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حفاظت خاك و بهبود پوشش گیاهی مراتع داالهو در استان کرمانشاه با در نقش قرق 
 عفذین عشایرمشارکت 
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  چکیده
هدف از اجراي ایـن پـژوهش کـه در مراتـع     . دیدگاه آنها در موفقیت انجام اقدامات قرق و مدیریت مراتع استمشارکت جامعه محلی و استفاده از  

ساله فوق بود که از طریـق مراجعـه حضـوري و     عشایر در اجراي قرق پنج ییالقی داالهو در غرب استان کرمانشاه انجام گرفت، بررسی نقش و انگیزه
به در قالب پرسشنامه نسبتا ساده متشکل از سواالتی پیرامون انگیزه اصلی دامداران، علت پیروي از توصیه سران مصاح. ها انجام یافت مصاحبه با آن

نتایج ایـن  . عشایر، دیدگاه آنان در مورد تغییرات حاصله در پوشش گیاهی منطقه، محل تامین علوفه یا چراي دام و مشکالت آنان در این زمینه بود
درصد دامـداران اعتقـاد    74همچنین . شدموجب کاهش قابل مالحظه سطح خاك لخت به همراه افزایش پوشش گیاهی تحقیق نشان داد که قرق 

به نظر آنان چراي مفرط، تخریب مراتع قشـالقی، چـراي زودرس، از بـین رفـتن     . داشتند که قرق موجب تغییرات زیادي در پوشش گیاهی ده است
پیروي از توصیه سـران   نهایتاً. هستند و مشکالت دامداريمراتع داالهو کاهش علوفه رتیب اهمیت از عوامل بند و دامداران غیرمجاز به ت مراتع میان

اي نیز با توجه به توجیهات کارشناسان اداره منابع طبیعی و همکاري بـا سـایر دامـداران انگیـزه اصـلی       عشایر، درك وضعیت نامناسب مرتع  و عده
ن قرق شامل احیاء گیاهان مرتعی و جنگلی، حفاظت خاك، پایداري حیات وحش، رونق زنبورداري و گردشگري عواید ای. مشارکت در قرق اعالم شد

  . تواند الگویی براي سایر مناطق باشد ریزي مناسب می بود که با مدیریت و برنامه) در مقیاس محلی(
  
  انگیزه عشایر، پوشش گیاهی، دامداران مجاز، مراتع داالهو :کلیدي هاي واژه 

 
 
 
 
 
 



  
  
  1397 خرداد 30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

452 
 

  مقدمه 
دهد که  هاي میدانی در منطقه زاگرس نشان می ررسیب. و مراتع یکی دیگر از عوامل نابودي تنوع زیستی ایران است ها تخریب جنگل

دیمزار، مناطق مسکونی و (، تغییر کاربري )زود رس و بیش از حد ظرفیت(تخریب مراتع به اشکال مختلف از جمله چراي نامناسب 
  . است) فصل بهار(، آتش سوزي و در سالیان اخیر کندن گیاهان براي مصارف محلی )شبکه گاز، معادن روباز صنعتی، جاده،

عنوان عامل کلیدي تخریب و زوال تنوع زیستی و فرسایش خاك محسوب  در این بین چراي مفرط در آن بخش از مراتع باقی مانده به
میلیون هکتار  90، مساحت مراتع ایران از )1392،مرکز آمار ایران(یزداري به نقل از ها، مراتع و آبخ بنابر آمار سازمان جنگل. دشو می

همچنین در این مدت سطح مراتع خوب و متوسط به . تقلیل یافته است 1391میلیون هکتار در سال  8/84به حدود  1382درسال 
به حدود ) 1382سال (درصد  48در مقابل مراتع فقیر از  اند و درصد تقلیل یافته 25و  5/8درصد به ترتیب به  2/42و  3/10ترتیب از 

میلیون کیلوگرم علوفه خشک  110نتیجه این روند افزایش مراتع فقیر و کاهش ساالنه . افزایش یافته است) 1391سال (درصد  65
برابر  بیش از  7/5به مراتع نیز این در حالیست که آمار دام وابسته ). 2005بانک جهانی، (میلیون دالر است  172مراتع است که معادل 
دلیل عوامل  هاي قابل توجه و عدم کارایی آن به نتیجه این روند تحمیل هزینه ).2006پور،  بدري(است ا ه حد ظرفیت مجاز آن

موارد  در خیلی از این. است) ها و مراتع سازمان جنگل(خارج از توان و کنترل سازمان متولی  عواملاقتصادي، اجتماعی، مدیریتی و 
هایی چون قرق، چراي مناسب دام، حفاظت از جنگل و مرتع، تمام  ها در اجراي  برنامه مقاومت جامعه محلی و یا عدم مشارکت آن

