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Research Paper
Causal Analysis of Factors Affecting the Downturn of Traditional Livestock Husbandry in Lo-
cal Communities (Case Study: Nodoushan Yazd Winter Pastures)

The economic and social values of animal husbandry and rangeland management in rural areas are 
important factors for the continuation and maintenance of traditional livestock husbandry. This study 
aimed to identify social, economic, managerial, and environmental factors affecting traditional livestock 
husbandry in Nodoushan rangeland in Yazd province. Results of the Friedman test and prioritizing each 
of the items in the social factor showed that the immigration of villagers to the city and the depletion of 
labor from the village was the first influential factor with an average of 7.87 and the tendency of young 
laborers to non-agricultural jobs was the second influential factor with an average of 6.39. Important 
economic factors were lower productivity of traditional livestock husbandry compared with other eco-
nomic activities, especially in non-agricultural sectors as the first influential factor with an average of 
9.48, and the high cost of shepherds' wages and rangeland rent was ranked as the second influential 
factor with an average of 9.35. Regarding the managerial factor, the lack of fodder due to overgrazing was 
considered as the first influential factor with an average of 9.02 and the neglect of villagers' insurance 
was the second influential factor with an average of 8.43. Regarding the environmental factor, drought 
and forage shortage were the first effective factors with an average of 5.19 and fodder deficiency due to 
climate change (frost, heat, pests and diseases) was the second effective factor with an average of 3.92. 
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Extended Abstract

1. Introduction

angelands cover about 55% of the 
countries soil. This vast area, which is 
the most vital sustainable bedrock of 

the environment and ecological phenomena, is in fact the 
foundation of the economics of natural resources. Range-
lands have a fundamental and decisive role in the coun-
tries livestock husbandry industry, especially traditional 
livestock nutrition. According to available statistics, 70% 
of traditional, nomadic and rural livestock in the country 
between 6-9 months in terms of nutrition rely on pastures. R
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Therefore, optimal and reasonable exploitation of natural 
resources is not possible without scientific and compre-
hensive knowledge in this regard. In the current situation 
of traditional animal husbandry, which is completely de-
pendent on the countries rangelands, with the destruction 
of rangelands in any way, its activities are reduced and it 
becomes stagnant, so the problems of traditional animal 
husbandry can be examined considering a variety of fac-
tors, including social, managerial, economic and environ-
mental issues. Therefore, it can be concluded that the im-
pact of social, economic, managerial and environmental 
factors on the stagnation of traditional livestock husband-
ry activities is inevitable and the results can highlight the 
strengths and weaknesses of management of rangelands 
in order to improve the current situation and take useful 
steps to improve the traditional livestock husbandry pro-
cess in the country.

2. Methodology

The method of the present research is survey and the 
measurement tool is a questionnaire developed using the 
reviewed sources. In this study, to examine the causes of 
the stagnation of livestock husbandry activity, question-
naires in the form of a five-point Likert scale were pre-
pared. For this purpose, economic, social, managerial and 
environmental indicators affecting the downturn were ex-
amined. The independent variable in this study included 
social, economic, managerial and ecological indicators 
and the dependent variable was traditional livestock hus-
bandry downturn. The factor that had the greatest impact 
on the dependent variable at each stage was entered into 
the model as the next dependent variable and regression 
analysis continued until all indicators were entered into 
the model. Based on this, the final model of the impact 
of economic, social, managerial and ecological factors on 
livestock husbandry downturn was developed. Finally, 
the items of each factor were ranked by the Friedman test.

3. Results 

The results of the Friedman test on the items of so-
cial factors affecting the traditional livestock husbandry 
downturn showed that the migration of villagers to the 
city and the outflow of labor from the village was the 
most effective factor and the tendency of young workers 
to non-agricultural jobs was the second effective factor, 
and the tendency of rural households to the urban lifestyle 
due to more services in the city was the least influential 
factor.

The results of the economic factor affecting the tradi-
tional livestock husbandry downturn showed that the item 

of less productivity of traditional livestock husbandry 
compared to other economic activities, especially in non-
agricultural sectors was the most effective factor and the 
item of shepherds’ high wages and rangeland rent were 
the second influential factors, and the lack of genetic po-
tential diversity and breeding of suitable livestock to in-
crease profitability was the least influential factor.

The results of the managerial factor affecting the tra-
ditional livestock husbandry downturn showed that the 
item of forage shortage due to grazing overgrazing capac-
ity was the most effective factor and the item of villagers' 
insurance was the second effective factor and the item of 
control of monitoring devices and the separation of live-
stock products was the least influential factor.

The results of the environmental factor affecting the tra-
ditional livestock husbandry downturn showed that the 
item of drought and forage shortage was the most effec-
tive factor and the item of forage shortage due to climate 
change (frost, heat, pests and diseases) was the second 
influential factor and the item of non-market services of 
rangeland was the least influential factor. Also, the results 
of path analysis and regression analysis showed that the 
economic factor was the first priority, managerial factor 
was the second priority, social factor was the third priority 
and environmental factor was the fourth priority affecting 
the traditional livestock husbandry recession in the pres-
ent study.

4. Discussion 

Social, economic, managerial and ecological factors 
were among the main factors affecting the stagnation 
of traditional animal husbandry in the study area. In this 
regard, several items affect this process. Lack of social 
status in this profession for rural youth and migration of 
young people from rural areas reduces population growth 
and thus reduces natural growth interest, and this leads to 
a decrease in demand for rural services. 

5. Conclusion 

Agriculture and livestock production, which are major 
producers of food and protein, are declining. On the other 
hand, in the current situation, due to drought conditions 
and lack of rainfall, followed by lack of pasture forage for 
grazing, all livestock must be fed manually and drinking 
water must be purchased, which includes the highest cost 
of livestock husbandry. Income from livestock produc-
tion is much lower than the costs in this situation and the 
net profit of the farmer will be negative. In these drought 
conditions, because there is no opportunity to store the 
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plants and the number of livestock is high, they have to be 
grazed in the pastures. Thus, the plants are completely de-
stroyed and there is no fodder for grazing, so the farmers 
are forced to sell the animals or send them to the slaugh-
terhouse, and this will cause the livestock husbandry 
downturn.
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مختلفیمیتوانمشکالتدامداریسنتیرابررسیکردکهاین
ابعادشاملمسائلاجتماعی،مدیریتی،اقتصادیوزیستمحیطی
است.پسمیتواناینگونهنتیجهگرفتکهتأثیرعواملاجتماعی،
اقتصادی،مدیریتیوزیستمحیطیبررکودفعالیتهایدامداری
سنتیامریاجتنابناپذیربودهونتایجبهدستآمدهمیتواندنقاط
قوتوضعفمدیریتدرمراتعرابرایبهبودوضعموجودبرجسته
ساختهومعرفیکندتابتوانگامیمفیدوارزشمندرابرایبهبود
رونددامداریسنتیکشوربرداشت،لذاسؤالاصلیتحقیقبه
شرحذیلاست.میزانتأثیرعواملاجتماعی،اقتصادی،مدیریتی

