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کاهش درصد تاج پوشش گياهي ،تغيير ترکيب گياهي ،افزايش سيل ،فرسايش خاك و توسعه
اراضي بياباني همگي بيانگر تخريب منابع طبيعي كشور بوده و شرايط فعلي بهرهبرداري حاكم بر منابع
طبيعي اين روند را همچنان تشديد خواهد كرد ( .)Zadsar and Azimi, 2016بيشتر تحقيقاتي كه در
ايران در مورد منابع طبيعي صورت گرفته ،در برگيرنده مباحث فني منابع طبيعي و عوامل تخريب بوده،
اما بسياري از عوامل تخريب منابع طبيعي ريشه در مسائل اقتصادي– اجتماعي و وضعيت مديريت منابع
طبيعي دارد (شريفيان و باراني .)1392 ،به همين دليل در ساليان اخير توجه به مسائل اقتصادي -
اجتماعي بيشتر شده است ،زيرا ويژگيهاي گسترده و پيچيده تعامل انسان با طبيعت از قبيل نيازهاي
معيشتي ،فرهنگ ،نگرش به طبيعت و نيز شرايط و خصوصيات مديريت بهرهبرداري از منابع طبيعي
مانند قوانين و مقررات و تشكيالت اداري در اين امر نقش كليدي و اصلي را دارند (خورشيدي و انصاري،
 )1382البته تنوع شرايط طبيعي ،فرهنگي ،قومي و حتي مذهبي كشورمان اين پيچيدگي را دو چندان
نموده و پيامدهاي اين شرايط در بهرهبرداري از منابع طبيعي نيز خود را نشان داده است .به عنوان مثال
ممكن است مشاركت دامداران يك منطقه براي قرق و بذرپاشي به سهولت انجام گيرد ،اما همين كار در
منطقه ديگر امكان پذير نباشد .همينطور انگيزههاي تخريب نيز از منطقهاي به منطقه ديگر متفاوت
باشد (شريفيان و باراني .)1392 ،بنابراين شناخت دقيق مصاديق اقتصادي -اجتماعي و مديريتي كه
باعث تخريب منابع طبيعي كشورمان ميگردد ،امري مهم و ضروري است و زماني اين كار ارزش دارد
كه به طور منطقهاي و محلي مورد بررسي قرار گيرند تا بتوان پس از مرحله شناسايي ،اقدام به اتخاذ
شيوههاي مناسب كنترل تخريب نمود .بر اين اساس در مراتع براي ارزيابي شرايط پيچيدهاي که عوامل
مختلف بر روي آن اثر ميگذارند و هر کدام منجر به پاسخي ميشوند چهارچوبهاي مختلفي تعريف
شده كه جهت تحليل مناسب به روشهاي همهجانبهنگر نياز است ،يکي از پرکاربردترين آنها مدل
مفهومي ( DPSIRنيروي محرکه -فشار -وضعيت -اثر-پاسخ) ميباشد .رويکرد  DPSIRابزار
ارزشمندي است که قادر به ارزيابي پارامترهاي اقتصادي -اجتماعي و محيطزيستي ميباشد ( Zhang
 et al., 2015و  .)Azimi et al., 2020رويکرد  DPSIRاولين بار توسط آژانس محيط زيست اروپا
استفاده و به طور گستردهاي کاربردي شده است ( .)Smeets and Weterings, 1999اين ابزار،
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ساختار سازمان يافتهاي را براي تجزيه و تحليل مسائل محيط زيستي در مقياسهاي مختلف مکاني از
آبخيزهاي کوچک تا سيستمهاي جهاني فراهم ميکند( .)Carr et al., 2007چارچوب ابزار برنامهريزي
 DPSIRشامل پيشرانها ،فشارها ،وضعيت ،اثرات و پاسخها به عنوان يک رويکرد جامع در شناسايي
روابط کليدي بين جامعه و محيط زيست به منظور پشتيباني از مديران در اخذ تصميمات اجرايي
ميباشد .چارچوب مذکور اين امکان را ميسازد تا فعل و انفعالهاي پيچيده بين فشارها ،اثرات و پاسخ-
هاي مربوط به چندين پيشران نمايان شود و در کشف روابط و شناسايي اقداماتي که منجر به سناريو
برد-برد ميشود ،کمک نمايد .مؤلفههاي مدل مفهومي  DPSIRشامل موارد زير است ( Atkinz et al.,
.)2011
الف)پيشرانها شامل مسائل اقتصادي -اجتماعي و جمعيتي در جوامع ميباشند.
ب)فشارها شامل فعاليتهاي مربوط به انسان (تغيير کاربري ،کشاورزي ،شهرسازي و غيره) يا تغيير
اقليم که سبب تغيير وضعيت در اکوسيستم ميگردند .فشارها در واقع ناشي از اثرات مستقيم پيشرانها
ميباشند که سبب بروز فرآيندهايي ،همچنين باعث تغيير در وضعيت محيطي ميگردند .به طور مثال
تغيير کاربري ميتوانند منجر به تغييرات در کميت اکوسيستم مرتعي گردد.
ج)وضعيت در واقع نمود بيروني اکوسيستم مرتعي از نظر ساختار و يا عملکرد اکوسيستم ميباشد.
د)اثرات شامل پيامدها و عواقب براي سالمت انسان و مرتع است که در عمل اين مفهوم،
انعکاسدهنده اثرات منفي ناشي از فشارها و تغيير وضعيت در اکوسيستم مرتعي مانند از بين رفتن
گونههاي خوشخوراک مرتعي و تغيير کيفي در اکوسيستم هستند.
ه)پاسخها شامل فعاليتها و اقدامات مديريتي بهمنظور کاهش اثرات فعاليتهاي مخرب انساني
ميباشند .براي درک ديناميک روابط ميان منشأ و عواقب مشکالت مراتع الزم است تا در خصوص
روابط ميان عناصر  DPSIRبه شرح زير تمرکز کرد.
)1چه چيزي بر سر مراتع آمده است؟ (که در مدل مفهومي  DPSIRبا شاخصهاي وضعيت ( )Sو
تأثير ( )Iبازنمايي ميشود).
)2چرا و چگونه اين اتفاق افتاده است؟ (علتهاي انساني و طبيعي اين تغييرات يا پيشرانها ( )Dو
فشارها ( )Pچه هستند؟).
)3چه کاري انجام ميشود و چقدر مؤثر است؟ (پاسخهاي جامعه براي حفظ مرتع و محيط زيست
آن چيست؟).
زاکارياس و همکاران ( )Zacharias et al., 2008در مطالعهاي مدل مفهومي  DPSIRرا براي
تاالبهاي موقت مديترانه در سطح ملي و محلي مقايسه کردند .هدف از اين مطالعه ،شناسايي
وضعيتهاي تاالبها و توسعه مديريت راهبردي براي حفاظت و احياي تاالبهاي موقت اروپا و يونان با
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اين رويکرد بود .در اين تحقيق فعاليتهاي انساني شامل کشاورزي ،دامداري و توريسم بهعنوان نيرو
محرکه بر تاالبهاي مديترانه تعيين شدند که داراي آثار و فشارهاي اقتصادي -اجتماعي بودند.
عمرانيان خراساني و همکاران ( )1392نيز در پژوهشي به تحليل وضع موجود منابع آب استان خراسان
جنوبي با رويکرد مشارکتي با استفاده از مدل مفهومي  DPSIRو کاربرد آن در برنامهريزي راهبردي
استان پرداختهاند .در اين تحقيق به عنوان يکي از نتايج به کارگيري اين چارچوب جهت تدوين
راهبردها بيان ميدارد که ارائه مشکالت ،شناسايي علت و اثرات محيطي و انساني به کمک مدل
مفهومي مذکور قابل بيان است و امکان تدوين برنامه راهبردي و عملياتي بر اساس آن وجود دارد.
رويکرد  DPSIRبر اساس رابطه علت -معلول است که با فعاليتهاي انساني (نيرو محرکه) و فشار
بر محيط زيست شروع سپس با تغييرات کمي و کيفي منابع طبيعي منجر به پاسخهاي اجتماعي
ميشود .با توجه به مرور منابع ( ; Atkinz et Zacharias et al., 2008 ; Saadati et al., 2013
; )Carr et al., 2007 al., 2011تاکنون رويکرد  DPSIRبه صورت خاص براي مراتع به کار برده
نشده است .در اين تحقيق بهمنظور شناسايي مشکالت مراتع قشالقي شهرستان شاهرود و روابط علت و
معلول بين عواملي که تعيينکننده مشخصههاي تأثيرگذار بر تخريب مرتع مورد مطالعه هستند ،از مدل
مفهومي  DPSIRاستفاده شده است تا عوامل تخريب اين مراتع با يک نگاه سيستمي بررسي و
راهکارهاي احتمالي با استفاده از مدل شناسايي ،طبقهبندي و الويتبندي شوند.

