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   چکیده 

عوامل موثر درتخریب منابع طبیعی و توسعه ي پایدار می تواند در اتخاذ تصمیم هاي مدیریتی جهت دستیابی به اهداف 

در کنار  توسعه ي پایدار موثر باشد. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر در تخریب منابع طبیعی استان اردبیل 

اي و تجارب کارشناسی، چهار دسته کارهایی جهت  حفظ این اراضی است. با استفاده از مطالعات کتابخانهشناسایی راه

پیشنهاد اساسی در  6هاي منابع طبیعی استان مطرح شده و در ادامه عامل فرعی به عنوان چالش 27معیار اصلی و 

دهد که عوامل اقتصادي و فرهنگی ق نشان میجهت بهبود وضعیت منابع طبیعی استان ارائه گردید. نتایج این تحقی

بیشترین نقش را در تخریب اراضی منابع طبیعی استان داراست و فرهنگ سازي مناسب ترین شیوه در جهت بهبود 

  وضعیت منابع طبیعی استان است.

 منابع طبیعی، چالش هاي منابع طبیعی، حفظ و حراست از منابع طبیعی. کلیدي:  گانواژ
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   مقدمه  - 1

 نیز یندگانآ به متعلق که است میراثی بلکه نداشته، تعلق نسل حاضر به فقط که است جامعه آن ثروت جامعه هر طبیعی منابع

 به و شوند می محسوب زمین کره محییط زیست منابع ترین گسترده شونده) تجدید طبیعی (منابع مراتع و جنگلها .هست

 از جلوگیري آن، تولید و و حفظ خاك ایش فرس با مبارزه هوا، گی آلود با مبارزه سطحی، کنترل آبهاي در که نقشی علت

 دارو مواد ، تولید مین ز رانش از گیري جلو ، منطقه یک هواي و آب تعدیل ، ها زندگی انسان تفرجگاه حیط، م صوتی آلودگی

  ).1380(ابراهیم پور،  روند می شمار به پایدار توسعه رایند ف پایه در عوامل از دارند ها بوم زیست تعادل و تی صنع و ئی

 زوال در حال این منابع که دارند اتفاق نظر نکته این بر کشور منابع طبیعی بخش سیاست گذاران و برنامه ریزان تمامی تقریباً

 اقدامی هر از قبل که نظر میرسد به .داشت خواهد ادامه همچنان روند این کنونی بهره برداري، شیوه هاي با و است تخریب و

 برنامه که، آنجا از  .شود ارائه و تنظیم منابع طبیعی تخریب قطع براي برنامهاي و شود متوقف منابع طبیعی تخریب است الزم

 ضرورت ، است مسئله این در آنها از هریک تعیین سهم و عوامل این دقیق شناخت مستلزم کالن راهبرد به عنوان یک ملی

عوامل دامداري، قطع و  شامل تخریب در مؤثر مختلف به عوامل توجه با بنابراین. میشود روشن بیشتر بررسی انجام این

 تأکید گانه 4عامل  رد عملک چگونگی و اثرها تدقیق و بررسی بر ، باید برداشت، تغییر کاربري و طرح ها، فرهنگی اجتماعی

 حاکمیت به توجه با طرفی از و مشخص نیست تلفمخ اکولوژیکی مناطق عوامل در از یک هر نقش و اهمیت که آنجا از داشت.

 این در هستند، بیشتري اهمیت و اثر داراي این عوامل از هایی دسته خاص، اقتصادي و اجتماعی ، ادافیکی، اقلیمی شرایط

 است. شده انجام نیز یت بندي اولو یا سهم بندي نوعی از آنها، تعیین و میزان اثرات هریک و عوامل شناسایی با پژوهش همراه

 المللی، هاي بین نهاد مشترك ایف وظ ها عرصه این از صحیح اري برد بهره و حفاظت، احیاء دلیل همین به ).1387(انصاري، 

 منابع خریب). ت1389(آرایش،  محلی و دوستداران طبیعت قلمداد می شود هاي تشکل دولتی، غیر هاي سازمان دولتها،

 اندرکاران، و دست مسئولین توسط مختلف هاي به صورت که است واقعیتی اخیر، دهه طی چند ویژه به کشور طبیعی

آمار هاي موجود نشان از تخریب شدید منابع طبیعی کشور در دهه هاي اخیر  .شود می بدان اشاره برداران بهره و پژوهندگان