وزیستمحیطیبررکوددامداریسنتیبهچهمیزاناست؟

اکثرکارشناسانبراینعقیدههستندکهدامداریسنتیدر
 (Baghestani Meybodi, 2015;ایراندارایتوجیهاقتصادینیست
 Hasanvand et al., 2010; Hashemi, 2010; Salem, 2008; Bakhshi

 Jahromi, 2007; Badrifar & Haghzad, 2007; Dehghani Tafti,

(2001.یکیازعواملیکهباعثشدهدامداریهایسنتیروبه

رکودنهدکاهشعملکردمراتعدراثرخشکسالیهایمکررو
چرایبیشازظرفیتچراناشیازکمبودعلوفهجهتچرای
دامهابودهاست.کاهشعملکردمراتعمنجربهکاهشتولیدات
دامیخواهدشد.درمقابلپتانسیلهایمناسبکهدامداریهای
سنتیایجادمیکنندتأمینگوشتوشیروفراوردههایلبنی،
اشتغالزاییوعدممهاجرتروستاییانازداخلروستاهابهشهرها
وهمچنینایجادتعادلدراکوسیستمهایمرتعیوهدرنرفتن
علوفهمراتعبارعایتاصولفنیاست.بنابراینبایدبرایخنثی

کردنکاهشعملکردمراتعبرنامهایمدونارائهنمود.

درمنطقهموردمطالعهباتوجهبهاینکهشغلاصلیروستاییان
زندگی گذراندن برای عدهای ناچار به است، دامداری ساکن
خودشانمجبوربهادامهاینحرفهبودهکهدرشرایطکنونیبه
دالیلمختلفیدچاررکودشدهبودندوکمکماینشغلراازدست
دادهاند.درمنطقهمذکورشواهدعینیوآماریدالبررکودو
کاهشجمعیتدامودامداریبهروشسنتیاست.برطبقآمار
موجوددر120سامانعرفیکهدامآنعمدتاًازنوعبزندوشنی
است،درسال48452،1380رأسدامگزارششدهبود.باگذشت
5سالبعددرسال1385میزاندامبه42118رأسکاهشودر
سال1386و1387بهعلتترسالینسبتاًخوبمراتعموردمطالعه
ودالیلمتعددبهترتیبمیزاندامبه44114و47431رأس
افزایشداشتهوازسال1387تاسال1396تعداددامبهشدت
روندکاهشیداشتهبهطوریکهتعداددامدرسال1396بهمیزان
 (Ministry of Agriculture Jihad Statistics, بود. رأس 17346
(2017.درکشورمطالعاتاندکیدرزمینهرکوددامداریسنتی

صورتگرفتهکهازجملهمیتوانبهپژوهشهایمحققانیاشاره
نمودکههمگیدرتحقیقاتخوددربازهزمانیموردمطالعهبیان
 (Musavi,داشتندکهدامداریسنتیتوجیهاقتصادیندشتهاست

.2003; Bakhshi Jahromi, 2007; Bayat et al., 2012)

طیمطالعهایدرمراتعآفریقاتوسطچارلز1)2010(مشخص
ازعواملرکوددامداری،عدممشارکتدامداران شدکهیکی
بود.طی ازدانشبومی بااستفاده درکارهایاصالحیمراتع
تحقیقیدرجنگلهایبیابانیسرخدهاستانسمنانمشخص
شدکهیکیازعواملاقتصادیکهبهطورزیربناییباعثکاهش
ادامهفعالیتدامداریدرمنطقهموردمطالعهشدهفقروبیکاری
وازبعدفرهنگیعدمبرگزاریکالسهایآموزشیوترویجی
(Monazami et al., 2014).طی بود بهرهبرداران برای روستا در
مطالعهایمشخصشدکهازعواملکاهشحرفهدامداریسنتی،
فقراقتصادیواجتماعیخانوارهایروستاییوپایینبودنسطح
تحصیالت،بازدهیپایینمرتعوعدمدسترسیبهفرصتهای

.(Sharifinia & Mahdavi, 2011)شغلیاست

طیمطالعهایدرمراتعییالقیشهرستاننوشهرمشخصشد
کهبرایتداومحرفهمرتعداریتحصیالتتاحدیمهمبودهو
محرومیتآموزشیبهعنوانپایهضعففرهنگیدربطنجوامع
سنتیاستوسوادیکیازمعیارهاییاستکهبرایپیشرفت
اجتماعی متخصصان موردتوجه جوامع اقتصادی اجتماعی-
است،بنابراینآموزشوترویجازنیازهایضروریبرایجامعه
بهرهبرداراندرنظامدامداریمتکیبهمرتعبودهوتخریبمرتع
دردرازمدتکمترخواهدشد(Heydari et al., 2016).تحقیقی
دردانشگاهبنگوریوننگودرموردتولیدشیردرگوسفندوبز
دردامداریهایسنتیانجامشدهبود،نتیجهتحقیقنشانداد
کهشیروفرآوردههایآندردامداریهایسنتیبعدازتولید
گوشتسهمبزرگیرابرمیزاندرآمددامدارداشتهونقشاین
فرآوردهدررونقاقتصادیجوامعیکهداراینظامسنتیدامداری
توسط اهمیتاست(Degen, 2007).طیمطالعهای با هستند
اوبرای2)2016(درموردجلوگیریازمهاجرتروستاییانبه
شهروعللآنبیانداشتکهحضورفعالمردمدرفعالیتهای
دامداریمتکیبهمراتعوتعامالتبیشتردامدارانباسازمانهای
خانوارهای به سرمایه تزریق جهت دولت تالش و مربوطه
روستاییسببایجادرونقدامداریوعدممشارکتسببرکود
دامداریدرروستاهامیشود.دربررسیتوسطمحققاندرمورد
نقشمشارکتمرتعداراندربهبودوضعیتاقتصادیدامداران
مشخصشدکهمشارکتمرتعدارانمستلزمایجاداعتمادبین
گروههایذینفعوپژوهشگراناستکهاینمشارکتزمینهساز
.(Wilmer et al., 2017)بهبودوضعیتاقتصادیمرتعداراناست
هدفازاینمطالعهبررسیوتحلیلعواملاقتصادی،مدیریتی،
اجتماعیوزیستمحیطیمؤثربررکوددامداریسنتیاست.