اين بررسي در مراتع قشالقي شهرستان شاهرود با مساحت  28660هکتار ،که شامل مناطق بيارجمند
و خوارتوران و طرود با  430سامان عرفي ميباشد؛ در سالهاي  1398-1396انجام گرديده است .اين
مراتع از شمال به شهرستان ميامي ،از شرق به شهرستان دامغان ،از به غرب به ســبزوار در خراسان
.
رضــوي و از جــنوب به کاشمر و اصفهان منتهي ميشــود (شکل .)1
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حــداکثر و حداقل ارتفاع به ترتيب  1245و  895متر از سطح دريا ميباشد .حداکثر ميزان
دما  +38و حداقل  -9و متوسط دماي ساالنه  18/7درجه سانتيگراد است .ميزان بارندگي ساليانه
حدود  100ميليمتر ميباشد .مدت دوره خشکي از اواسط ارديبهشت تا اواسط ديماه ميباشد .تيپ
مرتعي موجود عبارت است از Eurotia ،Zygophyllum eurypterum،Artmisia sieberi
 Dorema ammoniacum ،ceratoidesاست و به طور متوسط ظرفيت چرا 1/4واحد دامي در هر
هکتار براي يک دوره چرا است .فصل بهرهبرداري براي چراي دام از  15آذر شروع و تا  15فروردين ماه
به مدت چهار ماه طول ميکشد (گزارش طرح مرتعداري ،اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري شاهرود،
 .)1397توصيف اجمالي هر يک از مناطق مذکور در جدول ( )1بيان شده است.
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ويژگي

خوارتوران

بيارجمند

طرود

مرتع قابل تعليف (مساحت/هکتار)
مرتع غير قابل تعليف (مساحت/هکتار)
نوع اقليم (دومارتن)
وضعيت مرتع
گرايش (روش امتيازدهي)
ظرفيت چرايي مرتع –فصل چرا (واحد
دامي)

