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 دانشگاه سمنان ،دانشکده کویرشناسی ،دانشجوی کارشناسی مدیریت مناطق خشک و بیابانی -2

 

 دهیچک

یا عملیات اصالح و احیای  توأمیح و استفاده صحکه  ؛شوندمنابع ملی محسوب می ترینارزش باو  ترینمهممراتع یکی از    

های پروتئینی داشته ی فراوردهدر زمینه کشور هاینیازمندی تأمینتواند نقش مهمی در حفظ پایدار منابع آب و خاک و ها میآن

 یرویه نب ازیو ن مراتع ادیت زاست. با توجه به وسع ریانکارناپذ یعیطب هایاکوسیستمدام و حفظ  فیمراتع در تعل تیاهم باشد.

 یبرا کردیور نیمذکور بهتر هایعرصهدر  دممشارکت مر ؛رسدمیمنابع، به نظر  نیا یایحفظ، اصالح و اح یبرا ادیز یانسان

شارکت بررسی اثر م هدف این تحقیق، است. رممکنیغ یامر یاجتماع یهیسرما یپشتوانهتوسعه مراتع باشد. مشارکت بدون 

 ،یتماعجو ا یتصادفقر اق ؛ستنشان داده ا ،نتایج تحقیق ، احیا، اصالح و توسعه مراتع است.حفظ در ،بهره برداران به ویژهمردم 

 و یآموزش یهاکالس لیتشک و مقررات، عدم نیاز قوان یو عدم آگاه یعیدولت از مردم، فقر دانش منابع طب یمال تیحما عدم

هره بم مشارکت مله عوامل مؤثر بر عدجاز  یدولت و یمرتعدار یهاطرح یراجدر ا یدانش بوم یریکارگ عدم به ،یجیترو

 یهاز عرصها یاصل ارانبهره برد عنوان بهرا  انییو روستا بهره برداران که سطح سواد ییهااستی. اتخاذ سباشندیم برداران

 .روبه رشد مشارکت مؤثر باشد روند بر دنتوایم ؛دهد شیمذکور افزا

 .، اصالح، توسعهمراتع احیا و، حفظ بهره برداران مشارکت :یدیکل هایواژه

 

 مقدمه

ر به عنوان بست آن ازو امروزه در محافل علمی و معتبر دانشگاهی  بسیار زیادی بودهمنابع طبیعی در هر کشور دارای اهمیت 

بلکه با حفظ و احیای این منابع باید از آن به  ؛فقط به نسل حاضر تعلق نداردکه  ستاای سرمایه ؛شودها نام برده میحیات انسان

 -صادیگاهی مطمئن برای توسعه اقت، تکیهکشور هرو مراتع در  اهجنگل که برای آیندگان باقی بماند. ؛برداری نمود نحوی بهره

ای برای تولید چوب، ای برای تولید پایدار، بستری برای رونق کشاورزی، عرصهسازی آب، پشتوانهاجتماعی، مخزنی برای ذخیره



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

های گیاهی، جانوری و حیات وحش، منبعی برای تولید اکسیژن، گردشگاهی برای تفریح، محلی مناسب زیستگاهی برای گونه

 آلودگیهای روان و عنصری برای پاالیش برای ایجاد اشتغال، برای تثبیت خاک و شن ایوسیلهاوقات فراغت،  گذراندنبرای 

ها و مراتع در طی سالیان طوالنی، تنها به عنوان آن است که در کشور ما، جنگلواقعیت  .(1384آید )آذری، هوا به شمار می

ن امور به لحاظ عوامل تولید اضی مورد نیاز برای توسعه امور، تلقی شده است. هرچند ایرا تأمینعلوفه، چوب و  یتهیهمنبع 

ها و و ارزشمندترین اثر جنگل ترینمهماما  هستند؛ برخوردار باالیی اهمیت ازایجاد منابع تولید ارز  ایجاد اشتغال، ،غذاییمواد

خاک و در حقیقت ایجاد بستری الزم به  مراتع را باید در ایجاد شرایط زیست محیطی و تعادل اکولوژیکی میان انسان، آب،

 (.1384پایدار دانست )آذری، منظور توسعه 

های ر سالد متأسفانهولی  ؛شوندایدار در هر کشور محسوب میی پطبیعی تجدیدشونده یکی از ارکان توسعهاگرچه منابع

ت تداوم بدیهی اس ؛انددهشمنابع حیاتی در اکثر دنیا در معرض تخریب قرارگرفته و عوامل متعددی در تخریب آن سهیم  ناخیر ای

