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  دهیکچ

ـ یطب يهاستمیاز اکوس هیرویب يبردارکاهش بهره که باعث ییاز راهکارها یکی ـ  یع ـ ا يکارکردهـا  ياقتصـاد  يگـذار شـود ارزش یم  نی

و خدمات  هاعنوان پرداخت بابت کاالبه کردیرو نیاست. ا بیکاهش عوامل تخر يدهندگان خدمات در ازاها و پرداخت به ارائهستمیاکوس

ها و نقاط قوت و ضعف و فرصت ییمنظور شناسابه SWOTو تحلیل  کیوامل استراتژع لیاز تحل قیتحق نیشود. در ایشناخته م ستمیاکوس

نفـر از   75از  یبـا نظرسـنج   ینامه و روش دلفاستفاده شد. با استفاده از پرسش ياریوبختمراتع استان چهارمحال در ي این رویکرددهایتهد

شد.  نییهر عامل تع تیو اولوشده  یدهعوامل وزن ،یآنتروپ ارهیندمعچ يریگمیتصم قیعوامل اقدام شد. از طر یینسبت به شناسا ،خبرگان

نقطه ضعف، عدم نظارت بر  نیترو مهم 149/0 ازینقطه قوت با امت نیترطرح پرداخت، مهم ينشان داد عامل کاهش شدت چرا با اجرا جینتا

ـ فرصت بـا امت  نیترعنوان مهممرتع، به ستمیاکوس يربازاریغ يکارکردها شیباشد. افزایم 165/0 ازیمرتع با امت تیظرف و عامـل   145/0 ازی

ـ بـا امت  دیعامل تهد نیترعنوان مهم، بهزانیرتوسط برنامه يربازاریبر غ يبازار يکارکردها حیترج شـد. طـرح پرداخـت     نیـی تع 174/0 ازی

  منظور کاهش شدت چرا باشد.به یلیتکم نهیگز کیتواند یم ندیداوطلبانه اقدام به کاهش دام مجاز خود نماطور بهداران که مرتعیدرحالت
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  مقدمه

ـ از مراتع که علفزارها هستند حدود  یبخش چهـارم وسـعت   کی

ـ  3را دربر دارند ( نیکره زم از مسـاحت   یمـ یناز  شی). مراتـع ب

ـ برابـر ظرف  5/2از  شیاند و برا به خود اختصاص داده رانیا  تی

ــود دارد (  ــازاد وج ــا دام م ــال 11در آنه ــتان چهارمح -). در اس

را مراتع دربر  اندرصد از مساحت است 66از  شیب زین ياریوبخت

ـ برابـر دام مـازاد بـر ظرف    7/3از  شیبوجود دارند و  باعـث   تی

 نیشتریبکه مراتع  نی). بنابرا31است (مفرط در آنها شده  يچرا

تحـت  ، انـد به خـود اختصـاص داده   نیگستره را در سطح سرزم

ـ  يبـردار قرار دارنـد و بهـره   هیرویب يچرا از کـارکرد   هیـ رویب

آنهـا شـده    يارعلوفـه یرفتن خدمات غنیبزآنها باعث ا ياعلوفه

 است.  