3913
257
فرا خشک
ضعيف
منفي

6991
487
خشک
ضعيف
منفي

9198
7795
خشک
ضعيف
منفي

652

1042

2484

در اين تحقيق به منظور شناخت بهتر و دقيقتـر روابـط اساسـي بـين مولفـههـاي  DPSIRاز رويکـرد
 DPSIRمرکب استفاده شده ،اين چارچوب از اتصال بين چندين چرخه منفرد  DPSIRتشـکيل شـده
است .بهعبارت ديگر براي هر پيشران يک چرخه منفرد  DPSIRقالب تصور است لـذا  DPSIRمرکـب
اين امکان را فراهم ميکند تا براي چندين پيشران اثرات متقابل يـا فعـل و انفعـالهـاي پيچيـده بـين
فشارها ،اثرات و پاسخها نمايان گردد (()Atkinz et al., 2011شکل.)2

a DPSIR
2011
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b Nested DPSIR

Atkinz et al.,
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در اين تحقيق ابتدا شاخصهايي براي ارزيابي مؤلفههاي  DPSIRبا توجـه بـه ويژگيهـاي منطقـه و از
طريق نظرات کارشناسي و متخصصـين دانشـگاهي اسـتخراج شـدند .سـپس در ارتبـاط بـا مؤلفـههاي
 DPSIRســه نــوع پرسشـــنامه ( -1تعيــين وضــعيت جنبـــههاي مختلــف مراتــع ( )Sو عوامـــل
تغييرات/فشارها()P؛  -2اثرات ناشي از وضعيت موجود روي خدمات مرتع و رفاه انسان ()I؛  -3راهکارها
براي بهبود وضعيت و کاهش فشار) تدوين گرديد .روايي پرسشنامهها نيز توسط جمعي ازکارشناسـان و
متخصصين مرتع مورد بررسي قرار گرفت .پس از رفع اشکالها و انجام اصـالحات ،پرسشـنامهها جهـت
تکميل به عرصه وارد گرديد .براي معين نمودن مؤلفههاي  DPSIRمراتع مـورد مطالعـه ابتـدا از بيـان
مشکالت و تعيين وضعيت ( )Sشروع شد .بدين منظور پرسشنامه مربوط بـه تعيـين وضـعيت مراتـع از
جنبههاي مختلف بين افراد ارائه و با در نظر گرفتن تمام جوانب تکميل گرديد؛ که بر اين اساس  60نفر
افراد محلي و  40کارشناسان خبره مورد مصاحبه قرار گرفتند .بـراي تعيـين وزن و اهميـت مؤلفـههاي
 ،DPSIRاز طيف ليکرت که داراي پاسخهاي (خيليزياد ،زياد ،متوسط ،کم و خيلي کم) بـود ،اسـتفاده
گرديد .اين طيف به سهولت از جانب بهرهبرداران مورد درک و پذيرش واقـع شـد .در نهايـت دادههـاي
مربوط بـه هـر مؤلفـه در DPSIRمـورد بررسـي و تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت .سـپس فهرسـتي از
پيشرانهاي موجود ،فشارهاي ناشي از آنها ،تغييرات وضعيت ناشي از بروز فشارها ،اثـرات پـس از آن و
اقدامات احيايي ممکن براي مراتع قشالقي شهرستان شاهرود تعيين گرديدند .سپس راهبرد ،راهکارها و
اقدامات مديريتي ممکن در براي کاهش فشارهاي موجود ،بهبود وضعيت و اثرات ناشي از آن ،با تعيـين
ميزان اهميت ،امکان سنجي و اثربخشي آنها مشخص شدند.

DPSIR

بر اساس نتايج حاصل از پرسشنامهها توصيف جامعه مورد مطالعه به شرح شکل  3ميباشد .ميانگين
سني افراد در اين تحقيق  41/5سال بوده که از بين آنها تحصيالت  10نفر دکتري 23 ،نفر کارشناسي
ارشد 27 ،نفر کارشناسي و  40نفر ديپلم و زير ديپلم بوده است از اين تعداد 45 ،پرسشنامه توسط
مردم محلي و مابقي به وسيله کارشناسان و متخصصين دانشگاهي تکميل گرديد (شکل 3
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با توجه به اهداف و روش ذکر شده ،فهرست شاخصها مطابق با ماهيت هرکدام در قالب مدل مفهـومي
 DPSIRتدوين و تنظيم شدند .در جدول  2ليستي از پيشرانهاي موجود ،فشـارهاي ناشـي از آنهـا،
تغييرات وضعيت ناشي از بروز فشارها ،اثرات پس از آن و اقدامات اصالحي ممکن براي مراتـع قشـالقي
شهرستان شاهرود تعيين شده است.
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(کشاورزي و دامداري)

اشتغال و غذا

تغيير اقليم

 تشديد خشکسالي (تغيير نوعبارش از برف به باران و تغييرات
زماني بارش) ،سرمازدگي ،افزايش
شدت بارندگي

 عدم دسترسي به سوخت وانرژي
 -توسعه معادن

 -1کاهش خدمات حمايتي:
تشديد فرسايش خاک
کاهش تنوع گونههاي گياهي و جانوري
کاهش تثبيت خاک

 -2کاهش خدمات تنظيمي:
افزايش مخاطرات طبيعي و انساني مانند
سيل ،زمينلغزش ،آتشسوزي
افزايش آلودگي آب
افزايش آفت و شيوع بيماريها
افزايش گونههاي گياهي مهاجم و
غيرخوشخوراک
کاهش تغذيه آبهاي زيرزميني