ای جنگلی هکه مساحت عرصه ؛دهدآمارهای موجود نشان می ناپذیری خواهد داشت.آمیز و جبرانچنین وضعی پیامدهای فاجعه

النه حدود مرتعی و جنگلی، اگر قادر باشیم که سا هایعرصه. با تفکیک استهکتار  میلیون 120 -130و مرتعی چیزی حدود 

ازمند خواهیم بود. بنابراین سال نی 100تا  80به زمانی بین  ؛ها ببریمپوشش طرحار از مراتع را اصالح کنیم و زیرمیلیون هکت 2

ر آن درورتی که ست. ضا در این زمینه به مشارکت مردم نیاز دارد. بنابراین امر بسیج و مشارکت نیازهای مردمی ضروریدولت 

توان طبیعی میمنابع هایعرصهها به منظور احیاء و گسترش با مشارکت دادن مردم در نحوه مدیریت و مالکیت و هم در بسیج آن

 (.1384زن،  برداشت )پاپ های کوتاههای اساسی را در زمانگام

یابند. گونه گیاهی در قلمرو آن رشد می 7000که بیش از  ؛دهنددرصد از سطح کشور را مراتع تشکیل می 52بیش از    

ه مورد نیاز دام، تولید محصوالت دارویی فعلو تأمینمراتع در حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش، تنظیم گردش آب در طبیعت، 

زندگی و معیشت خانوارهای روستایی به . (Gera, 2016)و صنعتی، حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری نقش اساسی دارند 

اگر  بنابراین Scoones, 2009) ؛ Rigg, 2006 ؛ Kepe, 2008)ای به منابع طبیعی پایه، همچون مراتع وابسته است طور گسترده

 ,Bustos)شود وارد می بهره برداراناجتماعی به  -های زیادی از لحاظ اقتصادیخسارت Yشاهد تخریب باشیم عدر سطح مرات

و نابودی مراتع هم از لحاظ اقتصادی و هم اجتماعی ضرر و زیان فراوانی به همراه خواهد داشت.  Garforth, 1988) ؛2016

 (.1384رودی، کاظمی) احیاء و گسترش این منابع از جمله اقدامات ضروری است ،بنابراین، حفظ مراتع موجود، اصالح

موجود و همچنین گسترش و احیای این منبع برداری صحیح و اصولی از مراتع بهره ،رسد راه حلبه نظر میهمچنین     

گرو بهبود ساختار فرهنگی حاکم بر صاحبان مراتع  گذاری مالی و فنی که بیشتر دراین امر نه فقط وابسته به سرمایهطبیعی باشد. 
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 اساسی در توسعه منابعیکی از مفاهیم  .استغیره  و بهره بردارانشامل دامداران، مرتعداران،  ؛و افرادی که با آن در ارتباط هستند

یش تعداد . افزا(Hahn, 2006)طبیعی و جلوگیری از تخریب مراتع، مشارکت مرتعداران در تمام مراحل کار است 

مشارکت به معنی برانگیختن  ،در مفهوم گسترده (.Gera, 2016)کنندگان از اصول کلیدی مشارکت مردمی است مشارکت

ها جهت پاسخگویی حساسیت مردم برای حفاظت منابع پایه )آب، خاک و پوشش گیاهی( و در نتیجه افزایش ادراک و توان آن

آن شامل اعتماد  هایمؤلفهی اجتماعی و امروزه مشارکت بدون پشتوانه سرمایه. (Oakley, 1989)های توسعه است به طرح

از این رو ضعف  طبیعی وجود نخواهد داشت؛منابع فردی، روابط بین گروهی، روابط نهادی و امنیت سرمایه گذاری در بخش

  (.Hubacek, 2006)شود میهای اجتماعی ها در فعالیتآن ی اجتماعی در جامعه روستایی سبب عدم مشارکتسرمایه

 عی، افزایشهای گسترده منابع طبیتجارب گذشته مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده، بیانگر آن است که حفاظت از عرصه    

های اصلی و فرعی جنگل و مرتع و کنترل روند برداری فنی و علمی از محصوالت فرآوردههای جنگل و مرتع، بهرهپوشش

پیش از های منابع طبیعی شود. حفاظت و احیاء عرصههای دولتی میسر نمیها و استراتژیبا تکیه بر روشبیابانی شدن کشور 