  . نماید اثر می ها را بی اثرات آن
الزمه . سازد هن میهاي مرتبط با معیشت و درآمدشان را مبر نفعان و جلب مشارکت آنان در پروژه این موضوع لزوم تعامل بیشتر با ذي

در این . هاست ویژه افراد آگاه، معتمد و متنفذ در مراحلی از اجراي پروژه هها و تجربیات آنان، ب ها و دیدگاه این کار لحاظ نمودن خواست
قداماتی میزان موفقیت چنین ا. هایی باشد که بدون مشارکت دامداران ذیحق با شکست مواجه است شاید قرق یکی از معدود برنامه بین

  .برداري از منابع طبیعی است اجراي پروژهاي بهره بردار در منوط به لحاظ نمودن دیدگاه و مشارکت جامعه بهره
تنوع زیستی هاي طبیعی و  هاي ممتد دو چندان است، زیرا  حفظ اکوسیستم ضرورت این کار در شرایط تغییرات اقلیمی و خشکسالی 

هاي منابع طبیعی از عوامل مقابله در این زمینه است  ویژه در عرصه هآالت سنگین، ب برد ماشینکار کمینهو نیز عدم جابجایی خاك و 
)Allen  ،روند تخریب روزافزون منابع . این کار بدون مشارکت ساکنین محلی غیر ممکن و یا پر هزینه خواهد بود). 2010و همکاران

از قبیل گل آلودگی  1اي راتع است که به نوبه خود پیامدهاي برون حوضهویژه چراي مفرط و زودرس دام یکی از معضالت م هطبیعی، ب
بنابر این قرق مراتع و مدیریت چراي دام . زایی، انتشار کربن آلی و کاهش تنوع زیستی را ببار خواهد آورد دست، رسوب منابع آب پایین

ویژه  ین کار منوط به مشارکت فعال جامعه محلی بها. نقش کلیدي در کاهش چنین عواقبی با هزینه کمتر و تاثیرات بیشتري دارد
  . دامداران بوده و در غیر اینصورت توفیق چندانی حاصل نخواهد شد

تواند در  اي با مشارکت دامداران و توجه به دیدگاه و نیازهاي آنان می هاي دوره بنابر حفاظت از مراتع در قالب کنترل چرا و اعمال قرق 
با توجه به اهمیت موضوع، مراتع داالهو در استان . و اشاعه مدیریت چرا و قرق در سایر مناطق موثر باشدترغیب و سایر دامداران 

از سویی . هزار هکتار است که به دلیل چراي زودرس و بیش از حد ظرفیت دچار تخریب و گرایش منفی شده است 13کرمانشاه بالغ بر 
هاي میدانی نشان  ر هکتار آن با نظر موافق ذینفعان مورد قرق قرار گرفته و بررسیهزا نهزمینه مشارکت مردم فراهم شده و قریب به 

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش سران . داد که تغییرات خوبی در راستاي بهبود و احیاء تنوع زیستی منطقه پدید آمده است
هو و نیز ارزیابی عشایر و دامداران از اجراي قرق بود که در سال قرق مراتع داال پنجعشایر در متقاعد کردن دامداران ذینفع به اجراي 

  .انجام یافت 1395-96هاي  سال
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  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

با    46° 09' 32"و   34° 32' 28"تا   46° 06' 47"و   34° 29' 27 "مراتع داالهو در شمال غرب شهر کرند با مختصات جغرافیایی 
هاي بارشی،  به دلیل ارتفاع از سطح در و موقعیت جغرافیایی و متاثر بودن از جبهه. متر از سطح دریا قرار دارد 2100وسط ارتفاع مت

بر (  هشتخاك این مراتع آهکی با اسیدیته حدود ). 1396اداره هواشناسی استان کرمانشاه، (متر است  میلی 467متوسط بارندگی آن 
). 1شکل (که در آن انحالل شدید آهک موجب تشکیل خاکی با بافت سنگین و رسی شده است ) اساس آزمایش چند نمونه خاك

 -آسماريواحدهاي سنگی و عناصر تکتونیکی آن شامل  زمین شناسی داالهو در زون زاگرس چین خورده قرار گرفته است که واحد
دست  هاي پایین ها و دشت یافت شده، اما در دامنه شهبازان با ساختار کارستی است و به همین دلیل در سطح مرتع چشمه به ندرت