 -3کاهش خدمات فراهمي:
کاهش آبدهي منابع آب مانند چشمهها و
قناتها
کاهش محصوالت گياهان خوراکي و دارويي
مرتعي
کاهش ميزان آب شرب براي انسان و دام
کاهش ميزان آب براي کشاورزي

 -4خدمات فرهنگي:
کاهش خدمات تفرج و گردشگري
کاهش زيبايي منظر و ميراث طبيعي
 -اثرات مربوط به رفاه انسان:
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 کشت گونهها با نياز آبي زياد برداشت بي رويه از منابع آبي -احداث چاههاي غيرمجاز

افزايش نظارت بر بهرهبرداري از مراتع وجلوگيري از چراي زودرس و ديررس
 بازنگري و بروز رساني صدور پروانه چراي مرتع تبديل دام هاي مازاد بر ظرفيت مرتع بهدامداري هاي بسته
 مديريت چراي (چراي تناوبي) حمايت در تأمين علوفه براي فصولي کهدامداران با کمبود علوفه مواجه ميشوند.
 بيمه دام  -ساماندهي شتران بدون ساربان اجراي طرحهاي بهسازي و نوسازي اماكن دامي،احداث آبشخور ،آغل بهداشتي ،ايجاد انبار علوفه
در مرتع
 اصالح بيولوژيکي مراتع (کود دهي و بذر پاشي،بوته کاري و کپه کاري /قرق
 اصالح الگوي کشت در زمين هاي کشاورزي کمبازده
 تشکيل تعاوني ،بازاريابي به منظور تنظيم عرضهو تقاضاي محصوالت کشاورزي و دامي
 الگوي کشت مناسب و کم آبخواه با شرايطاراضي کشاورزي
 تأمين ادوات کشاورزي /ارائه تسهيالت بانکيکم بهره
 تأمين بذر اصالح شده تأمين سم برايآفات نظارت و اعمال قوانين سختگيرانه به منظورجلوگيري از تغيير کاريري اراضي
 استحصال باران اجراي اقدامات بيومکانيکي کنترل سيل وذخيره آب در سرشاخهها
 -راهکارهاي کاهش تبخير و تعرق

سکونتگاههاي انساني ،زيرساخت

2

 عمليات کشاورزي غير اصولي فزون دامي ،چراي بيرويه دام،چراي زودرس و دير رس ،کوچ
بهاره عشاير
 شترهاي بدون ساربان ضعف سياستي ،تشکيالتي وضعف انسجام سازماني در
مديريت منابع محيطي
 ضعف در سيستم بازارمحصوالت کشاورزي و دامي
 عدم رعايت حقوق عرفي درجوامع محلي
 اگاهي کم دامداران از ارزشپوشش گياهي
 -احساس تعلق و مالکيت

کاهش درصد تاج پوشش
(خيلي زياد)
کاهش تراکم و پراکنش
(متوسط به باال)
کاهش ميزان زادآوري (زياد)
تغيير تيپ پوشش (متوسط)
کاهش دبي آب سطحي
(زياد)
افت سطح آب زيرزميني
(متوسط به باال)
کاهش کيفيت آب سطحي
(متوسط به باال)
کاهشکيفيتآب زيرزميني
(متوسطبه پايين)
سيلخيزي (متوسط به باال)
فرسايش آبي (متوسط به باال)
فرسايش بادي (متوسط به
باال)
تعارضهاي قومي در بخش
کشاورزي (کم)
تعارضهاي قومي در بخش
دامداري (متوسط)
مشکالت اقتصادي کشاورزان
و دامداران (زياد)
تخريب مراتع توسط دامداران
(متوسط)
تغييرکاربري مرتع به
کشاورزي (متوسط به پايين)
عدم تطابق نوع کشت با
وضعيت منابع آبي و اقليمي
(متوسط به باال)

اثرات مربوط به خدمات اکوسيستم مرتعي:

نياز آبي

پيشران

1

فشار

وضعيت (نوع /امتياز ليکرت)

اثرات

راهبرد /راهکارها
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پيشران

فشار

اثرات

وضعيت (نوع /امتياز ليکرت)

راهبرد /راهکارها

 مرمت چشمه و قناتها (اليروبي و حفاظتکاهش درآمد و افزايش هزينهها/ازچشمهها ،قناتها و چاه مالداري)
آسيبهاي اجتماعي /فقر
 ايجاد استخر و احداث تور کينستتغيير شغل /ايجاد مشاغل کاذب
 ايجاد بادشکنکاهش توليدات دامي و کشاورزي
 مرمت سازهاي آبخيزداريمهاجرت جوامع محلي /مهاجرت جوانان
تعيين و آموزش مشاغل جديد و معيشتکاهش سطح اعتماد مردم به دولت و
جايگزين با توجه به پتانسيلهاي منطقه
سازمانهاي ذيربط
مشکالت بهداشت و سالمت جوامع محلي  -تقويت صنايع دستي با استفاده از پتانسيلهاي
منطقه
 استفاده از انرژيهاي نو و سوخت جايگزين ارائه آموزش هاي مورد نيازبهرهبرداران وتوليدکنندگان از طريق کارگاهها
 آموزش ،فرهنگسازي ،ظرفيتسازي و توانمند-سازي نهادهاي دولتي و غيردولتي
 تقويت سازوکارهاي نظارتي و اجرايي بازنگري و اصالح دستورالعملها ،قوانين نظارت و ارائه قوانين و استاندارهاي زيستمحيطي کنترل