مروری بر ادبیات موضوع

دامداريسنتیطبقتعریفتعداددامیکهازحدنصابواحد

1. Charles
2. Obrai
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دامداري10)رأس(کمتربودهوخانوادههاجهتتأمینمایحتاج
ایندامها نگهداريمیکنندکه ازآنها لبنیوگوشتیخود
بیشترازاراضیزراعی،جنگلیامرتعحریمروستاویابهصورت
 (Zahraeifar, 2007; Mesdaghi, 2015; میشوند تعلیف دستی
بااشکالگوناگونی ایران (Kardavani, 2015.دامداريسنتیدر

چوندامداريدهقانی،چکنهاي،چوپانی،خودگردانی،پرواربندي،
چوبداری،شترداريشناختهمیشود.نظامدامداريمتکیبه
مراتععمدتاًبراساسسیستمهايسنتیمدیریتشده؛زیرادر
ایرانبخشمهمیازمراتعدرچهارچوبنظامسنتیبهرهبرداری
را ازخشکیها میگردد(Azkia & Imani, 1995).سطحوسیعی
مراتعبهخوداختصاصدادهاندودامداريدراکثرکشورهاوابسته
بهمراتعاست،ازاینروحفظمراتعحائزاهمیتبودهوباتوجهبه
ارتباطمیانانسانودامومرتع،استفادهبهینهوارائهیكالگوي
مناسباقتصاديمیتواندباعثعدمتخریبوفرسایشدرمراتع
گردد(Arzani, 2008).ازمهمترینچالشهایپیشرودامداری
سنتیوجودخشکسالیهایاخیروکمبودعلوفهناشیازآن،عدم
منزلتاجتماعیچوپانیودامداریدرشرایطکنونی،سنتیبودن
تولیدوفراوریشیر،کمبودنهادههایدامیوتوزیعناعادالنهآن
ونبودکشتارگاهصنعتيوفقدانداممولداست.رکودفعالیتهای
و دامی تولیدات از نسبیحاصل سود نبود بر عالوه دامداري
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، عوامل از متأثر دامدار براي دام
اکولوژیکی،مدیریتیاست،بیشازیكدههگذشته)1382-
1394(درایرانحرفهدامداريسنتیبامشکالتعدیدهايمواجه
شدهاست،ضمنآنکهسیاستهايدولتمرداننیزدراینمیان
تأثیرگذاربودهاست(Baghestani Meybodi, 2015).رکوداقتصادی
دامداریدرروستاهامنجربهخروجسرمایهازچرخهاقتصادروستا
وکاهشبسیارشدیدسهماقتصاددامداریازچرخهدرآمدی
بررسی .(Bayat et al., 2012) است شده کشاورز بهرهبرداران
سیرتحولجوامعنشانمیدهدکهدرکشورهايتوسعهیافته
دگرگونیساختارهاياندیشهايهمگامباتحوالتعمیقدرنظام
سیاسیواجتماعیوفرهنگیبهرشدوتوسعهمتوازنوهماهنگ
 (Sharifi & Nooripoor, میانجامد اقتصادي بخشهای همه در
(2017.دراینفرایندرشدوتوسعهصنایعوزندگیشهرنشینی

درکنارمکانیزاسیونومدرنیزاسیونمناسبدربخشکشاورزي
وتوسعهحومههايروستاییرخدادکهنتیجهآنخروجمازاد
نیرويکارانسانیازروستاهابهبخشهایصنایعوخدماتشهري
بودکهزندگیشبانیبهتدریجکاهشیافت(Mbaiwa, 2010).در
کشورهايدرحالتوسعهازجملهایرانمشکالتسیاسی،اقتصادي،
اجتماعی،فرهنگیوعدمدگرگونیمطلوبساختارهايمختلف
وابستهبهآنهاازمهمترینموانعموجوددرمسیرپیشرفتو
سوددهیمتوازنویکپارچهوهماهنگهستند،بهگونهایکهآثار
آنهارامیتواندرهمهابعادتوسعهمشاهدهکرد،بنابرایناین
عواملنیزدرتمامصنایعکشورماوبهخصوصصنایعکشاورزي

.(Ghasemi Azadkhani, 2005)ودامداريدخیلاست

پایهاصلیاقتصادکشورازدیربازبردامپروريودامدارياستوار
بودهودرحالحاضرنیزسهمقابلمالحظهایدرتهیهتولیدات
دامیایفامیکندوتوسعهاقتصادیدامداراندرگرومراتعودام
استوباتوجهبهاینکهتاکنونارزیابیجامعیازعواملمؤثربر
رکودفعالیتهایدامداريسنتیدرمراتعاستپیاستانیزداز
بعدکمیوکیفیصورتنگرفتهاست،لذادراینتحقیقاین
عواملمختلفازجملهعواملاجتماعی،اقتصادي،مدیریتیو

اکولوژیکیموردبررسیقرارگرفت.

موقعیت منطقه موردمطالعه

مراتعندوشنبهعنوانقطبدامداریاستانیزدجهتمطالعه
تا'15°32عرض انتخابودرمحدودهجغرافیایي'31°46
شماليو'24°52تا'47°53طولشرقيبامساحتيمعادل
114836هکتاردرحوزهیزد-اردکانواقعشدهاست.متوسط
بارندگیساالنه95میلیمترومیانگینحداقلدرجهحرارت
ساالنهC°6/4ومیانگینحداکثرC°42/4است.مراتعاینحوزه
درردیفمراتعاستپيباپوششغالبگیاهانبوتهايومیزان
پوششتا30درصدمتغیراست.عمدهدامچراکنندهاینعرصه
بزبوميندوشناستومراتعندوشنبهعنوانیکيازقطبهاي
استانمحسوبمیگردد. درسطح دام نژاد این با مرتعداري
گلهشخصي قالب120 در دام رأس درحالحاضر17000
ومشتركدرندوشنوجوددارندکهازاینتعداد90درصدبز
ندوشنیبوميوباقيگوسفندبلوچياست،میانگینتعدادرأس
 (Baghestani Meybodi,دامدراختیاریكدامدار230رأساست
(2015.تصاویرشماره1و2،موقعیتمنطقهوسامانهایعرفی

مراتعندوشنرانشانمیدهد.