ت کاالهـا و خـدما   ازمنـد یخود ن يبقا يبشر همواره برا نوع

ـ ا يگـذار ارزش ياست، اما مشکل نبود بـازار بـرا   ستمیاکوس  نی

پنداشتن آنهـا همـواره وجـود داشـته      گانیکاالها و خدمات و را

موضوع باعـث رو بـه زوال رفـتن کاالهـا و      نیاست. متأسفانه ا

شـده اسـت،    ریـ اخ يهادر سال هاستمیاز اکوس ياریخدمات بس

 50انسـان در   ستم،یسهزاره اکو یابیطبق گزارش ارز کهيطوربه

 خیدر تار يگرید یاز هر دوره زمان ترعیو سر ترعیوس ریسال اخ

ـ را تغ هـا سـتم یاکوس ،يبشر داده و حـدود دوسـوم خـدمات     ریی

 یفیتعـار  هیکل ).24جهان رو به زوال رفته است ( يهاستمیاکوس

 میهـم بـه مفـاه    ،ارائـه شـده   سـتم یاکوس تکه در مـورد خـدما  

زمان توجه داشته و به طور همهاقتصاد ب و هم به اصول ياکولوژ

رفـاه و منفعـت    يبـرا  سـتم یاکوس میرمستقیو غ میخدمات مستق

 ).4و اشاره دارند ( دیانسان تأک

گذاري کارکردهـا،  معتقدند که ارزش ستیزطیمح اقتصاددانان

امـري الزم و ضـروري    هـا ستمیاکوس ربازاريیکاالها و خدمات غ

و نامطلوب  یمنف امدهايیدرازمدت، پاست و انکار ارزش آنها در 

ـ    یزمـان بنـابراین  ). 15و  13خواهـد داشـت (   یبراي جامعـه درپ

مرتـع محافظـت کـرد کـه گـروداران منـابع        ستمیاز اکوس توانیم

هـا ارائـه   ستمیکه اکوس یخدمات هیکل ي) بها22) (نفعاني(ذ یعیطب

 جـزء  يچراکه مراتـع از نظـر اقتصـاد    ،ندیدهند را پرداخت نمایم

آنهـا در بـازار    یسـت یزطیهستند و خـدمات محـ   یعموم يکاالها

عنوان پرداخـت بابـت خـدمات    که به کردیرو نیا شود.یمبادله نم

) شـناخته  Payment for Ecosystem Services=PES( سـتم یاکوس

شـود،  یبـرد محسـوب مـ   - معامله بـرد  کی نکهیلحاظ اشود بهیم

 ایـ در سطح دن رانیو مد زانیرجاذبه بوده و با استقبال برنامه يدارا

 ).45و  29، 25، 10، 9، 8مواجه شده است (

ـ  ،ستمیپرداخت بابت خدمات اکوس کردیرو در -شیوجود پ

ـ بودن معامله، تعرداوطلبانهمانند  ییهاشرط  حیو صـح  قیـ دق فی

 يکـاربر  کیـ آن خـدمت توسـط    نیتـأم  ایـ  ستمیخدمات اکوس

(حـداقل   سـتم یخـدمات اکوس  یارائه حتم ،یطور واقعهب یاراض

ـ کننـده خـدمت و خر  هیـ خدمت) توسـط ته  کی خـدمت   يداری

ــ(حــداقل  ). 44) توســط گــروداران ضــرورت دارد (وردمــ کی

شفاف  يهابه پرداخت ستمیعبارت پرداخت بابت خدمات اکوس

-یمـ  سـتم یکارکرد اکوس نیچند ای کی دیبابت تول یو پول یمال

-بـه کار را انـدر افراد دسـت  نیپردازد و وجود باور به طرح در ب

 ). 46و  44داند (یطرح الزم م يدر اجرامنظور موفقیت 

شـفاف   سـتم یس کی ستمیپرداخت بابت خدمات اکوس طرح

ـ از طر یسـت یزطیخـدمات محـ   شیافـزا  يبرا  يهـا پرداخـت  قی

هرحـال،  ). بـه 40کننـدگان داوطلـب اسـت (   نیمشروط بـه تـأم  

کند یکل مشکالت را حل نم ،ستمیخدمات اکوسابت پرداخت ب

ـ مال و، هـا دسـتورالعمل  رینقش آن در کنـار سـا   دیو با  يهـا اتی

-توسعه يهاو پروژه یتیو مقررات حاکم نیو قوانی ستیزمحیط

ـ یترک استیس کیاز  یجزئ یعبارتمعلوم باشد و به يا باشـد   یب

)8.( 

 کـرد یرو ،یشـده در مراتـع خراسـان شـمال    مطالعه انجام در

-نـه یاز گز یکینوان عهمرتع ب ستمیپرداخت بابت خدمات اکوس

 یو وابسـتگ  ،شـده  یمرتع معرف طیثر درجهت بهبود شراؤم يها

-تیرسـم جمله نقـاط ضـعف و بـه    داران به مرتع ازمرتع دیشد

طـرح   يفرصـت اجـرا   نیترمهمعنوان به یعرف تیشناختن مالک

همچنـین  و  دهشـ  نییمرتع تع ستمیپرداخت بابت خدمات اکوس

 نیتـر مهـم عنوان به یان عرفمرسوم در سامریغ يهايریگمیتصم

بـر   دیـ کأراهبرد تدر این مطالعه، ). 47شده است ( یمعرف دیتهد
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ـ یب يهـا از فرصـت  يریـ گبـا بهـره   یعوامل قوت درون در  یرون

ـ مرتـع ارا  سـتم یطـرح پرداخـت بابـت خـدمات اکوس     ياجرا  هئ

 ).   47است.( دهیگرد

و  نیها، قـوان نهیزمشیطرح پرداخت به شناخت پ يسازادهیپ

نقـاط   یو بررسـ  دارانیـ فروشندگان و خر نییتع ها،دستورالعمل

ـ   و فرصت داتیقوت و ضعف و تهد ي روشیهـا و مشـکالت پ

 یرونیو ب یعوامل درون نییتع ،قیتحق نی. هدف از اآن نیاز دارد

مرتـع در   سـتم یاثرگذار بر طرح پرداخـت بابـت خـدمات اکوس   

ـ تـوان تول  شیدام و افـزا  يکاهش فشار چراراستاي  مراتـع   يدی

 است.

  

 هاو روش مواد

طــرح پرداخــت بابــت خــدمات  ياجــرا لیــتحل ،مطالعــه نیــا

-هو ب ياریوبختخشک استان چهارمحالمهیدر مراتع ن ستمیاکوس

منطقــه بــارده و کرســنک در  یســامان عرفــ 8طــور خــاص در 

نقـاط قـوت و ضـعف و     نیـی شود. تعیشهرستان بن را شامل م

ـ   و فرصـت  داتیتهد طـرح   ياجـرا  يرو شیهـا و مشـکالت پ

ـ ا یاصـل  ياز محورهـا  سـتم یاکوس ماتپرداخت بابـت خـد    نی

-صورت بوتـه هب یمرتع یاهیجوامع گ یشیاست. فرم رو قیتحق

در منطقه مـورد   یمرتع یاهیگ پیت 18). 41( علفزار است -زار

 يهـا عنوان گونههجنس گون ب ،پیت 7شد که در  کیمطالعه تفک

) و در Astragalus susianus & Astragalus verus( غالـب اول 

ـ  یگنـدم جـنس علـف   ،پیت 8 غالـب اول   يهـا عنـوان گونـه  هب

)Agropyron repens & Agropyron intermedium یی) شناسـا 

-کیـ  يهـا جنس بروموس و کنگر و گـراس نیز  پیت 3در . شد

تحـت   یاهی). پوشش گ41( باشندیم پیگونه غالب اول ت ،ساله

-نیجهت، ارتفـاع، خـاك و زمـ    ب،یشمانند  یعیعوامل طب ریثأت

کند و یم رییشدت و مدت چرا تغمانند  یو عوامل انسان یشناس

تـا   یعـال  تیبـا طبقـه وضـع    یعوامل، مراتعـ  نیا ریثأت جهیدر نت

ـ تا مثبـت بـا تول   یمتفاوت از منف شیبا گرا ریفقیلیخ علوفـه   دی

 جـاد یا يبـردار ساالنه متفـاوت بـر اسـاس نـوع و شـدت بهـره      

 ییدامدار مجاز در منطقه مورد مطالعه شناسا 164شود. تعداد یم

ـ دام خود را در ا ،). دامداران در فصل تابستان31شده است (  نی

بـه   زییو با شروع فصل سرد در اواسط پا ندینمایم فیمراتع تعل

را در اصـطبل در   شـان یهادام ایشوند یجابجا م يریمراتع گرمس

ـ منطقه مـورد تحق ). 41( کنندیم ينگهدار ییروستا يهاخانه  قی

ـ اکولوژ -یتماعاج يلحاظ ساختار اقتصادبه سـطح   نـده ینما کی

 انـه یاز مراتـع خاورم  يااز مراتع کشـور و بخـش عمـده    یعیوس

نقشـه   1 شکل). 38دام قرار دارند ( دیشد ياست که تحت چرا

 .دهدیمنطقه مورد مطالعه را در کشور و استان نشان م تیموقع

  