پس از مشخص شدن وضعيت جنبـههاي مختلـف چهـار گـروه هـدف تحقيـق ،از طريـق پرسشـنامه و
مصاحبه ،علتها و ريشه مشکالت وضعيت موجود يعني مؤلفههاي فشار  Pمشخص شـدند (جـدول .)3
عوامل فشار در واقع علتهاي وضعيت موجود هستند با شناسايي عوامل فشار و اولويتبنـدي همچنـين
فراواني آنها در وضعيتهاي مختلف و به تبع آن ايجاد اثرات مختلف ،ميتـوان راهکارهـا را بـر مبنـاي
آنها طبقهبندي و الويتبندي نمود.
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P
وضعيت ()S

پوشش گياهي

کاهش درصد تاج پوشش
کاهش تراکم و پراکنش
کاهش ميزان زادآوري
تغيير تيپ پوشش

علت تغييرات/فشار ()P
خشکسالي ،سرمازدگي ،فشار دام ،چراي زودرس و ديررس ،شتران بدون ساربان،
کوچ بهاره عشاير

منابع آب

خشکسالي ،کاهش آبدهي و از بين رفتن چشمه ،قناتها و احداث چاه
کاهش دبي آب سطحي
افزايش ضريب رواناب و سیلخيزي ،خشکسالي و تغيير اقليم ،برداشت بيرويه
افت سطح آب زيرزميني
از منابع آبي،
کاهش کيفيت آب سطحي افزايش سيلخيزي و گل آلودگي ،چراي مفرط ،خشکسالي ،خشک شدن چشمه
و قناتها ،توسعه معادن ،بهرهبرداري غيراصولي از آب سطحي و زيرزميني
کاهش کيفيت آب زيرزميني
سيلخيزي ،فرسايش آبي

مخاطرات
فرسايش بادي

خشکسالي و کاهش رطوبت خاک ،چراي مفرط دام و از بين رفتن پوشش
گياهي ،تغييرات زماني بارش ،افزايش شدت بارندگي ،کاهش باروري و رشد
گونههاي مرتعي
چراي مفرط دام و از بين رفتن پوشش گياهي ،سازندهاي با فرسايش پذير،
بافت غالب خاک سيلتي-لومي است،

تعارضهاي قومي در بخش
کشاورزي
تعارضهاي قومي در بخش عدم انحصار وراثت-دام مازاد بر پروانه ،از بين رفتن پوشش گياهي مراتع ،چراي
زودرس و ديررس ،عدم رعايت حقوقي عرفي
دامداري
گراني و هزينههاي زياد ،گراني علوفه ،کاهش ميزان منابع آبي براي بخش
وضعيت اقتصادي کشاورزان و
کشاورزي
دامداران
دام مازاد و چراي مفرط ،چراي ديررس و زودرس ،آگاهي کم دامداران از ارزش
تخريب مراتع توسط دامداران
پوشش گياهي
کاهش عملکرد زمينهاي کشاورزي ،کاهش ميزان منابع آبي ،ضعف اقتصادي،
تغيير کاربري مرتع به
احساس تعلق و مالکيت
کشاورزي
تطابق نوع کشت با وضعيت
گونههايي که در منطقه خشک کشت ميشود با اين اقليم سازگار نيستند
منابع آبي و اقليمي

خشکسالي ،کاهش ميزان منابع آبي ،عدم رعايت حقوقي عرفي در جوامع محلي

کشاورزي و دامداري
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در شکل ( )4وضعيت جوانب مختلف در چهار گروه وضعيت پوشش گياهي مراتـع ،وضـعيت منـابع آب،
وضعيت مخاطرات طبيعي و وضعيت کشاورزي و دامداري حال حاضر نسبت به گذشته از طريـق طيـف
ليکرت مورد سنجش قرار گرفته است.
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سپس همانطور که در شکل ( )5نشان داده شده است ،اثرات ناشي از وضعيت موجود روي خـدمات
مرتع و رفاه انسان ()I؛ بر اساس طيف ليکرت مشخص گرديـد .در ايـن بخـش اغلـب خـدمات مرتـع و
جنبههاي رفاه انساني تحت تأثير زيادي قرار گرفتهاند به طوري که بيشترين تغييـرات (امتيـاز  4تـا )5
مربوط بـه کـاهش تنـوع گونـههاي گيـاهي و جـانوري ،افـزايش مخـاطرات طبيعـي و انسـاني (سـيل،
خشکسالي ،آتشسوزي) ،افـزايش آفـات ،افـزايش گونـههاي گيـاهي مهـاجم ،کـاهش تغذيـه آبهـاي
زيرزميني ،کاهش آبدهي منابع آب مانند چشمهها ،کاهش محصوالت گياهان خوراکي و دارويي مرتعي،
کاهش ميزان آب شرب براي انسان و دام و کاهش ميزان آب براي کشاورزي است و کمتـرين تغييـرات
(امتياز  3تا  )3/5مربوطه به جنبههاي افزايش آلودگي آب ،شـيوع بيماريهـا ،کـاهش زيبـايي منظـر و
ميراث طبيعي و کاهش خدمات تفرج و گردشگري است.
در آخر ،راهبرد ،راهکارها و اقدامات مـديريتي ممکـن در بـراي کـاهش فشـارهاي موجـود ،بهبـود
وضعيت و اثرات ناشي از آن ،با تعيين ميزان اهميت ،امکانسنجي و اثربخشي آنها مشخص شـدند کـه
در ستون آخر جدول  2نشان داده شده است.