روش شناسی تحقیق

دراینتحقیق)سال1394(روشانجامپژوهشبهصورت
پیمایشیبودهوابزارسنجشواندازهگیریآنپرسشنامهبود.
باتوجهبهمطالعاتقبلیوشناختکاملدامدارانوگلههاو
بررسيعللرکودفعالیتدامداري،پرسشنامههایيدرقالبطیف
لیکرتپنجگزینهایتهیهشدهبود.برایاینمنظوربااستفاده
ازشبکههایاطالعرسانی)اینترنت(واستفادهازکتبومجالت
معتبرداخلیوخارجیوتهیهعکسوفیلمازمنطقهمطالعاتی،
زیستمحیطی و مدیریتی اجتماعي، اقتصادي، شاخصهای
بررکودموردبررسیقرارگرفتهاست.متغیرمستقلدر مؤثر
اینتحقیقشاملشاخصهایاجتماعی،اقتصادی،مدیریتیو
اکولوژیکیومتغیروابستهرکوددامداریسنتیبود.عاملیکه
بیشترینتأثیررادرهرمرحلهبرمتغیروابستهدارد،بهعنوان
متغیروابستهبعدیواردمدلشدهاستوتحلیلرگرسیونی
ادامهمییابدتااینکهتمامیشاخصهاواردمدلشوند.براین
اساسمدلنهاییتأثیرعواملاقتصادی،اجتماعی،مدیریتیو

اکولوژیکیبررکوددامداریترسیمشد.
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جامعهآماریشاملتمامافرادگلهدارمتعلقبهسامانعرفی
سبك گلههای صاحبان که ندوشن منطقه از موردمطالعه
 (Ministry ofبودند،تشکیلدادهکهشامل120فردگلهداربود
(Agriculture Jihad Statistics, 2017.بهصورتپیمایشیوتصادفی

تعداد90فردگلهداربامحاسبهازطریقفرمولکوکرانبااندازه
گلهمتعارفدرمنطقهانتخابشدهبود.

اجتماعي، اقتصادي، عوامل از یك هر برای پرسشنامه در
مدیریتیوزیستمحیطیگویههایمختلفمتناسبباعوامل
مربوطهطراحیوتوسطدامدارانپاسخدادهشدهاست.برای
شرایط با طراحیشده پرسشنامه تطبیق و اطمینان حصول
پرسشنامه موردمطالعه منطقه اجتماعی - اقتصادی و بومی
طوریطراحیشدهبودتابتواندمتغیرهایموردنیازتحقیقرا
مدنظرقراردهد.دراینتحقیقازاعتبارمحتوابامراجعهمکرر

بهمتخصصین،اساتیدمجرب،استادانرشتههایمنابعطبیعی،
آبخیزداریآشنابامفاهیمرکوددامداریسنتیموردتأییدقرار
گرفتودرضمنبرایپایاییپرسشنامهازآلفایکرونباخاستفاده
شد.کلیهعملیاتآماریبااستفادهازنرمافزارSpssنسخه21
و شده انجام مسیر تحلیل و چندمتغیره رگرسیون روش و
برایرتبهبندیگویههایعواملاجتماعی،اقتصادی،مدیریتی
فریدمن ناپارامتریك آزمون از )زیستمحیطی( اکولوژیکی و
استفادهشدهاست.همچنیننتایججدولشماره1،نشانداد
کهضریبآلفاکرونباخعاملاجتماعی0/725وعاملاقتصادی
0/703وعاملمدیریتی0/712وعاملزیستمحیطی0/705
بودهکهباتوجهبهاینکهمقدارقابلقبولاینضریببرایپایایی
پرسشنامههاباالی0/7است،بنابرایناینمقدارقابلقبولاست.

تصویر 1. موقعیتاستانومنطقهندوشندرکشور.
Statistics Center of Yazd Agricultural Jihad Organization, 2015:مأخذ

فصلنامه پژوهش های روستایی

https://earth.google.com, 2015:فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. موقعیتسامانهایعرفیندوشندراستانیزد.مأخذ

جدول 1. پایاییعواملاجتماعی،اقتصادیوزیستمحیطیمؤثربررکوددامداریسنتیدرمنطقهموردمطالعه.

ضریب آلفا کرونباختعداد گویهعامل

110/725اجتماعی
150/703اقتصادی
130/712مدیریتی

60/705زیست محیطی
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ:یافتههایپژوهش،1394
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جدول 2. توزیعفراوانیبرحسبویژگیهایجمعیتشناختیدامدارانندوشن.

درصد فراوانیفراوانیسطوح متغیرمتغیر

سن

20-3055/6
31-401617/8
41-503437/8
51-602022/2
61-701516/7

جنسیت
8897/7مرد
22/3زن

تحصیالت

2224/4بی سواد
3741/1ابتدایی

1921/1راهنمایی
77/8دبیرستان
55/6دانشگاه

افراد تحت تکفل

1-21516/7
3-44145/6
5-61617/8
6-71415/6

>744/4

شغل اصلی

7178/9دامداری
11/1دامداری و کشاورزی )زراعت و باغبانی(

1112/2دامداری و زراعت
66/7دامداری و باغبانی
11/1دامداری و سایر

سابقه دامداری

1-566/7
6-1055/6
11-151011/1
16-202932/2
21-303741/1
31-4033/3

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ:یافتههایپژوهش،1394

یافته ها

ویژگی های جمعیت شناختی دامداران

نتایججدولشماره2نشاندادکهسنینافرادموردمطالعه
حداقلبرابر21وحداکثربرابربا70سالبودهاست.میانگین
سنپاسخگویان41/42سالبودهاست.97/7درصدپاسخگویان

مردبودند.میزانتحصیالتدربینپاسخگویانحداقلبیسوادو
حداکثرتحصیالتدانشگاهیبودهاست.شغلاصلیپاسخگویان
79درصددامداریوحدود12درصددامداری-زراعتاست.
میانگینتعدادافرادتحتتکفل4/81نفربودهاست.بیشترین
سابقهدامداریبین21-30سالوکمترینآنهابین31-40و

میانگین29سالبودهاست.
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متغیرهای اجتماعی مؤثر بر رکود دامداری سنتی

نتایجآزمونناپارامتریكفریدمندرجدولشماره3درمورد
که داد نشان گویه( 11( اجتماعی عامل گویههای رتبهبندی
گویهمهاجرتروستاییانبهشهروخروجنیرویکارازروستا
به جوان کار نیروی گرایش گویه و عامل مؤثرترین بهعنوان
مشاغلغیرکشاورزیبهعنواندومینعاملمؤثر،همچنینگویه
گرایشخانوارهایروستاییبهسبكوشیوهوفرهنگزندگی
شهرنشینیبهعلتخدماتبیشتردرشهربهعنوانآخرینعامل

تأثیرگذاربود.