 PESطرح  ياثرگذار بر اجرا یرونو د یرونیعوامل ب نییتع

امکـان  ضمن ارائـه تحلیـل مناسـب،     تواندیکه م ياز ابزار یکی

ــپ ــازادهی ــرح  يس ــراهم نماط ــرا ف ــام تحل، دی ــانج  SWOT لی

)Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats () 21است ،

شامل نقـاط قـوت و    ستمیس یابزار، عوامل درون نی). ا42و  23

هـا را  و فرصت دهایشامل تهد رگذاریثأت یرونیضعف و عوامل ب

رو را  شیپـ  ياسـتراتژ  س،یمـاتر  کیـ کند و با ارائـه  یم لیتحل

مناسـب در   يراهبـرد  تیری). مـد 41و  21، 20کنـد ( یمـ  نییتع

ـ  رگذاریثأعوامل مختلف ت ییمنوط به شناسا PESطرح  و  یدرون

ـ ااسـت. بـه   یرونیب ـ     نی و  یمنظـور، نقـاط قـوت و ضـعف درون

ـ  PESطـرح   یرونیب يهاو فرصت تدایتهد  سیمـاتر  نیـی تع اب

SWOT عوامـل   سیماتر 2شکل ). 42و  23، 21، 2(شد  لیتحل

طرح پرداخـت بابـت خـدمات     يثر بر اجراؤم یو درون یرونیب

 دهد.یم هئرا ارا ستمیاکوس

کارشناسان با طـرح پرداخـت    یینمونه بر اساس آشنا نییتع

ـ   ستمیبابت خدمات اکوس  نـه یدر زم يه کـار و تخصـص و تجرب

افـراد متخصـص و باتجربـه     ،مرتع بود. ابتدا در جامعـۀ آمـاري  

 ینظرسـنج نسبت به انجـام  صورت تصادفی بهشدند و  ییشناسا

 شد. اقدام کارشناس  30از 

 ایـ در مورد اجـرا   یحاصل از نظرسنج يهاتوجه به پاسخ با

و  pنسـبت   ستم،یطرح پرداخت بابت خدمات اکوس يعدم اجرا

q تعداد کل نمونه مورد نیاز (1به و با استفاده از رابطه محاس ،n( 

ــل پرسشــنامه  ــورد نظــر تع جهــت تکمی ــاي م ــیه  ).7( شــد نی
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  الکترونیکی) نسخه در (رنگی کشور و استان در مطالعه مورد منطقه موقعیت نقشه .1 شکل

  

 ها)ها و ضعف(قوت IFEعوامل درونی 4
  

 

WO 
کید بر نقاط أ(تکارانه راهبردهاي بازنگري/ محافظه

 هاي بیرونی)صتگیري از فرضعف درونی و بهره

SO 
 راهبردهاي تهاجمی/ رقابتی 

- گیري از فرصتکید بر نقاط قوت درونی و بهرهأ(ت
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 ها)رفع آسیب

ST 
  راهبردهاي تنوع/ رقابتی

  بر نقاط قوت درونی و تهدیدهاي بیرونی)کید أ(ت
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2 4 

  اکوسیستم خدمات بابت پرداخت طرح اجراي بر ثرؤم درونی و بیرونی عوامل ماتریس .2 شکل
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)1             (                              
2

2 2

NZ p (1- p)
n =

Nd + Z p(1- p)
 

  

Z= 1.96 

d= 0.05      خطاي مجاز 

q= 1-p 
Z= t 
 

  

اسـتان   ،در سطح شهرستان ریگمیکارشناسان خبره و تصم نیب در

اداره، کارشـناس مسـئول و    سیکارشناس، رئ 95و کشور تعداد 

در  يریـ گمیثر در تصـم ؤعنوان افراد متخصص و مـ کل، به ریمد

جه به رابطه با تو ان،یم نی. از اشدند ییمرتبط شناسا يهاسازمان

جـدول  قـرار گرفتنـد (   بهکارشـناس مـورد مصـاح    75تعداد  ،1

 ییایپا نییها جهت تعنامهکرونباخ پرسش ي). آماره آلفا1شماره 

دست آمـد  هدرصد ب 2/72 زانیمها در طول زمان بهو ثبات پاسخ

 ها دارد.نامهقبول پرسشقابل ییایکه نشان از پا

ـ پـژوهش از نظـر روش تحق   نیا  يهـا دسـته پـژوهش  در  قی

ــیتحل- یفیتوصــ ــرا یل ــرار دارد و ب  یانجــام آن از روش دلفــ يق

 افتهیسـاختار  ينـد یفرا ی). روش دلفـ 43و  34، 17استفاده شـد ( 

از  یدانـش موجـود در نـزد گروهـ     يبنـد و طبقه يآورجمع يبرا

در  ییاهنامهپرسش عیتوز قیکارشناسان و خبرگان است که از طر

 یافتیـ هـا و نظـرات در  شده پاسـخ کنترل افراد و بازخورد نیا نیب

ـ نامـه اول . در ابتدا پرسشردیگیصورت م  تاالؤصـورت سـ  بـه  هی

هـا و  نقـاط قـوت و ضـعف و فرصـت     ییشناسـا بـراي  باز - انتها

و شـد   یطراحـ  ستمیطرح پرداخت بابت خدمات اکوس داتیتهد

ــرل روا  ــس از کنت ــیپ ــو پا ی ــختدر ا ،آن ییای ــان و  اری کارشناس

 ،نامـه اول پرسش يآوررار گرفت. پس از جمعمتخصصان خبره ق

 یو بـا طراحـ   یصورت تخصصـ هنامه دوم بدر مرحله بعد پرسش

. شـد  مینامه اول تنظپرسش يهاافتهیبسته بر اساس - االت انتهاؤس

در  کرتیل فیو بر اساس ط يانهیگز 5صورت هنامه دوم بپرسش

تخصـص در  موردنظر که کارشناسان و خبرگان م يهانمونه اریاخت

عوامـل   از کیـ هر  تیقرار گرفت تا درجه اهم ندبخش مرتع بود

از عوامل بر اساس  کیهر تیدرجه اهم نییشود. پس از تع نییتع

هر عامل بـر   تی) محاسبه و اولوjW( کیوزن هر  ،یروش آنتروپ

 ).37و  12، 5، 2(شد اساس وزن آنها مشخص 

و  یکـ یزیف ،یدر علوم اجتمـاع  تیمفهوم بااهم کی یآنتروپ

اسـت کـه هرچـه     نیروش مذکور ا دهیاطالعات است. ا يتئور

باشـد، آن شـاخص از    شـتر یشاخص، ب کی ریدر مقاد یپراکندگ

 معموالً ارهیچندمع يریگمیبرخوردار است. تصم يشتریب تیاهم

از نظـر   ادهمنظور استفبه 2جدول شده در ارائه سیبر اساس ماتر

و  12، 5، 2شـود ( یمـ  یخبرگان و کارشناسان متخصص طراحـ 

37.( 

است که  نانیاطمعدم اریمع کیاطالعات،  هیدر نظر یآنتروپ

ـ ا يریگ) و اندازهiPاحتمال مشخص ( عیبا توز  نـان یاطمعـدم  نی

)iE37و  5، 2شده است ( انی) توسط شانون ب.(  
 

=S ( )=-k               (2) 

