریب که آمد، دست به 7/3 ها پرسش مورد در کرونباخ آلفای نتیجه 

 است. مطلوب

 

مداری، شغل تعداد و درصد بهره برداران از نظر سن، سواد، متوسط مرتع هر دامدار، وضعیت دا33تا  3های  در جدول

 ضریب  34و 33های  در جدولاصلی و فرعی، محدوده و متوسط درآمد، میزان مشارکت و میزان استفاده از مراتع ذکر شده  و 

 معیار انحراف و آن نوع و میزان رگرسیون، همبستگی -معیشت  و اقتصاد در ها طرح تأثیر تشخیص ضریب و همبستگی

 احداث تأثیر میزان تعیین رابطه % بیان شده و 2دار در سطح معنی داری  بهره و معیشت مطالعه  در اقتصاد مورد برداران بهره

 است.  4  شکل صورت به 34  جدول از B ستون به توجه معیشت با و اقتصاد روی بر داری مرتع های طرح و بندها

 
 پاسخگویان تحصیالت درصد و سطح سواد -2 جدول  سواد                      پاسخگویان سطح سنی درصد و تعداد سنی، محدوده -1جدول 

 

 

 

 

 

  

 

 

 سن تعداد سنی درصد

 43 تا 33 7 2/37%

 03 تا 43 32 2/07%

 03 تا 03 32 02%

 03 تا 03 2 33%

 سطح سواد تعداد در صد تحصیالت

 بیسواد 33 47%

 ابتدایی تحصیالت 32 2/02%

 راهنمایی تحصیالت 33 42%

 متوسطه تحصیالت 2 2/34%
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 دامداری وضعیت -4 دامدار                                                                 جدول هر مرتع متوسط  -3 جدول

 
 

 

 

 

 بردار بهره( فرعی) دوم شغل - 0 مطالعه                                                                            جدول مورد مراتع برداران بهره شغل  -0 جدول

 
 

 

 

 

 
 برداران بهره درآمد محدوده -8 جدول  دامداران                                                                                                 درآمد متوسط - 0 جدول

 
 

 

 

 

 مطالعه مورد مراتع از برداران بهره استفاده میزان  -13 جدول                           داران                                   مرتع مشارکت میزان -9 جدول

 

 

 

 
 معیشت و اقتصاد در ها طرح تأثیر تشخیص ضریب و همبستگی ضریب - 11جدول

R R Square R Square استانداردشده F Sig 

73/3  54/3  00/3  33/4         23/3           

R:                   دامنه تغیراتR Square مربع :R                     F                 درجه آزادی :Sig  درصد معنی داری : 

 
 مطالعه مورد برداران بهره معیار انحراف و آن نوع و میزان رگرسیون، همبستگی -12 جدول

 B std.error  Beta T Sig نمونه

 333/3 332/4 - 233/3 203/2 الف ثابت

 X1055/3 340/3 333/3 372/3 353/3 برداران  بهره همكاری و مشارکت میزان* 

X2 433/3 -332/3 -402/3 423/3 -474/3   ها طرح نوع از دار مرتع به دادن آگاهی* 

 کوهرنگ چنگ شهر در دامدار هر مرتع متوسط هکتار 32

 کوهرنگ شهر در دامدار هر مرتع متوسط هکتار 43/32

 دامداری نوع افراد تعداد افراد درصد

 رو کوچ نفر 47 2/57%

 روستایی نفر 3 2/44%

 رو کوچ نیمه نفر 2 33%

 بردار بهره دوم شغل دار مرتع تعداد شغلی درصد

 کشاورزی نفر 44 22%

 دامداری نفر 4 2%

 بنایی و کارگری نفر 33 2/47%

 باغداری نفر 4 2%

 خوراکی و دارویی گیاهان آوری جمع نفر 0 2/7%

 اصلی شغل بردار بهره تعداد اصلی شغل درصد

 دامداری نفر 07 2/34%

 کشاورزی نفر 0 2/7%

 دامداری از دار مرتع هر درآمد متوسط میلیون 3/33

 مرتع و کشاورزی از دار مرتع هر درآمد متوسط میلیون  4/42

 مشاغل سایر از دار مرتع هر درآمد متوسط میلیون 3/33

 درآمد میزان افراد تعداد درآمدی درصد

 میلیون 10 تا 13 بین درآمد نفر 33 22%

 میلیون 23 تا 10 بین درآمد نفر 33 22%

 میلیون 20 تا 23 بین درآمد نفر 2 33%

 اراضی از استفاده مدت دار مرتع تعداد استفاده درصد

 روز 83تا  03  نفر 2 2/34%

 روز 93تا  83  3 3%

 روز 133 تا 93  نفر 37 2/24%

 روز 113تا  133  نفر 0 2/7%

 روز 123 تا 113  نفر 5 32%

 روز 133تا  123  نفر 2 2/34%

 روز 143تا  133  نفر 2 33%

 اند کرده شرکت ها طرح در که داری مرتع کل تعداد نفر 05 33%

 اند نموده مشارکت بندها احداث در که داری مرتع کل تعداد نفر 44 22%

 اند نموده مشارکت داری مرتع های طرح در که داری مرتع کل تعداد نفر 42 53%

 اراضی این در احداثی بند تعداد نفر 73 333%

 عرفی سامانه هر در بند تعداد متوسط 72/3 2/4%
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X4377/3 3222/3 222/3 427/3 223/3  ناحیه مردم و بومی نیروی از استفاده* 