متغیرهای اقتصادی مؤثر بر رکود دامداری سنتی

نتایجآزمونناپارامتریكفریدمندرجدولشماره4درمورد
رتبهبندیگویههایعاملاقتصادی)15گویه(نشاندادکهگویه

بهرهوریکمتردامداریسنتیدرمقایسهباسایرفعالیتهای
اقتصادیبهویژهدربخشهایغیرکشاورزیبهعنوانمؤثرترین
عاملوگویهباالبودندستمزدچوپانواجارهبهامرتعبهعنوان
دومینعاملتأثیرگذاروبههمینترتیبگویهعدمتنوعپتانسیل
ژنتیکیواصالحنژادمناسبدامجهتافزایشسوددهیبهعنوان

آخرینعاملتأثیرگذاربود.

متغیرهای مدیریتی مؤثر بر رکود دامداری سنتی

نتایجآزمونناپارامتریكفریدمندرجدولشماره5درمورد
که داد نشان گویه( 13( مدیریتی عامل گویههای رتبهبندی
گویهکمبودعلوفهناشیازچرایبیشازظرفیتچرابهعنوان
مؤثرترینعاملوگویهکمتوجهیبهبیمهروستاییانودامآنها
بهعنواندومینعاملتأثیرگذاروگویهعدممدیریتمشارکتی
بهرهبرداراندرمدیریتمراتعبهعنوانآخرینعاملتأثیرگذاربود.

جدول 3. فراوانینسبیومیانگینرتبهایواولویتگویههادرشاخصاجتماعی.

گویه های اجتماعی
میانگین فراوانی نسبی

اولویترتبه ای
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

61917577/871مهاجرت روستاییان به شهر و خروج نیروی کار از روستا
652618356/392گرایش نیروی کار جوان به مشاغل غیرکشاورزی

562816356/313منزلت اجتماعی دامداری و چوپانی در جامعه کنونی
3102522306/214میزان وابستگی دام به مرتع

981923316/115عدم کفایت دانش بومی روستاییان در زمینه شیوه های نوین دامداری و کشاورزی
ضعف خالقیت و نوآوری در زمینه های اقتصادی به دلیل خروج نیروی کار جوان و 

643412346/066تحصیلکرده و خالق از روستا

733819235/637کاهش مشارکت زنان در فعالیت های اقتصاد کشاورزی به شیوه سنتی و خود معیشتی
852928205/628آشنایی با اهداف طرح مرتع داری

6102531185/599آسیب پذیری شدید از بیماری های دامی به دلیل آگاهی اندک از دستاوردهای علمی
2032516265/3810رشد فردگرایی و کاهش همکاری های گروهی روستاییان به ویژه در زمینه دامداری

گرایش خانوارهای روستایی به سبک و شیوه و فرهنگ زندگی شهرنشینی به علت 
2932513204/8211خدمات بیشتر در شهر

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ:یافتههایپژوهش،1394

جدول 4. فراوانینسبیومیانگینرتبهایواولویتگویههادرشاخصاقتصادی.

گویه های اقتصادی
میانگین فراوانی نسبی

اولویترتبه ای
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بهره وری کمتر دامداری سنتی در مقایسه با سایر فعالیت های اقتصادی به ویژه 
292834179/481در بخش های غیر کشاورزی

1122929199/352باال بودن دستمزد چوپان و اجاره بها مرتع
سود سرمایه به صورت سپرده گذاری بانکی نسبت به همان سرمایه گذاری 

113234589/273به صورت گله داری سنتی

2113227189/264نبود ثبات نسبی قیمت نهاده های مصرفی دامی در بازار )علوفه، جو ...(
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ادامه جدول 4. فراوانینسبیومیانگینرتبهایواولویتگویههادرشاخصاقتصادی.

گویه های اقتصادی
میانگین فراوانی نسبی

اولویترتبه ای
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

1123526168/935درآمد حاصل از فعالیت های دامداری
4122834128/886هزینه خانوار

ارزان بودن قیمت شیر و فراورده های لبنی ناشی از آن 
1103632118/727)کشک،ماست،پنیر،قره قروت و ...(

120342698/098ارزان بودن قیمت گوشت قرمز دام
113442667/829ضعف توان مالی روستاییان برای خرید دام هایی با بازدهی اقتصادی باالتر

1233422107/6210برقراری یارانه توسط دولت برای تمام افراد خانوارهای روستایی
718332667/2311حذف یارانه نهاده های مرتعی )بذر،کود ...( برای دامداران

325322647/0912تعداد دام
326302746/9213ارزش موجودی دام

7179216/1714استفاده از مراتع برای انواع مختلف دام ها
542241815/1815عدم تنوع پتانسیل ژنتیکی و اصالح نژاد مناسب دام جهت  افزایش سوددهی

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ:یافتههایپژوهش،1394

جدول 5. فراوانینسبیومیانگینرتبهایواولویتگویههادرشاخصمدیریتی.