که در  هایی داردها و آدمانسان یستگی به رفتار و کردار فردب ؛های مدیریتی رسمی و دولتی کشور باشدآنکه وابسته به سیستم

جویند. استفاده مثبت آن سود می آثار وها زندگی کرده و یا به طور غیرمستقیم از فواید طبیعی و حاشیه آنهای منابععرصه

ایر سو توسعه و  هایی در زمینه حفظ، احیاءها و فعالیتطبیعی تجدیدشونده، مشارکت آحاد مردم و برنامهمنابع ازمعقوالنه 

وزشی ماعی و آمی و اجتم نمودن سازوکارهای الزم در عرصه فرهنگ رفتار فردریزی، هماهنگی و فراهامهاقدامات، مستلزم برن

 . استجامعه 

 

 هاروشو  مواد

ز اطالعات ا یآورمعجز ا سصورت که پ نیا به انجام شده است. ای و مروریاین تحقیق با کمک مطالعات کتابخانه

به  لیمات زانیبا م هاآنمرتبط با مردم حوزه و ارتباط  یتماعجا یهاشاخص ،یعیطب منابع و اداره کل ربطیذ یهاسازمان

 است.  قرار گرفته یابیاز مراتع مورد ارز یبردارو بهره اءیاح حفاظت، مشارکت در

 

  جینتا

 مشارکت زانیبا م یاجتماع یهارابطه مؤلفه



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

 نزایو م یو مرتعدار یعیطبو مقررات منابع نیاز قوان یآگاه زانیم نیب ؛شودیمالحظه م( 1)دول جکه در  طوریهمان

 زانیا ملعه بورد مطادر منطقه م جیآموزش و ترو یهاکالس نیب نیهمچن ،ود نداشتهجو یداریمعن برداران رابطه ارکت بهرهمش

و  ابطه مثبترو  اشتهد را ریأثت نیترشیب یومدانش ب ،یتماعجا یهامؤلفه نیود ندارد. از بجو یداریرابطه معن زین مشارکت

طه مثبت شارکت رابم زانیم کوچ و اسکان با لحاظ هدامدار ب تیعضو نیب نیدارد. همچن بهره بردارانمشارکت  زانیبا م یداریمعن

 ود دارد.جو یداریو معن

 مشارکت: زانیبا م یاقتصاد یهامؤلفه رابطه

مشاهده نشد.  یاهرابط نهیاما با هز ،ود داشتهجو یداریو معن مثبت همشارکت رابط زانیبرداران و م درآمد بهره زانیم نیب 

 99 طح احتمالدر س یداریبه مرتع رابطه مثبت و معن یدرصد وابستگ یول ،نداشته یارابطه ارکتمش زانیا مب زیداد دام نتع

 (.1)جدول  دارد بهره بردارانمشارکت  زانیم ادرصد ب

 مشارکت زانیبا م یفرد یهایژگیو یهامؤلفه رابطه

 زانیم و دارانبهره برسن  نیدارد. ب یداریرابطه مثبت و معن بهره برداران ارکتمش زانیا مب التیشاخص سطح تحص 

ا رصد بد 99حتمال را با سطح ا یداریرابطه معن نیشتریب یسابقه اشتغال در دامدار زیود داشته و نجو یداریمشارکت رابطه معن

 (.1)جدول دارد بهره بردارانمشارکت  زانیم

  مشارکت زانیبا م یتیو حما یاسیس یهامؤلفه رابطه

 نی. همچنشودیم مالحظه یداریمثبت و معن یارابطه بهره بردارانمشارکت  زانیم با تاز طرف دول یمواد سوخت نیتأم زانیم نیب

 (.1جدولد )مشارکت دار زانیبا م یداریرابطه معن زیمردم منطقه ن یو اقتصاد یتماعجا یطح زندگارتقاء س نیب

 بها را سبپروژه تیموفق از یاست و بخش مهم یرورض یامر یعیمنابع طب ییایاح یهادر طرح بهره بردارانمشارکت 

سازمان  دیدج یکردهایملموس و از رو یعیطب منابع تیریو مد اءی. امروزه نقش مشارکت مردم در امر اصالح، احشودیم

 ؛مالحظه شد مذکوردول جشده در  هیارا جیه به نتاجر با توضحا پژوهش . دررودیشمار م کشور به یزدارینگلها، مراتع و آبخج

ود دارد. جرابطه و گر،یمراتع از طرف د یبردارو بهره اءیمشارکت در حفاظت، اح زانیطرف و م کیاز  یفرد یهایژگیو نیکه ب