  

k نکهیمنظور ات و بهمقدار ثابت اس iE باشـد   کیـ صـفر و   نیب

 يآمـار  زمیو بر اساس مکان Piاز تابع احتمال  Eشود. یاعمال م

 گریکـد یبـا   iP يمحاسبه شـده و مقـدار آن در صـورت تسـاو    

)=1/niP(،  3مقدار ممکن خواهد بود که بر اساس رابطه حداکثر 

  شود.یمحاسبه م
  

-k  = -k Ln                                   (3) 
 

 شود:  یمحاسبه م 4از رابطه  K مقدار

)4(                                                         K
( )


1

ln m
 

تواند یم یاست که آنتروپ یاطالعات يحاو يریگمیتصم سیماتر

با استفاده از  ijPود. مقدار کار رهآن ب یابیارز يبرا اریعنوان معبه

 شود.یمحاسبه م 5رابطه 

)5(                                                ij ijm

ij
i

a
P ;

a


 


1

  

  

jE از مجموعــه ijP ــه محاســبه  6هــر مشخصــه از رابطــه  يازاب

 شود.یم
  

  ;


  
1

m

j i i ij
i

E k P LnP                                      (6) 

ـ  jdدرجه انحـراف (  ای نانیاطمعدم آمـده  دسـت ه) از اطالعـات ب



  1400 تابستان/  دومم / شماره دهشناسی کاربردي/ سال بوم

56 

 PES طرح تعیین عوامل مؤثر بر اجراي کنندگان در. تعداد شرکت1جدول 

  درصد  تعداد  نام سازمان یا اداره

  36  27  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان

  12  9  زیست استاناداره کل حفاظت محیط

  6/10  8  استاناي شرکت آب منطقه

  3/5  4  اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان

  4  3  ریزي استانسازمان مدیریت و برنامه

  16  12  دفتر امور مراتع کشور

  12  9  دفتر آبخیزداري و حفاظت خاك کشور

  4  3  سازمان برنامه و بودجه کشور

  100  75  جمع

  

  چندمعیاره گیريتصمیم ماتریس .2 جدول

   i گزینه
      j ریامع

1X .  .  nX  

1A  11a  .  .  n1a  

.  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  

mA  1ma  .  .  mna  

  

چـه  ) jکند کـه شـاخص مربـوط بـه (    یم انی، ب jشاخص  يبرا

 رنـده یگمیتصم اریدر اخت يریگمیتصم يبرا دیاطالعات مف زانیم

  شود.یمحاسبه م 7دهد و مقدار آن بر اساس رابطه یقرار م
 

)7(                                                ;  1j j ijd E 

  

 8از رابطـه  است با استفاده  یدهوزن بیکه ضر jW یمقدار وزن

 شود.یم نییتع

)8(                                             ;



 

 1

j
j jm

ji

d
W

d
 

  

 يارهـا یاز مع کیـ هر  تیاهمتوان درجه یم 7توجه به رابطه  با

شـامل نقـاط قـوت و     سـتم یطرح پرداخت بابت خـدمات اکوس 

  دست آورد.هها را بدیها و تهدضعف و فرصت

 PESدام موجود و مجاز مراتع و ارتباط آن با طرح  تیوضع لیتحل

ـ دام موجـود و مجـاز از د   تیادامـه، وضـع   در و  نیقــوان دگاهی

پرداخت بابت کاهش فشار و ارتباط آن با طرح  هادستورالعمل

مختلف دام و دامدار در مراتع  يهادام بر مراتع و حالت يچرا

و  بیـ شـد. معا  یبررسـ  امحتـو  لیـ و تحل يصـورت اسـناد  هب

 نیـ شـد. ا  یبررسـ در دو حالـت   PESطـرح   کردیمحاسن رو

 یمجوز قـانون  يکه دامدار دارایطیشرا - 1 :ها عبارتند ازحالت

ـ انـدازه ظرف  دام در مرتع بوده و بـه  يچرا مجـاز، دام وارد   تی

باشد اما یمجوز چرا م يکه دامدار دارایحالت - 2 .کندیمرتع م

 نـه یگز نیبهتـر  تیکند. در نهایدام مازاد بر مجوز وارد مرتع م

مراتـع   کیـ و اکولوژ یاجتمـاع  - يقتصـاد ا تیمتناسب با وضع

 . شد شنهادیپ
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 جینتا

 ریدر مس هاو فرصت داتینقاط قوت و ضعف و تهد یبررس

   PESطرح  ياجرا

ــ ط قــوت وانقــ 3 جــدول  4جــدول و  یضــعف عوامــل درون

ـ یبو تهدیدهاي  هافرصت  ،دهـد. در مجمـوع  یرا ارائـه مـ   یرون

محاسـبه شـد. سـهم نقـاط      506/2مقـدار  به یعوامل درون ازیامت

 57/1و سـهم نقـاط ضـعف     936/0مذکور عـدد   ازیقوت از امت

رو ایـن  و ازدارد  يتـر بر نقاط ضعف بر نقاط قوت ازیاست. امت

 به رفع نقاط ضعف اقدام نمود. نسبت  دیبا

ـ امت ،ر مجمـوع د 4جدول اساس  بر ـ یعوامـل ب  ازی عـدد   یرون

ــه ســهم فرصــت  419/2 ــااســت ک ــیب يه ــهم  145/1 یرون و س

ها بر فرصت ازیامت یفزونبیانگر است که  274/1 یرونیب داتیتهد

ـ  ع یینمرات نها 2است. بر اساس شکل  داتیتهد و  یوامـل درون

قـرار   سیمـاتر  SOدر بخش  PESطرح  ياثرگذار بر اجرا یرونیب

ـ  که بر ردیگیم  يهـا از فرصـت  يریـ گبـا بهـره   ینقاط قوت درون

 .  کندیم هئرا ارا یتهاجم یرقابت کردیرو کیدارد و تأکید  یرونیب

  