گویه های مدیریتی
میانگین فراوانی نسبی

اولویترتبه ای
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

261826389/021کمبود علوفه ناشی از چرای بیش از ظرفیت چرا
351550178/432کم توجهی به بیمه روستاییان و دام آن ها

محدودیت واگذاری اعتبارات و تسهیالت بانکی به روستاییان 
1101928328/333کم درآمد جهت رونق دامداری سنتی در مقایسه با مناطق شهری

نبود دستگاه های نظارتی در مورد مجزا ننمودن فرآورده های دامی در 
223436167/834سطح مراتع )تولیدات ارگانیکی(

دخالت دولت در تنظیم بازار فروش فرآورده های دامی و صدور 
222947107/725مجوزهای وارداتی تولیدات

273822217/236کمبود منابع آبی مناسب شرب دام
411323676/537نحوه واگذاری معادن فعلی در مراتع

ضعف سیاست های حمایتی دولت از روستاییان و کشاورزان در ترویج 
3182533116/518مسائل آموزشی

ضعف مدیریت اقتصاد روستایی به ویژه در دهه های بعد از انجام 
416283396/499اصالحات ارضی

674122146/3310سختی کار در مرتع بر روی رهاسازی این شغل
78353826/0911انتخاب ترکیب گله، نوع و نژاد دام )بز، بره، میش، قوچ، چپش(

122392445/5312دخالت دستگاه های اجرایی منابع طبیعی بر مدیریت چرا
520372444/9613عدم مدیریت مشارکتی بهره برداران در مدیریت مراتع

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ:یافتههایپژوهش،1394
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متغیرهای زیست محیطی )اکولوژیکی( مؤثر بر رکود دامداری 
سنتی

نتایجآزمونناپارامتریكفریدمندرجدولشماره6درمورد
رتبهبندیگویههایعاملزیستمحیطی)6گویه(نشاندادکه
گویهخشکسالیوکمبودعلوفهبهعنوانمؤثرترینعاملوگویه
کمبودعلوفهناشیازتغییراتاقلیمی)سرمازدگی،گرمازدگی،
آفاتوامراض(بهعنواندومینعاملتأثیرگذاروبههمینترتیب
گویهفرسایشخاكناشیازچرایبیشازحدداموکوبیدگی

سطحمراتعبهعنوانآخرینعاملتأثیرگذاربود.

تبیین اثرات رکود به کمک تحلیل مسیر

تحلیلمسیرنتایجعواملاصلیتأثیرگذاربررکوددامداری
سنتیدرتصویرشماره3آمدهاست.عاملاقتصادیعالوهبر
تأثیرمستقیمباضریب0/746باواسطهعاملمدیریتیباضریب

تأثیر)بتا(0/829برمتغیروابستهرکوددامداریتأثیرافزاینده
دارد.

)بتا( تأثیر ضریب با مستقیم بهصورت اجتماعی عامل
دارد. افزاینده تأثیر دامداری رکود وابسته متغیر بر 0/193
)بتا( تأثیر ضریب با مستقیم بهصورت زیستمحیطی عامل
0/066برمتغیروابستهرکوددامداریتأثیرافزایندهدارد.عامل
مدیریتیعالوهبرتأثیرمستقیمباضریب0/265باواسطهعامل
زیستمحیطیباضریبتأثیر)بتا(0/817برمتغیروابستهرکود

دامداریتأثیرافزایندهدارد.

همانطورکهازجدولشماره7مشخصاستعاملاقتصادی
بهعنواناولیناولویت،عاملمدیریتیبهعنواندومیناولویتو
عاملاجتماعیبهعنوانسومیناولویتوعاملزیستمحیطی
در سنتی دامداری رکود بر مؤثر اولویت چهارمین بهعنوان

پژوهشحاضربود.

جدول 6. فراوانینسبیومیانگینرتبهایواولویتگویههادرشاخصزیستمحیطی.

گویه های اکولوژیکی
میانگین فراوانی نسبی

اولویترتبه ای
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

13727525/191آسیب پذیری شدید دامداری سنتی از خشکسالی و کمبود علوفه
273338103/922کمبود علوفه ناشی از تغییرات اقلیمی )گرمازدگی،سرمازدگی،آفات و امراض(

425223093/173تأثیر تغییرات اقلیمی )گرما و سرمای شدید( بر روی گله ها در مراتع
برنامه های بهداشت محیط گله ها در روستا و مشکالت بهداشتی نگهداری 

326302293/024دام در بافت کالبدی و مسکونی روستا

بی توجهی مدیران کشور به خدمات غیر بازاری مراتع )خدمات 
325322372/955تفرجگاهی،تولید اکسیژن توسط گیاهان،پاک سازی هوا و ...(

724322252/746فرسایش خاک ناشی از چرای بیش از حد دام و کوبیدگی سطح مراتع
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ:یافتههایپژوهش،1394

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. مدلعلی-ساختاریرکوددامداری.مأخذ:یافتههایپژوهش،1394
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بحث و نتیجه گیری

باجمعآوریاطالعاتالزمباابزارپرسشنامهوتجزیهوتحلیل
آنهااولویتهریكازگویههامشخصشد.اولینعاملاجتماعی
مؤثربررکوددامداریسنتیدرمنطقهموردمطالعهگویهمهاجرت
روستاییانبهشهروخروجنیرویکارازروستابودهاست.در
کشورهایدرحالتوسعهوازجملهایران،مهاجرتازروستابه
بهشمار اقتصادی و اجتماعی شهردرزمرهمهمترینمسائل
میآید.اینمهاجرتهادرمبدأودرمقصدمسائلومشکالتیاز
جمله؛بروزنابسامانیهایمتعددناشیازفشاربرمنابعوامکانات
محدودجوامعشهری،بیکاریوکمکاری،کمبودفضایزیستی
وآموزشی،آلودگیهواومحیطزیست،سالخوردگیوزنانهشدن
نیرویکارکشاورزی،تخلیهروستاهاوغیرهرابهوجودمیآورند.
اینبخشازنتایجبانتایجمطالعاتاکثرپژوهشگرانداخلیو

.(Obrai, 2016)خارجینیزهمسوییدارد

مهاجرتافرادجوانازروستاباعثکاهشرشدجمعیت)و
درمواردیخالیازسکنهشدن(،افزایشنسبتسالخوردگیو
افزایشنسبتوابستگیدرروستابهشغلمراتعداریمیگردد.
مهاجرتبهرهبردارانازجوامعمحلیبهنوبهخودضمنباعث
روستایی فعال جمعیت جنسی – سنی هرم ساختار تغیر
میگردددرنتیجهاینکاهشجمعیتفعالشاهدتقلیلتقاضا
برایخدماتشغلدامداریومدیریتاراضیمرتعیمیشود.
عالوهبراینتولیداتکشاورزیودامینیزکهعمدهتولیدکننده
موادغذاییوپروتئینیهستندنیزکاهشمییابدوازآنجاکه
نیازهایاجتماعیافراددرمحیطهایروستاییبرآوردهنمیشود
ودرتعدادیازشهرهاپاسخمناسبیبرایآنهاوجوددارد،از
اینروبهگونهایعدمتعادلمیانجوامعروستاییوشهریایجاد
میشودوروستاییانبرایارضاینیازهایخودمهاجرتمیکنند.