(آرایش،  % از مراتع کشور تخریب یافته اند9.1ساله  40یعنی دربازه ي  1375تا  1335دارد. به عنوان نمونه در بازه ي زمانی 

روبرو بوده است ش هاي مختلفی در این زمینه استان اردبیل نیز از این مقوله جدا نبوده و در طی سالیان اخیر با چال ).1389

به همین دلیل در این تحقیق با توجه به ضروریت موضوع به بررسی علل تخریب منابع طبیعی استان پرداخته شده است و در 

ب تخریهدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر در بنابریان  ادامه پیشنهادهایی براي بهبود این شرایط داده شده است.

  کارهایی جهت  حفظ این اراضی است.در کنار شناسایی راهمنابع طبیعی استان اردبیل 

  روش تحقیق - 2

در این استان اردبیل می باشد. این استان از غرب به آذربایجان غربی، از جنوب به استان زنجان و از  موردمطالعهمنطقه 

  دهد. یم) موقعیت استان اردبیل را نشان 1شمال به جمهوري آذربایجان منتهی می شود. شکل (
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  : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (منبع: نگارندگان)1 شکل

   

و تجارب کارشناسان منابع طبیعی استان و سوابق مطالعاتی مجموعه  مي ا کتابخانهدر این تحقیق با استفاده از مطالعات 

-اي از عوامل دخیل در تخریب اراضی استان شناسایی و دسته بندي شدند. همچنین با توجه به فاکتورهاي مختلف تخریبی راه

  شرایط داده شده است. کارهایی همسو با علل تخریب در جهت بهبود

  

  نتایج - 3

) مجموعه اي از عوامل تخریب منابع طبیعی استان را نشان می دهد.  این عوامل در چهار دسته اصلی عوامل 1-4جدول (

دامداري، قطع و برداشت، تغییر کاربري و طرح، و عوامل اقتصادي اجتماعی را شامل می شود. باید اشاره نمود که با توجه به 

استان اردبیل و بهره مندي از اراضی جنگلی و مرتعی با درجات مرغوبیت مختلف، قسمتهاي مختلف استان با موقعیت 

چالشهاي مختلفی روبرو هستند. به عنوان مثال می توان اشاره نمود که مهمترین چالش در سطح شهرستان بیله سوار تخریب 

ن و در جنگلهاي نمین بحث قاچاق و تخریب اراضی جنگلی اراضی ملی می باشد در حالی که مهمترین چالش در شرق استا

می باشد. بدین منظرو بایتسی مجموعه اي از عوامل را براي قسمتهاي مختلف استان در نظر گرفت که در جدول زیر آمده 

  است.

 

  ) عوامل چالش انگیز در تخریب منابع طبیعی استان اردبیل1جدول (

  زیرمعیارها    معیاراصلی  ردیف

1  
  

  

  

  عوامل دامداري

  افزایش تعداد دام  

  افزایش تعداد دامدار  

  چراي زودرس  

  چراي سنگین  
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  چراي طوالنی  

  رقابت در چرا  

  نظارت بر پروانه چرا  

2  
  

  

  

  

  

  

  عوامل قطع وبرداشت

 بوته کنی   

 شاخه زنی  

 زغال گیري   

 قطع درختان   

 آتش سوزي   

 قاچاق چوب   

 برداشت محصوالت فرعی   

  نظارت بر جنگل  

3    

  

  عوامل تغییر کاربري و طرح ها

 تبدیل به کاربري زراعی   

 تبدیل به کاربري عمرانی   

 تبدیل به معدن   

 طرح مرتعداري   

 طرح جنگلکاري   

 مانور نظامی   

 عوامل متفرقه   

 نظارت بر طرح ها و کاربري ها   

4    

  عوامل اقتصادي و اجتماعی

عدم آشنایی جوامع روستایی با منابع   

 طبیعی 

 عدم آشنایی مسئولین با منابع طبیعی   

 عدم فرهنگ سازي منابع طبیعی در جامعه   

حضور مدیران فاقد تخصص در منابع   

 طبیعی 

  

) 2بعد از مشخص شدن عوامل مختلف تخریب در سطح استان اردبیل با توجه به تجارب کارشناسی انجام شده در جدول (

  مجموعه اي از پیشنهادها آورده شده است. 