در  بهره بردارانمشارکت  لیتما، سن شیدارد. با افزا یداریمشارکت رابطه معن زانیشاخص سن با م یفرد یهایژگیو نیب در

 رشیکاهش پذ رینظ میرمستقیو غ میعوامل مستق بروزجب سن مو شیافزا رسدینظر م . بهابدییکاهش م یمرتعدار یهاطرح

هرچه  .گرددیم یریرناپذییتغ تاًیو نها یریپذسکیعادات و سنن و کاهش ر ترک مقاومت در برابر ،یعلم ،یجیترو یهاآموزه
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ساخته و  ایمه دامدارانی و دانش الزم را برا یمدت زمان تجربه کافی این است، که این نشان دهنده ؛سابقه دامداری بیشتر باشد

 . دهندیمشارکت از خود نشان م یبرای شتریب لیتما تیشده و در نها هاآن نیب یشتریب مسئولیتاحساس  جادیا بسب

از مراتع  یبرداررهو به اءیهت حفظ، احجدر  بو مناس حیصح بر کاهش مشارکت یعامل مؤثر یسوادیب ؛دهدینشان م جینتا

ه به جوبا ت نیراست. بنابمؤثر ا اریدامداران بس یهایدر ارتقاء و سطح آگاه یریادگی و جیامر ترو لیاست. عامل سواد در تسه

 یبرداربهره و اءیت، احبه مشارکت در امر حفاظ یشتریب لیتما هاانسالیوانان و مج، بردارانبهره  یسن نیانگیم سطح سواد و

از  یریادگیهت ج یادیعامل زت امر نیداشته و در ا ییآشنا یعیو مقررات منابع طب نیبه قوان شتریآنان ب یاز طرف نیهمچن ؛دارند

از  نیهمچن .استسو هم (2013)و رودگر  (2009) یعیو رف رنژادیام یپژوهش یبا دستاوردها جهینت نی. ادهندیخودشان نشان م

بر  یلیمر خود دلا نی. اگردد نیتأم مرتع ها ازآن یازهایو ن باشند ها در منطقه اسکان داشتهدام اگر بیشتر دام، تیعضنظر و

 تیعضبا و انبهره بردار نسبت به مشارکت ؛دارند افتهیاسکان  یهادام که یبهره برداران یریپذتیمسئول .استمراقبت از مرتع 

 دگاهیوع دضمو نی. اکنند خود استفاده یهادام هیتغذ یتمام سال از مراتع برا بهره برداران اگر اکثر است. شتریکوچنده ب یدامدار

ده اتع استفامر اه ازممدت چند  اما چون دامداران کوچنده به .دهدیرا نشان م یدر امر مرتعدار یشتریب یو مشارکت یحفاظت

 یکمتر تیساس مسئولداشته و اح حداکثر استفاده از مراتع را ؛کنندیم یو مراتع سع هادامحداکثر سود از   بکس یبرا ؛ندینمایم

 (2008)، خلیلیان (2002)آرخی ،(1997) یرانیش قاتیتحق جیبا نتا ین تحقیقا. ددهنینسبت به حفظ مراتع از خودشان نشان م

  مطابقت دارد.

 (2014محمودی و همکاران، ) مشارکت زانیبا م قیتحق یهارابطه مؤلفه -1جدول 

 طح س      وع آزمون                  ن         ها                                    ضریب                 شاخص                                متغیرها

                                                          r))همبستگی                                                                                      

 معناداری

 225/0                        رمنیسپا                     -196/0                       و مقررات نیاز قوان یآگاه زانیم                               

                      699/0                       رمنیسپا                        063/0              جیآموزش و ترو هایکالس لیتشک زانیم                              

 000/0                      رمنیسپا                      686/0  **                            یاستفاده از دانش بوم زانیم              یاجتماع      

 001/0                     رمنیسپا                      521/0 **                                      دامدار تیعضو                                      

 473/0                       رسونیپ                                 117/0                                    دام تعداد                                

 156/0                     رسونیپ                                229/0                                      هانهیهز                      یاقتصاد

 000/0                         رسونیپ                                  722/0   **                               درآمد                                

 000/0                       رسونیپ                               625/0   **                       به مرتع یوابستگ درصد                     
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 001/0                        رمنیسپا                        486/0 **                                      التیتحص سطح                 یهایژگیو

 008/0                         رسونیپ                        610/0**                                                     سن                         یفرد

 000/0                        رسونیپ                        610/0 **                           یدر دامدار اشتغال سابقه                               