جمشید ملک محمدی و همکاران

I

شايان ذکر اسـت بـراي تعيـين مؤلفـههاي  ،DPSIRعـالوه بـراي نظرسـنجي از جوامـع محلـي و
کارشناسان منابع طبيعي ،از نظرات متخصصين دانشگاهي و طرح هاي تحقيقاتي مرتعداري در منطقـه
مورد مطالعه و منابع علمي استفاده شد و با در نظر گرفتن تمامي اين موارد چرخه چهارچوب DPSIR
و نقشههاي مفهومي آن به دست آمدند .شايان ذکر است که اهميـت عوامـل فشـار در مراتـع قشـالقي
شهرستان شاهرود از يک طرف بر اساس رتبه و امتيـاز کارشناسـي در خصـوص اهميـت هـر فشـار در
وضعيت سيستم محيطي (فيزيکي ،زيستي و هيـدرواقليمي) و سيسـتم انسـاني (اقتصـادي -اجتمـاعي،
سياسي و مديريتي) معين گرديد و از طرف ديگر اهميت هر فشـار بـر اسـاس فراوانـي در وضـعيتهاي
مختلف مشخص گرديد .بدين منظور با در نظر گرفتن اهميت اين دو مورد ،امتياز نهـايي عوامـل فشـار
بدست آمد.
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در انتها ،اهميت هر راهکار بر حسب ميانگين امتياز فشارها براي هر راهکار ،فراواني کارآيي راهکار و
امتياز اهميت ،امکان و اثربخشي راهکار مشخص گرديد (جدول  .)4شايان ذکر است کـه در چهـارچوب
 ،DPSIRصرفًا به روابط علت و معلول مؤلفههاي پيشران ،فشار ،وضعيت ،اثرات و راهکار پرداختـه شـد.
علت استفاده از لگاريتم به منظور جلـوگيري از اخـتالف عـددي زيـاد بـين امتيـاز نهـايي هـر فشـار و
اولويتبندي آنها ميباشد.
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DPSI
امتياز نهايي /لگاريتم

راهکار
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آموزش هاي مورد نياز بهرهبرداران و توليدکنندگان
آموزش مشاغل جديد و معيشت جايگزين
تقويت سازوکارهاي نظارتي و اجرايي
افزايش نظارت بر بهرهبرداري از مراتع
بازنگري و اصالح دستورالعملها ،قوانين
آموزش ،ظرفيتسازي و توانمندسازي نهادهاي دولتي و غيردولتي
بازنگري صدور پروانه چراي مرتع
مديريت چراي (چراي تناوبي)
اصالح الگوي کشت در زمين هاي کم بازده
اصالح بيولوژيکي مراتع
بهسازي اماكن دامي ،احداث آبشخور ،آغل بهداشتي ،ايجاد انبار علوفه در مرتع
الگوي کشت مناسب و کم آبخواه
ايجاد بادشکن
تأمين سم براي آفات
اجراي اقدامات بيومکانيکي کنترل سيل
مرمت سازهاي آبخيزداري
استحصال باران
نظارت و اعمال قوانين سختگيرانه به منظور جلوگيري از تغيير کاربري اراضي
تبديل دامهاي مازاد بر ظرفيت مرتع به دامداريهاي بسته
تأمين بذر اصالح شده
مرمت چشمه و قناتها
راهکارهاي کاهش تبخير و تعرق
ايجاد استخر و احداث تور کينست
حمايت در تأمين علوفه
ساماندهي شتران بدون ساربان
تأمين ادوات کشاورزي /ارائه تسهيالت بانکي کم بهره
بيمه دام
تشکيل تعاوني ،بازاريابي تنظيم عرضه و تقاضاي محصوالت کشاورزي و دامي
انرژيهاي نو و سوخت جايگزين
نظارت و ارائه قوانين و استاندارهاي زيست محيطي کنترل آلودگي معادن

2/72
2/6
2/51
2/48
2/47
2/45
2/4
2/35
2/33
2/32
2/26
2/24
2/23
2/18
2/17
2/17
2/15
2/13
2/1
2/09
2/02
1/98
1/98
1/96
1/86
1/86
1/5
1/08
1/08
0/95