 

  ) پیشنهادهاي براي مدیریت چالشهاي منابع طبیعی استان2جدول (

  راه کار  ردیف

  فرهنگ سازي  1

  توجه به اشتغال  2

  محکمقوانین   3

  آموزش   4

  افزایش نیروهاي حفاظتی   5

  طرح هاي بیولوژیک  6
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) نشان دهنده راهکارهاي در جهت مدیریت بهتر چالش هاي موجود در حوزه منابع طبیعی استان است. 2جدول فوق (جدول 

یگان حفاظتی و اجراي طرح این عوامل عبارتند از فرهنگ سازي، اشتغال زادي، اعمال قوانین محکم، آموزش، افزایش نیروهاي 

هاي بیولوژیکی. هر کدام از این عوامل نقشی بازدارنده از تخریب اراضی منابع طبیعی دارند که متناسب با شرایط 

  اکومورفولوژیک مناطق بایستی مد نظر قرار گیرد.

  

  

  

  بحث و نتیجه گیري-4

طبیعی بایستی مجموعه اي از عوامل اقتصادي، فرهنگی طبیعتا هر چالش با راهکاري قابل جبران است. در بحث مدیریت منابع 

به خصوص در استانهاي مثل استان اردبیل که عمده فعالیت روستادیان دامداري و کشاورزي می  و اجتماعی را در نظر داشت.

منابع  باشد و با حوزه منابع طبیعی سرو کار دارند این چالش ها جدي است. در این تحقی قمجموعه اي از عوامل تخریب

طبیعی مورد بحث قرار گرفت که این عوامل بسته به شرایط مناطق مختلف استان براي هر شهرستان چالشی جدي محسوب 

می شود. وجود خاك مناسب در شمال استان چالش تخریب اراضی ملی و تبدیل به اراضی زراعی را به یک معظل در سطح 

ر قاچاق درختان جنگلی به قصد فروش و یا تبدیل به ذغال در سطح شهرستانی مثل بیله سوار کرده است و از طرفی دیگ

به همین دلیل مجموعه اي از عوامل ریز و درشت در سطح عوامل  شهرستان نمین به یک چالش اساسی تبدیل شده است.

ا ارائه شده تخریب یمنابع طبیعی استان مورد بحث قرار گرفت و در ادامه چندین پیشنهاد براي مدیریت بهتر این چالش ه

است. فرهنگی سازي یکی از عواملی است که با افزایش بینش افراد به منابع طبیعی می تواند تاحد زیادي کنترل کننده تخریب 

اراضی منابع طبیعی باشد. از طرفی دیگر فرهنگ سازي بدون ایجاد اشتغال و افزایش قدرت اقتصادي افراد بومی مناطق 

اه کاري مناسب باشد به همین دلیل مقوله اشتغال نیز بایستی مد نظر قرار گیرد. همچنین در مختلف نمی تواند به تنهایی ر

سالیا اخیر مشاهده شده افرادي با بضاعت مالی مناسب نیز اقدام به تخریب اراضی منابع طبیعی نموده اند که علت این امر 

ن سخت گیرانه می تواند این چالش را تا حدي کنترل ضعف قوانین منابع طبیعی در این حوزه است و بنابراین اعمال قوانی

نماید. آموزش، افزایش نیروهاي یگان حفاظت و اجراي طرح هاي بیولووژیک نیز از راه کارهایی هستند کخ می توانند مثمر ثمر 

ین تخصیص منابع واقع گردند که البته این مواد مستلزم نیاز مالی بوده و طرح هاي حمایتی دولتی را می طلبد که در این ب

  کمک نماید.مالی مناسب می تواند بر کنترل بهتر چالشهاي تخریبی منابع طبیعی 
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Obstacles to Sustainable Development in Natural Resources, 
Challenges and Solutions 

(Case study: Ardabil province) 
Abstract 
Effective factors in natural resource degradation and sustainable development can be effective 
in deciding management to achieve sustainable development goals. The purpose of this study 
was to identify the factors affecting the degradation of natural resources in Ardebil province 
along with identifying ways to preserve these lands. 4 criteria and 27 sub criteria defined as 
challenges and 6 suggestion were presented. The results of this research show that economic 
and cultural factors play the most role in the destruction of the land resources of the province, 
and culture is the most appropriate way to improve the state of the natural resources of the 
province. 
 Keywords:   Natural resources, Challenges of natural resources, Conservation of natural 
resources. 

 
 

 