نتایجمطالعاتبهصورتعینینشانمیدهدکهمکانیزهشدن
عملسبب این که خواهدشد مهاجرت باعث نیز کشاورزی
بیکارییاکمکاریکشاورزانمیشودکهدرنتیجهروستاییان
و نتایجحسنوند با نتیجه این بهمهاجرتمیکند. رامجبور

همکاران)2010(همخوانیدارد.همچنینتفاوتواقعیموجود
بیندستمزددرشهروروستاومیزاناحتمالموفقیتهرمهاجر
باعثمهاجرت نیز آوردنشغلمناسبدرشهر بهدست در
خواهدشدکهنتایجاینتحقیقبانتایجتحقیقاتکاظمیپور

)1996(وتودارو3)1971(مطابقتدارد.

دومینعاملاجتماعیکهباعثرکوددامداریسنتیدرمنطقه
موردمطالعهشدهگرایشنیرویجوانبهمشاغلغیرکشاورزی
است.باتوجهبهاینکهنهادههایکشاورزیودامیگرانبوده
ومشاغلکشاورزیودامداریدارایسودباالیینیستندویك
شرایط علت به همچنین و میشوند محسوب پرزحمتی کار
خشکسالیهایاخیروکمبودمنابعآبیوافزایشآفاتوامراض
وهمچنینمنزلتاجتماعیآنهاوعدمحمایتدولتدرخرید
وفروشمحصوالتکشاورزیودامی،جوانانرغبتیبرایادامه
کشاورزیودامدارینداشتهاند.ازطرفیازآنجاکهاکثرمهاجران
راجوانانجویایکارتشکیلمیدهند،درنتیجهنوعیعدمتعادل
بینجمعیتشاغلدرمناطقشهری نظرساختارسنی( )از
)قطب روستایی مناطق و وخدماتی( )قطبمشاغلصنعتی
مشاغلکشاورزیودامداری(پدیدآمدهاست.اینعدمتعادل
بهصورتپیرترشدنجمعیتکشاورزودامداروجوانترشدن
جمعیتشاغلدربخشهایصنعتوخدماتجلوهگرمیشودو
نیرویکارسالخوردهتوانکارکشاورزیودامدارینداشتهاست
وایننیزخودباعثعدمگرایشجوانانبهاینحرفهخواهدشد
کهنتیجهاینتحقیقنیزبانتایجتحقیقاترمضانیان)2007(

مطابقتداشت.

ازعواملاقتصادیمؤثربررکوددامداریسنتیگویهبهرهوری
در است، فعالیتها سایر با مقایسه در سنتی دامداری کمتر
شرایطفعلیباتوجهبهشرایطخشکسالیوکمبودبارندگیو
بهدنبالآنکمبودعلوفهمرتعجهتچرایدامتمامدامهاباید
دراکثرفصولسالبهصورتدستیتغذیهشوندوهمچنینآب
شربدامهانیزبایدخریداریشودکهبیشترینهزینهدامدار
راشاملمیشودودرآمدناشیازتولیداتدامینیزدرهمین

3. Todaro

جدول 7. برآوردرگرسیونی)آثارمستقیم(وغیرمستقیممسیرهایعلیدرتحلیلرکوددامداری.

مجموع اثر )اثرات اثرات غیرمستقیماثرات مستقیممسیرهای تأثیرگذار متغیرهای مستقلمتغیرهای مستقل
اولویتکل(

0/265*0/829عامل اقتصادی
0/829*0/817*0/0660/7460/2640/4801

0/0660/1930/0510/2443*0/777عامل اجتماعی
0/0664-0/066-عامل اکولوژیکی
0/0660/2650/0540/3192*0/817عامل مدیریتی
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شرایطخیلیکمترازهزینههااستوسودخالصدامدارمنفی
خواهدشدکهازپیامدهایرکودبشمارخواهدرفت.بنابراینبا
اینشرایطسودناشیازدامدارینسبتبهسایرشغلهاکمتر

خواهدبود.

یکیدیگرازعواملاقتصادیمؤثربررکوددامداریسنتی
شاخصباالبودنهزینههایکارگریودستمزدچوپاناست.
نتایجتحقیقاتحاضرنشانمیدهدکهدرشرایطفعلیدرآمد
دامهافقطناشیازفروشدامزنده)گوشت(وفروششیراست.
باتوجهبهنبودعلوفهجهتتعلیفدامهاوکمبودتغذیهدامها
طبیعیاستکهدامهاوزنگیریخوبنداشتهحتیباکمبود
علوفهوآبشربنیزمیزانشیردهیآنهاکاهشمییابدو
درآمددامداربهشدتکاهشمییابد،بنابرایندامدارتوانپرداخت
چنینهزینههاییرانداشتهاست.نتایجاینتحقیقدرموردباال
بودنهزینههایکارگریوچوپانیباتحقیقاتباغستانیمیبدی

)2015(همخوانیدارد.

درعواملمدیریتیاولیناولویتمؤثربررکوددامداریسنتی
ازظرفیتچرااست. ازچرایبیش ناشی گویهکمبودعلوفه
وکاهشوزنالشه مرتع تولید مرتعموجبکاهش تضعیف
دامهایچراکنندهشدهاست.درمنطقهموردمطالعهبهعلت
تعدادداممازادبرظرفیتمراتعوهمچنینچرایزودرس،مراتع
بهشدتتخریبشدهاندکهاینباعثکمبودعلوفهمراتعشدهو
بهعلتکمبودعلوفهدامهابهناچارمدتزمانبیشتریبایستی
درمرتعچراکنند.نتایجتحقیقاتارزانینشانمیدهدکهحدود
70میلیونواحددامیاز125میلیونواحددامیکلکشور
برآوردهایخوشبینانه که حالی در هستند، مرتع به وابسته
حاکیازآناستکهتولیدفعلیمراتعپاسخگویغذایحدود
17-16میلیونواحددامیاست،بنابراینداممازادبرظرفیت
چرامراتعرقمیبیشاز50میلیونواحددامیراشاملمیشود.
گذشتهازمسئلهتعدادزیاددامدرمرتعدرحالحاضرطولدوره
بهرهبرداریازمراتعبهدلیلهزینهباالیتأمینعلوفهموردنیاز
دامدرمناطقخشك،بیشازدورهمجازاست(Arzani, 2015).به
همیندلیلبهرهبردارانمراتعبهعللمختلفسعیدارندهرچه
زودتردامخودراواردمرتعودیرترازمرتعخارجسازنداینامر
موجبتکرارچرایدامازگونههایموجوددرمرتعمیشودکه
درنهایتمنجربهتضعیفگونههاخوشخوراكوتخریبپوشش