و  رمجـاز ینسبت به دام و دامدار مجاز و غ یقانون يهادگاهید

 در وضع موجود PESامه ارتباط آن با برن

توانند از مرتع استفاده کنند کـه مجـوز   یم یدر صورت دارانمرتع

). اگـر  36و  18، 11دولـت داشـته باشـند (    يدام از سـو  يچرا

کند پروانـه  را ترك  يعذر موجه دامدار ایبدون اطالع  يدامدار

 ی). رابطـه دولـت بـا دامـدار نـوع     32شود (یباطل م يو يچرا

قالـب مجـوز    درتنهـا  جر اسـت. دامـداران   أترابطه موجر و مسـ 

-طور کامـل هدر مرحله بعد ب ایدام و  يه که پروانه چراشدصادر

کننـد.   يبـردار توانند از مرتع بهـره یاست م يطرح مرتعدار ،تر

شـود و  یه اعالم مـ شددامداران در مجوز صادر اراتیحدود اخت

ـ از مرتع منوط به پرداخت عوارض چـرا   يبرداربهره ق حقـو  ای

). نگاه به موضوع دام وابسـته  33به موجر (دولت) است ( یدولت

 است. ریبه شرح ز نیقوان دگاهیبه مرتع از د

دام مولد به دو دسته دام مجـاز   ،حاکم بر مرتع نیاز نظر قوان -1

اسـت کـه    یتعداد دامـ ، شود. دام مجازیم میتقس رمجازیو دام غ

پروانـه   تیـ د بر ظرفشده است. دام مازا دیق يداردر پروانه مرتع

شود. بر اسـاس مـاده   یم یتلق رمجازیمرتع، دام غ تیظرف ایچرا 

هـا و مراتـع   از جنگـل  يبـردار همکرر قانون حفاظـت و بهـر   44

از مراتـع   يبـردار بهـره  یـی اجرا ینامه فنوهیش هیکشور و اصالح

شـود  یداده نم یارزش چیه رمجازیبه دام مازاد و دامدار غ ،کشور

 ).32و  11( ردیگیصورت م یخورد قانونبربا آنها و 

دام مولد چه مجاز  يبرا ،کشور ينظام دامپرور نیاز نظر قوان -2

صـورت   یو بهداشـت  یتیدر مرتع اقدامات حمـا  رمجازیو چه غ

بخش به دام مولد، نگاه مجـاز و   نیا نیقوانعبارتی، بهو  ردیگیم

اسـت.   یدامـ  داتیبلکه هدف آن تنها تول ،)30مجاز ندارد (ریغ

ـ ربرنامـه  نیمسئول نیبنابرا از دام مولـد   امبخـش د  انیـ و متول زی

حذف آن ندارند چرا که نگران  يبرا ياکنند و برنامهیم تیحما

آنهـا   يبعـد  يهاتیهستند و حفظ مراتع در اولو یدام داتیتول

 قرار دارد. 

از مراتـع   يبـردار ، دو حالت مختلف در بهره5جدول شماره  در

ـ ترتنیهمـ طالعه و بهمنطقه مورد م در مراتـع کشـور از نگـاه     بی

ارائه شده و محاسن و  ستمیپرداخت بابت خدمات اکوس ستمیس

بـه   ،شده است. حالـت اول طـرح پرداخـت    انیب کیهر بیمعا

راسـتاي  را در  خـود که دام مجـاز   ییپروانه چرا يدامداران دارا

توجه دهند یطور داوطلبانه کاهش مبه یمیتنظ يبهبود کارکردها

 طیمحاسـن را در شـرا   نیشتریو ب بیع نیحالت کمتر نیدارد. ا

دولت است داشته و حالـت   تیکشور که مرتع تحت مالک یفعل

 داران دارد.مرتع يبرا یقیتشو

 یـی پروانـه چرا  يدوم طرح پرداخت، به دامداران دارا حالت

 یمـ یتنظ يبهبـود کارکردهـا  راسـتاي  که دام مـازاد خـود را در   

نسبت به  يمحاسن کمتر ،حالت نیتوجه دارد. ا دهندیکاهش م

ــداران خصوصــاًاز  تیــحما کــردیروشــته و حالــت اول دا  دام

بـا دام مـازاد    داراندامداران با دام کمتر دارد، اما پرداخت به دامـ 

چـالش در   نیکند. ایمتحمیل را به طرح  يادیز يهانهیهز ادیز

ـ ن 1380تعادل دام و مرتع کشـور در سـال    یطرح مل وجـود   زی

مراتـع   تیـ حـذف دام مولـد مـازاد بـر ظرف     ،تینهادر کهداشت 

  ). 26صورت نگرفت و طرح با شکست روبرو شد (
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  ثر بر طرح پرداخت بابت خدمات اکوسیستم مرتعؤبندي عوامل درونی ماولویت .3جدول 

  نهایی وزن اولویت
ضریب 

  اهمیت
  شماره  نقاط قوت طرح  نمره

  1 برداري و افزایش کارکردهاي اکوسیستمش شدت بهرهکمک به کاه 5/3 /.043 149/0  2

  2 بردار کمبهره باسهولت اجرا در مراتع افرازي  5/3 043/0 128/0 4

  3 اثرات طرح بودن گیريقابل اندازه 3 037/0 11/0 6

  4 هاتر نسبت به سایر روشاثربخشی سریع 5/2 03/0 091/0 8

  5 بودن گرودارانمشخص 3 037/0 091/0 8

  6 وجود ابزار الزم جهت اجرا مثل نیرو و تخصص 3 037/0 091/0 8

  7 فروشندگاناز سوي پذیرش طرح  3 037/0 091/0 8

  8 داران پیشرو)هاي اجرایی مرتع (مرتعداران با برنامهآشنایی برخی از مرتع 5/2 03/0 076/0 9