X5423/3 -332/3 -472/3 453/3 -033/3      بهشهرها جوانان مهاجرت کاهش* 

X6 322/3 -304/4 -033/3 332/3 -070/3  دامداران به خصوصی طور به ها طرح واگذاری 

X9 340/3 -333/3 -343/3 422/3 -342/3  تخریب و فرسایش کنترل و نیاز مورد علوفه تامین* 

X10223/3 533/3 303/3 335/3 333/3     منطقه به گردشگر و گردشگری جذب* 

X11472/3 343/3 422/3 437/3 403/3  ها آن میان معیشت و روابط بهبود* 

X12343/3 334/3 333/3 443/3 340/3  عرفی سامان به خسارت از جلوگیری* 

X13 357/3 -353/3 -303/3 432/3 -305/3 استفاده برای ها چشمه و ها رودخانه آب کنترل* 

X14 253/3 -233/3 -347/3 433/3 -342/3  عرفی سامان در مراتع وضعیت بهبود* 

X15 324/3 -353/4 -230/3 433/3 -272/3  دامی تولیدات و علوفه تولید افزایش 

X16 257/3 -253/3 -357/3 404/3 -304/3  توقف مدت و ها دام خروج و ورود زمان* 

X17 353/3 247/3 3/007 433/3 034/3  ها دام تعداد در تأثیر* 

 X18273/3 737/3 307/3 433/3 322/3  مطلوب استفاده و مرتعی ها زمین افزایش* 

 X19533/3 233/3 333/3 333/3 333/3  درآمد کسر و اشخاص غیرمجاز استفاده* 

X20 333/3 024/3 473/3 357/3 422/3  ها دام لیف تا برای بیشتر علوفه خرید* 

Std.errorثابت الف: عرض از مبدا معادله      : خطای از معیار            Beta :  عرض ازمبدا          T :t استیودنت        Sig  درصد معنی داری : 
 

 مردم معیشت و اقتصاد بر یدار مرتع یها طرح و بندها احداث ریتأثرابطه  - 2شكل 
 در دامی تولیدات و علوفه تولید افزایش و دامداران به خصوصی صورت به ها طرح واگذاری عوامل که داد نشان نتایج

 و بومی نیروی از استفاده همکاری دامداران، و مشارکت میزان مانند عواملی و است تأثیرگذار بسیار ها آن معیشت و اقتصاد

 غیرمجاز استفاده دام، تعداد در تأثیر خسارت، جلوگیری از معیشت، و روابط بهبود گردشگر، و گردشگری جذب ناحیه، مردم

 مهاجرت کاهش طرح، از دامداران به دادن آگاهی و مستقیم با رابطه مرتعی زمین های افزایش و بیشتر علوفه خرید اشخاص،

 افزایش مراتع، وضعیت بهبود ها، چشمه و ها رودخانه آب کنترل فرسایش، کنترل نیاز و مورد علوفه تامین به شهرها جوانان

 .دارد آنان معیشت و اقتصاد در را تأثیر کمترین ها دام توقف و خروج و ورود زمان تولیدات دامی، و علوفه تولید
 

 فهرست منابع -0
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Abstract: 

In recent years the government has tried to invest in the Rangelands of the process to 

prevent their destruction.For this reason, rangeland ownership has been assigned to the private 

sector in the form of 30-year forward land plot projects.This article examines the socio-

economic impact on the livelihoods of farmers and rangeland watershed management plans 

discussed Koohrang area, most of them are tribal and rural people.Data collection was done 

by distributing questionnaires among rangeland operators. Selection of operators was done 

randomly. The extracted data was determined using Cronbach's alpha method and the 

coefficient was 0.7. This is a reliable questionnaire. Statistical analysis was performed using 

SPSS16 software. Statistical test is a regression and correlation between data that economics 

and livelihood are dependent variables. After the calculation, assigning projects to private 

farmers and increase forage production and livestock production through range management 

plans and catchment dams have the greatest impact on the economy and the livelihoods of 

pastoralists. 

Keywords:Range Management Project, Watershed Management, Economic, Social, 

Koohrang. 
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