.(Sanadgol, 2010)گیاهیوخاكمیشود

بیمه به توجهی کم مدیریتی عوامل در اولویت دومین
روستاییانبود.باتوجهبهاینکهشغلاصلیعشایروروستاییان
متنوعی خطرات با ماهوی بهطور شغل واین است دامداری
تهدید را آنها زندگی مداوم بهطور خطرات واین روبروست
میکند،ترویجبیمهداممیتواندتضمینکنندهامنیتشغلیو
بقایزندگیاینقشرتولیدکنندهوکمتوقعباشد.بهعلتخأل
ارتباطجمعیواطالعرسانی،ریسكپذیر نبودوسایل از ناشی

نبودناکثریتافرادجامعهوشفافنبودناهدافبیمه،کمبودن
میزانغرامتدریافتی،گرانبودنحقبیمهپرداختیوطوالنی
بودنزمانپرداختغرامتازسویشرکتهایبیمهازدالیل
اصلیبودهکهدامدارانتمایلیبهبیمهخودودامندارند،نتایج
اینبخشازپژوهشباتحقیقاتموسوی)2003(،راحلیو
همکاران)2013(وخداوردیزادهوهمکاران)2014(درمورد
عدمتمایلروستاییانبهبیمهخودودامهایشانهمسوییدارد.

درعواملزیستمحیطیاولیناولویتمؤثربررکوددامداری
سنتیگویهخشکسالیوکمبودعلوفهاست.درمنطقهموردمطالعه
متوسطبارندگیدرازمدتحدود200میلیمتربودهکهدر5سال
اخیربارشبهلحاظکمیتکاستهشدهودارایپراکنشنامنظم
بودهکهمنجربهخشکسالیشدهاست.خشکسالییكعامل
اصلیرکودووقفهدررونقدامداریهااست.دریكسالمعین،
پوششگیاهیمرتعیادرفازترمیمیاتحتتأثیرخشکسالی
است.خشکسالیباعثتأثیراتبلندمدتمیشود،درحالیکه
ترمیموبهبودییكپروسهطوالنیاست.مؤثرترینمدیریت
خشکسالیآمادگیدرسالهایقبلازخشکسالیاستباوجود
خشکسالیعلوفهمراتعبهشدتکمشدهومرتعبهبیابانتبدیل
میگردد.دراینشرایطخشکسالیچونفرصتذخیرهسازی
گیاهوجودنداردوتعداددامزیاداستوبهناچاربایستیجهت
تغذیهدرمراتعچراندهشوند،دامفرصتذخیرهسازیبهگیاهرا
ندادهوگیاهانبهکلینابودمیشوند.تحتاینشرایطدوراه
وجوددارد،یکیآنکهباخریدعلوفهدستیدامهاراتازمانرفع
خشکسالینگهداشتهوراهدومکاهشتدافعیتعداددامبوده
اینکهتوانمالیدامدارانبرایخریدعلوفهجهت به باتوجه
تغذیهدامهاوجودندارد،دامدارانبهناچاردامهایخودرابفروش
رساندهتادچارخسارتوتلفاتنشوندواینعاملمهمترینآثار
رکودوزوالدامداریسنتیاست.نتایجاینپژوهشبانتایج
مقدم ،)2008( ارزانی ،)2001( همکاران و امینی تحقیقات
در )2015( مصداقی و )2015( میبدی باغستانی ،)2007(
مورداثراتخشکسالیوتبعاتناشیازآندردورانخشکسالیو
همچنینکاریالکیس4وهمکاران)2013(درموردفروشدامها

درشرایطضروریدردامداریهاهمسوییدارد.

دومیناولویتگویهکمبودعلوفهناشیازتغییراتاقلیمی
)سرمازدگی،گرمازدگی،آفاتوامراض(است.درحالحاضربالغ
بر46موردآفاتوبیماریهایگیاهیدر6میلیونو800هزار
هکتارازعرصههایمنابعطبیعیکشوروجودداردواینعرصهها
راتحتتأثیرخودقراردادهکهکنترلومدیریتاینعواملبسیار
ضروریاست.آفاتوبیماریهایجنگلیومرتعیموجببههم
خوردنگروهبندیدرختانجنگلیوترکیبرویشیزیراشکوب
وگیاهانمرتعیمیشود.همچنینآفاتوبیماریهایمرتعی
دامداری و علوفهای دارویی، گیاهان تولید در منفی تأثیرات

4. Karilakis
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داردونظموتعادلطبیعیزیستبومرامختلمیکند.گیاهان
مرتعیبهعلتداشتنقابلیتباالدرتأمینعلوفهخوشخوراك
را وسیعی پوششهای و دارند مراتع در زیادی اهمیت دامها
مهمترین از آفات وخسارت احشام تعلیف تشکیلمیدهند.
عواملتهدیدکنندهاینگیاهانمحسوبمیشودوآفتموجب
 (Forests, Rangelands and Watershedنابودیکاملگیاهمیشود
منطقه در .Management Organization of the country, 2016)

موردمطالعهگیاهاندرمنهدچارنوعیآفتشپشكشدهاندکه
باعثخشکیدگیآنهاشدهاستویاتأثیرمعدنکاریدربعضی
ازمراتعمنطقهوآثارگردوغبارناشیازبرداشتمعادنباعث
آلودگیوخشکیدگیگیاهانشدهاستکهاینآفتنیزناشیاز
خشکسالیبودهاست،همچنیندرسال1394گزارشحاکیاز
ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانیزدنشانازسرمای
زودرسبسیارشدیددرمراتعموردمطالعهبودهکهباعثیخزدگی
بسیاریازگونههایموجوددرمراتعشدهاست.نتایجپژوهش
حاضربانتایجتحقیقاتنیکدلوهمکاران)2009(درمورد
آفتسرخرطومیگیاهآتریپلکسوقاسمیآزادخانی)2005(
گیاهان روی اقلیمی تغییرات از ناشی علوفه کمبود مورد در

مرتعیهمسوییدارد.
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