  9 خریداران از سويپذیرش طرح  5/2 03/0 061/0 11

  10 ها براي هماهنگییا واسطه هاوجود تشکل 5/2 03/0 046/0 13

 
  11 نقاط قوت درونی طرح جمع 29 354/0 936/0

 نهایی وزن اولویت
ضریب 

 اهمیت
  شماره  نقاط ضعف درونی طرح نمره

  1 ضعف در نظارت و کنترل ظرفیت مجاز مرتع 5/4 055/0 165/0 1

  PES 2مربوط به  انعدم وجود قوانین حمایتی و پشتیب 4 049/0 146/0 3

  3 وجود دام مازاد بر ظرفیت 4 049/0 146/0 3

  4 در مراتع روستایی و مشاعیویژه بهعدم تثبیت حقوق مالکیت  4 049/0 146/0 3

  5 داران به مرتعوابستگی شدید مرتع 5/3 049/0 128/0 4

  PES 6عدم تجربه قبلی در اجراي طرح  4 049/0 122/0 5

  PES 7مین منابع اعتباري طرح أت 3 037/0 11/0 6

  8 نحوه پرداختمورد یید درأعدم وجود یک الگوي مورد ت 4 049/0 098/0 7

  9 عدم توسعه مشاغل خارج از مرتع 3 037/0 091/0 8

  10 دامی و گوشت يهاتغییر مکرر قیمت نهاده 3 037/0 073/0 10

  11 هااطمینان فروشندگان خدمت از پرداختعدم 3 037/0 073/0 10

  12 اطمینان خریداران خدمت از کاهش دامعدم 3 037/0 073/0 10

  13 ها در طرح پرداختاعتمادي به واسطهبی 3 037/0 073/0 10

  14 هاي متولی اجراکاري دستگاهناهماهنگی و موازي 2 024/0 049/0 12

  15 داراناز مرتع عدم مشارکت برخی 5/2 03/0 046/0 13

  16 مدتعادات و رفتارها در کوتاه ،هاعدم تغییر نگرش 5/2 03/0 03/0 14

 
  17 نقاط ضعف درونی جمع 53 646/0 57/1

 
  18 (قوت+ضعف) جمع عوامل درونی 82 1 506/2
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  ثر بر طرح پرداخت بابت خدمات اکوسیستم مرتعؤبندي عوامل بیرونی ماولویت .4جدول 

 نهایی وزن اولویت
ضریب 

 اهمیت
  شماره هاي بیرونیفرصت  نمره

  1 افزایش کارکردهاي غیربازاري مراتع 5/4 058/0 145/0 3

  2 بخشی به فون و فلور منطقهارتقاء و تنوع 5/3 045/0 135/0 4

  3 سطح استانی و ملی ریزي و بودجه درتغییر در سیستم برنامه 3 039/0 116/0 5

  4 بازار فرضی براي کاالهاي غیربازاري مرتعایجاد  3 039/0 116/0 5

  5 افزایش ظرفیت چرایی مراتع در آینده 4 052/0 103/0 7

  6 اي و ملیهاي منطقهارزش کارکردهاي غیربازاري مراتع در حساب کردنلحاظ 3 039/0 097/0 8

  7 مندي فروشندگان و خریداران خدمات مرتعبهره 5/3 045/0 09/0 9

  8 افزایی ناشی از اجراي طرحگذاري بیشتر در منطقه با همسرمایه 3 039/0 077/0 10

  9 دارانافزایش بینش و آگاهی مرتع 5/2 032/0 065/0 11

  10 فقرزدایی با بهبود اشتغال در مراتع 5/2 032/0 065/0 11

  11 هاي مرتعاستفاده از سایر پتانسیلبراي ایجاد فرصت  5/2 032/0 065/0 11

  12 ایجاد مشارکت گروداران در احیاي مراتع 2 026/0 052/0 12

  13 المللیهاي بینهاي فنی و اعتباري سازمانفاده از کمکتاس 1 013/0 019/0 16

 
  14 هاي بیرونیفرصت جمع 38 490/0 145/1

  نهایی وزن اولویت
ضریب 

  اهمیت
  شماره  ي بیرونیتهدیدها  نمره

  1 ارانذگریزان و سیاستبازاري بر غیربازاري توسط برنامه کارکردهاي حترجی 5/4 058/0 174/0  1

  2 (غیرمجاز) دامداران فاقد پروانه چرا 5/3 045/0 158/0 2

  3 گیرهاي تصمیمو دوگانه سازمان متفاوت ،هاي متغیرسیاست 5/3 045/0 135/0 4

  4 خطر افزایش دام و دامدار 3 039/0 135/0 4

  5 هاي متفاوتگذاري و خروجیهاي متفاوت ارزششوجود رو 5/3 045/0 113/0 6

  6 هاي حفاظت و اصالح و احیاءکاهش مشارکت دامداران در اجراي برنامه 3 039/0 097/0 8

  7 ثیر مکان و زمان بر ارزش کارکردهاأت 3 039/0 097/0 8

  8 گذاري خدمات غیربازاريعدم قطعیت در ارزش 5/3 045/0 09/0 9

  9 گیرن تصمیمعدم اطمینان قطعی از نتایج طرح در بین مسئوال 2 026/0 077/0 10

  10 سالی و ترسالیخشکمانند  در طرح بینیوجود عوامل غیرقابل پیش 3 039/0 077/0 10

  11 جوارمراتع هم درخطر افزایش شدت چرا  5/2 032/0 048/0 10

  12 ن و عدم استمرار طرحبودخطر افزایش تخریب مرتع در صورت مقطعی 2 026/0 039/0 14

  13 پادام مجاز زیاد با دامداران خردهداراي ایجاد اختالفات بین دامداران  5/2 032/0 032/0 15

 
  14 تهدیدات بیرونیجمع  5/39 510/0 274/1

 
  15 ها+تهدیدها)(فرصت جمع عوامل بیرونی 5/77 1 419/2
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  مرتع اکوسیستم خدمات بابت پرداخت طرح با ارتباط در مختلف هايحالت .5 جدول

  دام نوع  دامدار  حالت
  برنامه هدف

  دام کاهش 
  معایب  محاسن

  مجاز  مجاز  1
 دام مجاز، ظرفیت از کمتر

  .شود مرتع وارد

  گیاهی پوشش احیاي بیشتر سرعت -1

  مرتع ظرفیت رعایت براي بیشتر انگیزه -2

  قوانین با بودن راستاهم -3

  بودن اختیاري و داوطلبانه -4

  خریداران و دولت بین در بیشتر پذیرش -5

  بیشتر نظارت امکان -6

  خاك و گیاهی پوشش به استراحت امکان -7

  دیگران به مرتع اجاره کاهش -8

   مرتع در غیرمجاز دامدار رسیدن حداقل به -9

  دام نداشتن از دامداران نگرانی کاهش -10

  مرتع وضعیت طبقات سریع ارتقاي - 11

  مرتع لکام چرایی ظرفیت از

  .شودنمی استفاده

  غیرمجاز  مجاز  2
 مجاز، ظرفیت سقف تا

  .شود مرتع وارد دام

 کمتر مجاز دام  که دامدارانی  معیشت به -1

  .شودمی توجه دارند

  کم مجاز دام با دامداران براي مناسب -2

  متخلف دامداران تشویق -1

  موجود قوانین با تضاد در -2

   اجباري کامالً -3

  پرهزینه -4

 وضعیت تغییر کم سرعت -5

  مرتع

 بین در کمتر پذیرش -6

  خریداران

  