اهميت
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در اين تحقيق با استفاده از چهارچوب  DPSIRبه بررسـي مولفـههـاي «محـرک ،فشـار ،وضـعيت،
اثرات و راهکارها» در مراتع قشالقي شاهرود پرداخته شد .در ايـن چهـارچوب بـا تشـکيل چرخـههـاي
منفرد به منظور درک اثرات متقابـل بـين مولفـههاي  ،DPSIRايجـاد نقشـه مفهـومي ،آنـاليز کمـي و
اولويتبندي مولفهها ،اين امکان فراهم شد که ابتدا روابط علت و معلول بين تمام مولفهها تشکيل شـود
و پس از درک جنبههاي مختلف سيستم ،امکان ارائه استراتژي و هـدفگـذاري صـحيح ،اولويـتبنـدي
مشکالت و به تبع آن اولويت راهکارها محقق گردد .در اين خصوص تحقيقاتي از جمله (حافظپرسـت و
همکاران1394 ،؛ زبردست و همکاران1394 ،؛  Saadati et al., 2013و  ) Azimi et al., 2020نيز بر
اين امر تاکيد داشتهاند .به عنوان يکي از نتيجههاي ايـن تحقيـق ميتـوان بيـان کـرد ،مـدل مفهـومي
 DPSIRدر تعريف روابط ميان فشارهاي انساني و مسائل اکوسيستمهاي مرتعي موفقيـتآميـز بـود .از
طرف ديگر اين مدل مفهومي سبب تسهيل مشارکت و افزايش درک همه ذي نفعان (از جوامع محلي تا
سياستگذاران) در تعيين وضعيت ،شناسايي مشـکالت و ارائـه راهکارهـا گرديـد؛ کـارايي ايـن روش در
بررسي قابليت و کاربرد خدمات اکوسيستمي توسط جهاني شکيب و همکاران ( )1393نيز مورد تاييـد
قرار گرفته است.
بر اساس نتايج جدول  2چهار نيروي محرکه در مراتع قشالقي شـاهرود شناسـايي گرديـد کـه ايـن
نيروهاي محرکه شامل اشتغال و غذا ،نياز آبي ،تغيير اقليم و وضعيت سکونتگاههاي انساني هسـتند کـه
به طور مستقيم سبب ايجاد آثاري مانند مشکالت اقتصادي و فقر جوامع محلـي ،کـاهش حاصـلخيزي،
افزايش فرسايش ،کاهش سطح مراتع و غيره ميشوند .با توجه به چهارچوب مذکور ،نتايج ايـن تحقيـق
نشان داد که به طور کلي مهمترين مشکالت شناسايي شده در مراتع قشـالقي شـاهرود شـامل کـاهش
درصد تاج پوشش ،کاهش ميزان زادآوري ،کـاهش دبـي آب سـطحي ،افـت آب زيرزمينـي و مشـکالت
اقتصادي کشاورزان و دامداران است و مشکالتي که در اولويت آخر قرار گرفتند مربوط بـه تغييـر تيـپ
پوشش مرتع ،کاهش کيفيت آب زيرزميني ،تعارضهاي قومي در بخش کشاورزي و تغيير کاربري مرتـع
به کشاورزي است در اين راستا انصاري و سيداخالقي ) (Ansari and Seiyed Akhlaghi, 2009نيـز
در پژوهشي عوامل مؤثر در تخريـب منـابع طبيعـي را از دو ديـدگاه بهرهبـرداران و کارشناسـان منـابع
طبيعي بررسي کردهاند که اين عوامل را تبديل کاربري بـه زراعـي ،بوتـهکنـي ،آتـشسـوزي ،برداشـت
محصوالت فرعي ،چراي زودرس ،چراي سنگين ،چـراي طـوالني ،افـزايش تعـداد دام و افـزايش تعـداد
دامدار ذکر نمودند که در مواردي بـا تحقيـق حاضـر مطابقـت دارد .انصـاري و همکـاران (Ansari et
) al.,2008نيز عوامل اجتماعي و اقتصادي مؤثر در تخريب منابع طبيعي را به سه دسته تقسيم کردنـد
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که از آن جمله به دام و دامداري (افزايش تعداد دام و دامدار و چـراي بيرويـه (چـراي زودرس ،چـراي
طوالني و چراي شديد يا خارج از ظرفيت) ،قطع و برداشت و تغيير کاربريها و طرحها اشاره کردهاند.
همچنين در اين تحقيق مشخص شد ،نيروي محرکه اول در مراتع قشالقي شاهرود ،عامـل نيـاز بـه
اشتغال و غذا ميباشد که عوامل فشار ناشي از آن موجب ايجاد شرايطي از جمله کاهش پوشش گيـاهي
در مراتع ميشود و از اثـرات آن مـيتـوان بـه افـزايش فرسـايش و سـيلخيـزي اشـاره کـرد .خـدمات
اکوسيستمي که در اثر اين شرايط تحت تاثير قرار ميگيرند شامل خدمات فراهم سازي (توليد علوفـه و
آب) ،تنظيمي (نگهداشت خاک) و فرهنگي (زيبايي منظر) ميباشند .طبق نظر ذي نفعان توليـد علوفـه
در اين منطقه با امتياز  0/7از بيشترين اهميت برخوردار است و پس از آن نگهداشت خاک ( ،)0/63آب
( )0/6و زيبايي منظر ( )0/5قرار دارند .نيروي محرکه دوم عوامل نياز آبـي و تغييـر اقلـيم اسـت کـه از
عمده فشارهاي آن ميتوان به نبود قـوانيني مشـخص و واضـح بـراي مـديريت ،برداشـت بـيرويـه آب
همچنين عدم توجه به دانش بومي اشاره کرد .وجود چنين فشارهايي موجب خشک شدن چشـمههـا و
افت سطح آبخوانها ،زمان نامناسب ورود و خروج دام به مرتع و اجراي نامناسب طـرحهـاي مرتعـداري