هاي  گیري کارست و فروچاله هاي متعدد باعث شکل انحالل زیاد سنگ آهک به همراه گسل. اطراف منابع آب قابل توجهی وجود دارد
   .ها و اشکال زیر سطحی مانند غارها شده است متعددي اعم از اشکال سطحی مانند دولین

مورد اشاره موجب شده که به ندرت چشمه و منابع آب زیرزمینی در سطح مرتع شکل گیرد و در تابستان عشایر  شناسی شرایط زمین
همچنین یک سد خاکی کوتاه نیز . نمایند هاي پایین دست تهیه و با تانکر سیار به محل اطراق حمل می آب مورد نیاز خود را از چشمه

ها،  پوشش گیاهی این مراتع متنوع و شامل انواع گراس. ر در محدوده قرق ایجاد شده استاداره امور عشایري براي این منظو وسیله به
  .  ها، درختچه و درختان است اي برگان علفی، بونه پهن

   
  موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان کرمانشاه و ایران - 1شکل 

  روش تحقیق
  مصاحبه با سران عشایر ذیحق در قرق 

اي نقـش کلیـدي در تعیـین     ي اولیه نشان داد که در منطقه مورد مطالعه، افراد معـدودي بـر اسـاس سلسـله مراتـب  طایفـه      ها بررسی
گیري کلی فعالیتهاي اجتماعی و اقتصادي ساکنین محلی دارند و جامعه محلی منطقه داالهو بر اساس احتـرام و بـاور اعتقـادي و     جهت

اجراي پروژه قرق نیز عالوه بر تالش اداره منابع طبیعی، با نظر موافق و ترغیـت آنـان   . نمایند می هاي آنان تبعبت تعهد اخالقی از توصیه
محسوب شده و دیدگاه و تجربیات آنان در زمینه جلـب   2اي از ذینفعان بر این اساس، افراد متنفذ به عنوان بخش قابل توجه. انجام یافت

  . انجام یافت 1این مرحله از مصاحبه در قالب فرم . ند بودمشارکت ساکنین محلی در انجام قرق مراتع ارزشم
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 موضوع به توجه با. هاي مهم مصاحبه با عشایر متناسب با اهداف پژوهش پیرامون قرق در مقیاس لیکریت مورد ارزیابی قرار گرفت گویه
ها در پنج طیـف کـامال    آن گرایش میزان ه،چندگان هاي پاسخ اساسشوندگان در میان گذاشته شد و بر  ا پرسشب گویه تعدادي تحقیق،

 شـد ارزیـابی  ) 5؛ کامال مـوافقم  4؛ موافقم 3 موافقم حدودي تا ؛ 2 مخالفم ؛1 مخالفم کامالً( 5موافق تا کامال مخالف با  نمره از یک تا 
هـا   محورهاي پرس. د تبدیل شدثیرات قرق به بسیار کم تا بسیار زیاأدر این تحقیق نظرات عشایر پیرامون ت). 1396اطهري و همکاران، (

  :به شرح زیر بود
 ؛تعداد دام و نوع حق چرا -

 ؛محدوده قرق نسبت به قبل یاهیپوشش گ ییراتتغ -

 ؛عوامل کاهش علوفه مراتع داالهو و مشکالت دامداري -

 ؛منبع اطالعات دامداران در مورد مرتع -

 قرق؛ در موافقت با پروژه یزه آنان انگ -

 .قدوره قردام در  یفمنبع تعل -

  
  نتایج و بحث

  عوامل موثر در قرق منطقه
و دامداران ) ویژه اداره منابع طبیعی شهرستان داالهو به(این قرق حاصل تالش و تعامل سه گروه سران عشایر، اداره کل منابع طبیعی 

همکاري متقابل عشایر و سران بر این اساس بدون . است 1ها در چهار مرحله به شرح جدول  محور اصلی این تالش. ذیحق بوده است
انجام هریک از . هزار هکتار میسر نبود هشتآنها، کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه قرق مراتعی به وسعت حدود 

به تنهایی کاري نسبتا مشکل بوده و با تالش، رایزنی و پیگیري مداوم کارشناسان اداره منابع طبیعی حاصل  1مراحل مندرج در جدول 
  .رق قرین موفقیت نبودنکته مهم اینکه همه این تمهیدات الزم و ملزوم هم بوده و بدون حتی یک مورد نیز انجام پروژه ق. گردیده است

  
  نقش هریک از عوامل تاثیر گذار در انجام پروژه قرق مراتع داالهو - 1جدول 

  به ترتیب اهمیت) اداري/فردي(نقش موثر  فعالیت/نوع اقدام  ردیف
  سران عشایر و اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه  توجیه نظر موافق و مشارکت عشایر به انجام پروژه قرق  1