 يریگجهیو نت بحث

ـ    نیترمهم طـرح پرداخـت بابـت خـدمات      ینقطـه قـوت درون

 شیو افــزا يبــردارکمــک بــه کــاهش شــدت بهــره ســتم،یاکوس

اسـت کـه    یمعنـ نیبـد  نیـ مرتع اسـت. ا  ستمیاکوس يکارکردها

در  يبـردار ت بهـره توانند به کـاهش شـد  یپرداخت م يهاطرح

سهولت اجرا  ،ینقطه قوت عوامل درون نیمرتع کمک کنند. دوم

قـوت  نقطـه  نیبردار کم است که ابا تعداد بهره يافراز عدر مرات

تـر  برنامـه راحـت   نیا ،بردار کمتردهد در مراتع با بهرهینشان م

الگـو  عنـوان  تواننـد بـه  یمـ  يمراتع افراز نیقابل اجراست. بنابرا

 يطـرح پرداخـت باشـند. از سـو     ينامزد شروع اجرا ،)لوتیپا(

مراتـع   قیتنس سمتبه  دیکند که بایم انینقطه قوت ب نیا گرید

مـازاد را در   انبـردار بهـره  یدهـ حرکت نمـود و سـامان   یمشاع

ـ    نیتردستور کار قرار داد. مهم  رگـذار، یثأت ینقطـه ضـعف درون

-نقطـه  نیمجاز مرتع است. ا تیضعف در نظارت و کنترل ظرف

ـ توانـد  یضعف م خـدمات   دارانیـ خر يبـرا  نـان یاطمعـدم  کی

کنتـرل و   سـتم یس کیت یو تقو جادیکند که با ا جادیا ستمیاکوس

. این سیستم بایـد بـه   را برطرف کرد ینگران نیاتوان می نظارت

کنندگان از که گروداران و استفاده دارانیکه هم خراي باشد گونه

ــدمات اکوس ــتمیخ ــتند  س ــع هس ــم، مرت ــه   ه ــندگان ک فروش

و هـم  داران) (مرتـع هسـتند   سـتم یکنندگان خـدمات اکوس دیتول
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، هـا تشکل، یدولت يهادستگاهه عمدطور بهکنندگان که هماهنگ

ها هستند در آن مشارکت داشـته  سطهوا ای یدولتریغ يهاسازمان

قـرار   دیـ کأمـورد ت  نااز محققـ  يارینکته توسـط بسـ   نیا. باشند

 ). 45و  44، 28، 27، 10، 9، 8گرفته است (

ـ ن ییدر مراتع روستاویژه ، بهتیحقوق مالک تیتثب عدم از  زی

طـرح پرداخـت بابـت خـدمات      ينقاط ضـعف در اجـرا   گرید

مـورد توجـه    PES يهـا برنامـه بیشـتر  اسـت کـه در    ستمیاکوس

ـ ). ا10 و 9بـوده اسـت (   نامحقق بیشـتر  ضـعف همـواره در    نی

شـود  یمـ  دهیـ شـور د در مراتـع ک  یتیریو مد ییاجرا يهابرنامه

ـ بـردار ز که بهـره  ییدر مراتع روستاویژه به)، 11( دارد. در  يادی

ـ تول يدارا ییمراتع روستا ،منطقه مورد مطالعه -کمتـر و بهـره   دی

مراتـع   نیـ در ا سـتم یاکوس يهسـتند و کارکردهـا   يشتریبردار ب

 کمتر است.