اشاره کرد .اثرات اين وضعيت شامل افزايش شوري آب ،تخريب مراتع و مشکالت اقتصادي و فقر جوامع
محلي ميباشد که اثر آن به طور عمـده بـر روي خـدمات تنظيمـي (کيفيـت آب) و خـدمات فرهنگـي
(فرصتهاي آموزشي) قابل مشاهده اسـت .طبـق نظـر کـاربران منطقـه کيفيـت آب  0/32و مشـکالت
اقتصادي  0/67امتياز را به خود اختصاص دادنـد .نيـروي محرکـه بعـدي سـکونتگاههاي انسـاني و زيـر
ساخت است که توسعه معادن و عدم دسترسي به سوخت از مهمترين فشارهاي موجود در آن است کـه
موجب افزايش آلودگي ،مشکالت بهداشت و کاهش تنوع گونههاي گياهي همچنين بعضـًا باعـث تغييـر
کاربري اراضي ميشود و در اثر آن فرسايش افزايش يافته ،سطح مراتع کـم شـده و حاصـلخيزي پـايين
ميآيد .اين تاثيرات بر روي خدمات تنظيمي (فرسايش) ،فرهنگي (زيبايي شناسي) و حمـايتي (کـاهش
تنوع زيستي) قابل مشاهده است و به ترتيب داراي امتيـاز  0/32 ،0/63و  0/53ميباشـد کـه بـا نتـايج
بررسي ( Müller et al., 2012و  )Azimi et al., 2020در خصوص شـاخصهـاي مـوثر بـر خـدمات
اکوسيستمي مطابقت دارد.
با توجه به نتايج تحقيق ،از راهکارهاي مهم براي مديريت مراتع قشالقي استان سمنان ،آموزشهاي
مورد نياز بهرهبرداران و توليدکنندگان و همچنين آموزش مشاغل جديد و معيشت جايگزين است .ايـن
نشان از مشکالت اقتصادي-اجتماعي و ضعف آگاهي جوامع محلي دارد .بـراي تحقـق ايـن راهکـار نيـاز
است ابتدا کارشناسان و تسهيلگران خبره آموزش داده شوند تا بتوانند در جهت ظرفيتسازي و آموزش
موارد فوق مؤثر باشند .براي مديريت منابع طبيعي و تغيير نگرش بهرهبرداران ابزارهاي متفـاوتي ماننـد
تشکيل جلسات متعدد ،تهيه خبرنامه ،مستند ويدئويي ،برگزاري كارگاههاي آموزشـي ،برگـزاري تئـاتر،
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برنامههاي راديويي و وبسايت ميتواند به كار گرفته شود .اين خدمات حمايتي ترويجي ضـمن تقويـت
احساس تعلق و مالکيت در بهرهبرداران و مجريان ،باعث مشاركت فعال آنها در پروژههاي اصالح مراتـع
ميشود و فضايي براي احترام و اعتمـاد متقابـل را ايجـاد ميكنـد .لـذا الزم اسـت ،بـه منظـور آگـاهي
مرتعداران از اصول و روش كار و ارائه سياستهاي دولت در زمينه اصالح و احياي مراتـع ،كـالسهـاي
ترويجي و اطالعرساني با حضور مديران و كارشناسان منابع طبيعي همچنين صندوق بيمـه محصـوالت
كشاورزي برگزار شود .ضرورت مبحث اطالع رساني و کالسهاي ترويجي توسط تحقيقات زيـادي ثابـت
شده است ( Iravani et al., 2005و شريفيان و باراني .)1392 ،از ديگر راهکارهايي که در اولويت قـرار
گرفت تقويت سازوکارهاي نظارتي و اجرايي و همچنين افزايش نظارت بر بهرهبرداري از مراتع اسـت .در
اين خصوص هم جوامع محلي حتي بهرهبرداران و هم کارشناسان بر اين امر واقـف بودنـد .بنـابراين بـه
منظور ارزيابي جنبههاي مختلف مراتع ،ضرورت دارد ابتدا وضـعيت فيزيکـي و اقتصـادي اجتمـاعي بـه
صورت شاخص محور مورد ارزيابي قرار گرفته و اثرات ناشي از آنها را روي خدمات اکوسيستم مشخص
گردد و سپس ريشه مشکالت (پيشرانها و فشارها) در مقياسهاي مکـاني و زمـاني مختلـف شناسـايي
شود ،در آخر با توجه به وضعيت جنبههاي مختلف و ريشه مشکالت ،راهکارهايي براي ساماندهي و احيا
آنها تدوين شود .براي تحقق اين امر و برنامهريـزي مناسـب ضـرورت دارد از رويکردهـاي اسـتاندارد و
کاربردي استفاده شود .با توجه به چهارچوب مذکور ،نتايج اين تحقيق نشان داد که به طور کلـي مهـم-
ترين مشکالت شناسايي شده در مراتع قشالقي مورد مطالعه شامل :کاهش درصـد تـاج پوشـش،کاهش
ميزان زادآوري ،کاهش دبي آب سطحي ،افت آب زيرزميني و مشکالت اقتصادي کشـاورزان و دامـداران
است و مشکالتي که در اولويت آخر قرار گرفتند مربوط به تغيير تيپ پوشش مرتع ،کاهش کيفيـت آب
زيرزميني ،تعارضهاي قومي در بخش کشاورزي و تغيير کاربري مرتع به کشـاورزي اسـت .راهکارهـايي
که در اولويت اول قرار دارند نيز شـامل  -1آموزشهـاي مـورد نيـاز بهرهبـرداران و توليدکننـدگان؛ -2
آموزش مشاغل جديد و معيشت جايگزين؛  -3تقويت سازوکارهاي نظارتي و اجرايي؛  -4افزايش نظارت
بر بهرهبرداري از مراتع؛  -5آموزش ،ظرفيتسـازي و توانمندسـازي نهادهـاي دولتـي و غيردولتـي و -6
بازنگري و اصالح دستورالعملها ،قوانين ميشود.
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