اب کردن سایر عشایر براي تقبل تعدادي از عشایر محدوده قرق و مج  2
  و سران عشایر) بویژه شهرستان داالهو(اداره کل منابع طبیعی   اختصاص بخشی از مرتع خود براي چراي دام آنها

  اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه  گماردن قرقبان در محل  3

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی  کرمانشاه و   پوشش گیاهی و خاك اي قرق و تاثیرات آن بر ارزیابی دوره  4
  کارشناسان مرتع  اداره کل منابع طبیعی استان

  ادارات منابع طبیعی و امور عشایر داالهو  هاي احتمالی رسیدگی به شکایات و درخواست/ نظارت بر قرق  5
  

  الهوارزیابی نظرات دامداران در مورد قرق مراتع دا
  تعداد دام و نوع حق چرا  - الف
راس بره به همراه  100راس بز و نیز حدود  20تا  10راس گوسفند،  250تا  200ها شامل  غالب دامداران اظهار داشتند که دام آن -

 چند خانوار نیز گاو شیري داشتند؛. سمان است تعداد معدودي تک
 شوندگان داراي پروانه چرا بودند؛ غالب پرسش -
 ستفاده از مرتع  را اوایل فروردین تا اواسط مرداد ماه؛زمان ا -
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. ها اظهار داشتند که تعداد دام دامداران موافق قرق نه تنها افزایش نیافته، بلکه تا حدودي هم کاهش یافته است تقریبا نیمی از آن -
ا هستند، دام خود را به شدت افزاش ه هاي متعددي با آن در مقابل دامداران غیرمجاز و طوایف داراب که داراي تضاد در زمینه

 .رسد راس به ازاي هر خانوار می 800اند که در مواردي تا  داده
  تغییرات پوشش گیاهی محدوده قرق نسبت به قبل -ب

تر است  در مقیاس لیکرت نزدیک "زیاد"بر این مبنا، تاثیرات قرق به طیف . درج شده است 2نتایج بررسی این گویه در جدول 
ها به تحول پوشش گیاهی  آن. ها تغییرات بوجود آمده در پوشش گیاهی بود مبناي ارزیابی آن). 855/0با انحراف معیار  87/3 میانگین(

  . اشاره داشتند) با نام محلی(ها  ترین آن بر مبناي نام بردن از مهم
  

  *از دیدگاه دامداران محدوده قرق نسبت به قبل یاهیپوشش گ ییراتتغمیزان  - 2جدول
  انحراف معیار  میانگین  بسیار کم  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد  قه کیفیطب

  855/0  87/3  1  1  4  25  6  تعداد
  -  -  7/2  7/2  8/10  6/67  2/16  (%)فراوانی 

  5و بسیار زیاد  4، زیاد 3، متوسط 2، کم 1بسیار کم : در مقیاس لیکرت*
  
  و مشکالت دامداريمراتع داالهو کاهش علوفه عوامل  -ج

ترین عوامل کاهش علوفه مراتع داالهو به ترتیب اهمیت چراي مفرط، تخریب مراتع قشالقی، چراي زودرس، از بین  آنان مهم به نظر
  ).3جدول (بند و دامداران غیرمجاز است  رفتن مراتع میان

  از دیدگاه دامدارانعوامل کاهش علوفه و مشکالت دامداري  -3جدول 

چراي   طبقه کیفی
  زودرس

ي چرا
  مفرط

مراتع  خریب ت
  قشالقی

از بین رفتن مراتع 
  بند میان

افزایش تعداد 
  دامدار

و  دامداران چند شغله
  غیر مجاز

عدم نظارت 
  منابع طبیعی

  1  5  2  4  7  12  6  تعداد
  8/2  5/13  4/5  8/10  9/18  4/32  2/16  (%)فراوانی 

 
  انگیزه دامداران در موافقت با پروژه مرتع مراتع داالهو   - د

بر این مبنا، پیروي ). 4جدول (انگیزه دامداران در موافقت با قرق مراتع داالهو در مقیاس لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفت  نتایج بررسی
لزوم . عنوان مهمترین عامل مجاب کردن دامداران در همراهی با اجراي برنامه قرق اعالم شد به) در حد زیاد(از توصیه سران عشایر 
توصیه اداره منابع طبیعی و همکاري با سایر . ها بود انگیزه بعدي آن) در حد کم و تا حدودي متوسط(ه بعدي احیاء مراتع نیز در مرحل