 رگـذار یثأت یدر بخـش عوامـل خـارج    SWOT لیتحل جینتا

ـ تهد نیتـر مهـم  کـه دهـد  نشان می  حیطـرح پرداخـت، تـرج    دی

-اسـت یو س زانیرتوسط برنامه يربازاریبر غ يبازار يکارکردها

 ،افـراد  نیـ نگرش ا رییو تغ یرسانیبا آگاه دیاست که با ارانذگ

منظـور الزم اسـت   ایـن . بـه نمـود  لیرا به فرصت تبد دیتهد نیا

بـر   يربازاریغ يهامنفعت يو برتر داریبر منفعت پا دیکأتضمن 

 يکارکردهـا  يگـذار مرتـع و بـا ارزش   سـتم یاکوس يبازارمنافع 

ـ نگـرش ا  ،هـا ارزش نیا یکم لیو تحل يارعلوفهیغ افـراد را   نی

ـ داد. دامـداران فاقـد پروانـه چـرا      رییتغ دامـداران   یعبـارت بـه  ای

است که طـرح پرداخـت را بـا مشـکل      يگرید دیتهد ،رمجازیغ

ـ ا یدهـ . سامانکندیم جهموا یاساس  گـر یراد در مشـاغل د افـ  نی

 است. يضرور يامر

دار از نظر خبرگان و کارشناسـان  تیاولو یرونیب يهافرصت

 یسـت یتنوع ز ءو ارتقا يربازاریغ يکارکردها شیمتخصص، افزا

طـرح   يو بـا اجـرا  بـوده  مهـم و بـاارزش    کامالً ياست که امر

راهبـرد   SWOT سیشـود. مـاتر  یامکان حاصل م نیپرداخت، ا

طرح بـا   یدرون وتدهد که بر نقاط قیم هئرا ارا یرقابت یتهاجم

 قاتیتحق ریو با سا ،داردتأکید  یرونیب يهااز فرصت يریگبهره

نشـان   قیـ حاصـل از تحق  جی). نتـا 47( دارد یشده همخوانانجام

در نظـر گـرفتن   بر طـرح پرداخـت بـدون    تنها  دیدهد که تأکیم

کـاهش شـدت    تواند بـه یثر نمؤعوامل م ریو سا بانیپشت نیقوان

 کیـ عنـوان  تواند تنها بـه ین طرح، میو اکند کمک  يبرداربهره

نکتـه   نیـ در نظـر گرفتـه شـود. ا    بانیکننده و پشـت لیبرنامه تکم

قرار گرفتـه اسـت    دیکأمورد توجه و ت نااز محقق ياریتوسط بس

ـ بـه کل  دیـ طرح پرداخـت با  ي). در اجرا44و  25، 10، 9، 8(  هی

-مبادلـه  يهانهیتوجه داشت تا هز ستمیکوسها و خدمات اارزش

و  تیـ حقـوق مالک  تیدر طرح پرداخت به حداقل برسد. تثب يا

ـ    یدهـ سامان طـرح   یاصـل  يازهـا ینشیدام و دامـدار مـازاد از پ

 يکارکردهـا  شیکاهش فشار بر مرتع و افزاراستاي پرداخت در 

–و بـه  اریـ بدون اخت دیاست. در حالت دوم، دامداران با یمیتنظ

بـا ارکـان طـرح    این موضوع خود را کاهش دهند که  امد ،اجبار

 یشـتر در تضاد است چرا کـه ب  ستمیپرداخت بابت خدمات اکوس

، 10، 6داننـد ( یداوطلبانه م کامالً يطرح را امر ياجرا ،نامحقق

مراتـع کشـور و    یفعل طیبا توجه به شرا نی). بنابرا46و  44، 40

حالـت   يااجـر  ،الگوییصورت در شروع کار به ،موجود نیقوان

 هـا توجـه بـه نشـت   با و  یو کنترل ینظارت يهااول در کنار اهرم

)Leakagesاز  ياریچراکـه از نظـر بسـ    رسـد، ینظر مبه ی) منطق

ثر و ؤتوانند مـ یاقدامات م ریدر کنار سا PES يهاطرح ،محققان

دارو قلمـداد کـرد. هرچنـد    توان آنها را نوشیباشند و نممکمل 

پرداخـت   يهـا است اما طـرح  دهیچیپ يرمها اطرح نیا یطراح

هـاي  برداري از اکوسیسـتم در راستاي تعدیل فشار بهرهتوانند یم

 ).35و  25، 19، 10، 9باشند ( دوارکنندهیاممرتعی 

 یو ملـ  يامنطقـه  ،یمحلـ  يهااسیپرداخت در مق يهاطرح

پرداخـت   يهـا شود طرحیم هی). توص39و  14اجرا شده است (

 هیـ شـود تـا کل   میتنظـ  یمحل اسیدر مق ستمیبابت خدمات اکوس

 زی) ن1و همکاران ( الریرا پوشش دهند. آگو ستمیخدمات اکوس

 يهابرنامه زینمحققان  ریسا قاتیدارند. در تحق دیکأامر ت نیبر ا

 يهــابرنامــه ،یو فروشــندگان خصوصــ دارانیــمــدت، خرانیــم

از درصـد   ينقـد  يهاها و پرداختواسطهحضور بدون  ییاجرا

پرداخـت بابـت    نکهیا ضمن، اندبرخوردار بودهبیشتري  تیوفقم

 بیترس ،یستیمربوط به تنوع ز يهادر پروژه ستمیخدمات اکوس
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و  14انـد ( داشته يشتریب تیدار موفقبیش یاراض تیکربن و تثب

16.( 

نسـبت   يشماریب بیمعا يدر عمل دارا نکهیدوم ضمن ا حالت

 يمجـر  یدولتـ  ينهادها و دارانیخر نیبه حالت اول است در ب

حاکم بر مراتع و  نیو با توجه به قوان ستیقانون مورد استقبال ن

کـه دام مـازاد   ییشود. درجاینم هیتوص قیتحق نیا يدستاوردها

دادن بــه دامــداران یآمــوزش و آگــاه ،وجــود دارد در گــام اول

شده در ضوابط و دیق يهااستفاده از اهرم ،متخلف و در گام بعد

ـ از مراتـع کشـور از جملـه صـدور اخطار     يبردارهبهر طیشرا  هی

در صورت عدم توجه، اسـتفاده از   تیابطال مجوز چرا و در نها

ـ ثر باشـد، بـه ا  ؤتواند مـ یم جیچماق و هو استیس معنـا کـه    نی

دام مـازاد   يکـه دارا  یبا دامداران یهیو تنب یقانون رخوردضمن ب

مرتع دام وارد  تیکه دامداران متناسب با ظرف یهستند، در مراتع

. همچنـین  ردیدر دستور کار قرار گ یقیتشو يهااستیسکنند یم

و پرداخت شده طور داوطلبانه اجرا هب PESطرح شود توصیه می

باشـد. هرچـه تعـداد دام     ربابت کاهش دام مجاز در دسـتور کـا  

و شده  شتریطرح پرداخت ب يهانهیهز ابدیکاهش  يشتریمجاز ب

خواهد بود  شتریبا گذشت زمان ب زی) نAdditionality( یافزودگ

ـ مرتـع بـه    تیسرعت ارتقاء طبقـه وضـع  ترتیب، و به همین  کی

 يبـرا  کـه ی). درصـورت 10خواهـد بـود (   شـتر یب زیطبقه باالتر ن

 ياز دامدار یمعادل سود ناش یمبلغ افتیدر يکاهش دام در ازا

ـ و مرتعشود  نییتع ، جایگاهی در قوانینبه مرتع یمتک -هداران ب

 نـد ینمااقـدام  کاهش دام مجاز خود نسبت به رت داوطلبانه صو

و  تیدر وضـع  رییـ و شـاهد تغ  افتـه یدام در مراتع کاهش  يچرا

ــرا ــزا شیگ ــع و اف ــا شیمرات ــه يکارکرده ــهو  ياعلوف ــژه ب وی

  بود. می) خواهیمیتنظ يا(ازجمله کارکردهمراتع  ياعلوفهریغ

 

 يسپاسگزار

ــا ــتحق نی ــار قی ــا همک ــد ياریبســ يب ــان  و انریاز م کارشناس

انجـام   یو مل یمختلف استان يهامتخصص در ادارات و سازمان

ـ کارشناسان و صاحب هیاز کل لهیوسنیشده است. بد کـه   ینظران

  .شودمی و تشکر ریما کمک کردند تقدبه  قیتحق نیدر انجام ا
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Abstract 

One of the ways to reduce the improper utilization on natural ecosystems is the economic valuation of ecosystem 
services and payment to the service providers in exchange, to reduce the causes of degradation. This approach is known 
as“Payment for Ecosystem Services (PES). In this research, the strategic factor analysis approach was employed to 
identify strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) in rangelands of Chaharmahal and Bakhtiari 
province. Using a questionnaire and Delphi method, through a survey of 75 experts, the factors were identified. 
Weighted factors and priority of each factor were determined through multi-criteria entropy decision making method. 
Results showed that the most important strength is “reduction of grazing intensity by the implementation of PES” with a 
score of 0.149, the most important weakness is “the lack of monitoring and inspection of grazing capacity with a score 
of 0.165, the most important opportunity is “improving non-market services of rangeland ecosystem” with a score of 
0.145 and the most important threat is “giving preference to the market functions over non-market functions by 
policymakers” with the score of 0.174. The payment scheme can be a complementary option to reduce grazing intensity 
if rangers voluntarily reduce their livestock. 
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