  . اعالم شد) بسیار کم و تا حدودي کم(دامداران نیز مراحل بعدي بود 
  

 *انگیزه دامداران در موافقت با پروژه مرتع مراتع داالهو -4جدول 

  انحراف معیار  *میانگین  انگیزه
  463/0  276/1  همکاري با سایر دامداران

  880/0  946/3  توصیه بزرگان طایفه
  981/0  371/2  لزوم احیاء تخریب مراتع

  483/0  351/1  بر اساس توجیه اداره منابع طبیعی
  5و بسیار زیاد  4، زیاد 3، متوسط 2، کم 1بسیار کم : در مقیاس لیکرت*
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  گیري بحث و نتیجه
ها و اداره  و سران عشایر ذیحق در قرق داالهو، مشخص شد که به ندرت چنین تعاملی بین دامداران، سران آن مصاحبه با دامداران

 عشایر، سران گروه سه هماهنگی با سال پنج مدت را براي مراتع از هکتار هزار توان هشت می ندرت به. منابع طبیعی وجود داشته باشد
. دلیل این امر تضاد منافع دامداران و کشاورزان با منافع بلندمدت و زیست محیطی است. داد انجام طبیعی منابع کل اداره و دامداران

کنند،  برداري منابع طبیعی و عواید آنی است که در خانوارهایی که زیر خط فقر زندگی می ها منوط به بهره معیشت و نیازهاي آنی آن
هاي  عنوان نمونه، برنامه به. ر گذاشتن مردم محلی نتیجه معکوس در بر دارددر مقابل کنا). 2005امام و همکاران،  رفیع(شدیدتر است 

که  طوري ههاي جنوبی گسترش یافت، ب هاي وسیع در اراضی کشاورزي در ایالت کالسیک حفاظت خاك در آمریکا با محوریت سکوبندي
 50در نهایت . شیب مجاور تداوم یافت ز به مراتع کمهزار هکتار رسید و بعداز آن نی 283بالغ بر  1929ایالت تا سال  هفتسطح آن در 

از سویی این کار ). Shah ،2008و  Pretty(میلیون هکتار از این اراضی تحت فرسایش قرار گرفت و یک کانون گرد و غبار  تشکیل شد 
که چنین  مهمتر از آن این. نبودها کنار گذاشته شده بودند، جالب  براي کشاورزان که از مشارکت در ساخت، حفاظت و بازسازي برنامه

ها  ها کنترلی بر این پروژه اقداماتی با کاربرد ماشین آالت سنگین انجام شد که براي کشاورزان قابل دستیابی نبود و روي هم رفته آن
محیطی نمایان و هاي مناسب و عدم سازگاري آن با شرایط  ها و نظرات متضاد به دلیل عدم کاربرد تکنیک به تدریج مخالفت. نداشتند

این رویکردها براي سازگاري با  .دار شد و چنین نتیجه شد که بحران فرسایش خاك نه تنها کاهش نیافت، بلکه بشتر هم شد ریشه
الزمه این کار ارزیابی ). FAO  ،2015(تغییرات اقلیمی با استفاده از توان و فرصتهاي طبیعی و انسانی در مقیاس محلی استوار است 

در مرحله بعد . است 3ها در مدیریت جامع آبخیزداري ها و تهدیدها در دو بعد طبیعی و جامعه محلی و لحاظ نمودن آن فرصت دقیق از
 باوجودنتایج این تحقیق نشان داد که قرق مراتع داالهو ). 2شکل (ها و اقدامات نیز با همین محورها انجام خواهد شد  ریزي تمام برنامه

ي دام، به دلیل نظر مساعد سران عشایر، همکاري دامداران و تالش کارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان ایجاد محدودیت در چرا
ترین دستاورد این پژوهش نقش تعامل  مهم. محیطی، اقتصادي و اجتماعی شد داالهو، موفق و منجر به پیامدهاي مثبتی در ابعاد زیست

بردار و  مسلما نظر موافق جامعه بهره. لحاظ نمودن همه عوامل موثر در این زمینه استها با اداره منابع طبیعی و  عشایر و سران آن
  . ها اجتناب ناپذیر است تعامل با آن

  
؛ تعلیف بز از گیاه گون خاردار به دلیل )B(؛ مرتع قرق شده در سال چهارم )A(چراي شدید مرتع قرق نشده : چهار عکس در یک روز: 2شکل 

  ).D(؛ و بعداز مصاحبه با عشایر در کنار چادر آنها )B(خوشخوراك  نبود گیاهان مرتعی
   

 

                                                        
3Integrated Watershed Management  
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