 006/0                        رمنیسپا                        429/0          سطح یاز طرف دولت ارتقا یمواد سوخت نیتأم             و یاسیس

 006/0                       رمنیسپا                        968/0                 از طرف دولت یو اقتصاد اجتماعی یزندگ               یتیحما

 

 
 درصد 99معنی داری در سطح  **

 

و  افتهی شیافزا زین کل ارکتمش زانیم ؛ابدی شیافزا بهره برداران، هرچه درآمد بهره بردارانه به درآمد اندک جبا تو یاز طرف

شته دان یمناسب یاقتصاد طیمنطقه شرا بهره برداراناگر مشارکت ندارد.  زانیبا م یداریرابطه معن یزندگ نهیهز زانیم سبالعک

در  یه حتک یردممانتظار داشت  توانیچگونه م ؛عدم مشارکت است یبرا یقو زهیمردم انگ ی. فقر و مشکالت اقتصادباشند

 یدج هجتو وموده ن تیاحساس مسئول ینسبت به مسائل مرتعدار هستند؛ هجموا یادیخود با مشکالت ز یزندگ حتاجیما نیتأم

 .ود داردجو یمنف ابطهرمشارکت  زانیو مقررات با م نیاز قوان یآگاه زانیم نیب ،یتماعجا یهامؤلفه نیاز ب نیهمچن .ندینما

ها و سانهه دولت و رجو تو تیعدم حما زیو ن یرسانعدم اطالع ،یجیو ترو یآموزش هایکالس لیعدم تشک لیدل به متأسفانه

شد تا  بسب یاتع دولته مرجوعدم ت نیرا ندارند. ا یعیو مقررات منابع طب نیالزم از قوان یآگاه بهره برداران ،یسوادیب نیهمچن

در  موردیب یهایاربرک رییاقدام به تغ رهیو غ یمحل انیوجادامه داده و در عوض سود خود شغل به یرغبتیبا ب بهره برداران

 همچنینرد. ود داجو یداریعنممشارکت رابطه مثبت و  زانیمراتع و م تیریدر مد یاستفاده از دانش بوم زانیم نی. بندیمنطقه بنما

 نیمتأ نیبین . همچناردداز مراتع را  یبردارو بهره اءیحفاظت، اح نهیدر مشارکت در زم سزایی بهنقش  انییروستا یدانش بوم

رف از ط یوختمواد س نیهرچه تأم جهیدر نتود دارد. جو یو مثبت یداریمعن مشارکت رابطه زانیاز طرف دولت و م یمواد سوخت

خت استفاده سو یها براز بوتهاکمتر  بهره بردارانو  شودیم شتریب زین بهره بردارانو  انییمشارکت روستا زانیم ؛باشد شتریدولت ب

بودن در  تفاوتیشته و بدا سعک ریمشارکت تأث زانیبر م بنامناس یمال طیشرا. کنندیدر حفاظت از مراتع تالش م شتریو بکرده 

ود جوی داریعنم یمبستگو مشارکت ه یاقتصاد ،یتماعجا عوامل نیکه ب ،نشان داد یقتحق جینتابه همراه دارد. امر مشارکت را 

ر مشارکت د زانیم ؛باشد شتریب یدولت یو نهادها یمعجارتباط  لیوسا از و استفاده یبه همکار لیتما زانیدارد و هرچه م

 .استسو هم (2000) یآبادمطالعه خاتون جیبا نتا هاافتهی نیکه ا ،خواهد شد شتریب مراتع از یبردارو بهره اءیحفاظت، اح
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 نوع خدمت، واحد ،نیپست سازما توان به، میعوامل موثر بر میزان مشارکت مردم در حفظ و احیا و توسعه مراتعاز دیگر 

های تحصیلی درجه با بهره برداران بدین معنی که ؛اشاره نمود سطح تحصیالت و آبی، رشته تحصیلیمیزان اراضی  مالکیت،

سطح  تأثیروبی و این مورد به خ اندبرداری از مراتع داشتهلیسانس و باالتر مشارکت بیشتری در فرایند حفظ، احیاء، توسعه و بهره

با نوع شغل  بهره برداران ،بهره برداران معه، در جانوع شغلو  دهدی مشارکت مردمی نشان میمینهتحصیالت باال را در ز

عی را های منابع طبیه عرصهدر حالی که کمترین آسیب ب ؛اندهای جنگل و مرتع وارد نمودهدامداری بیشترین آسیب را به عرصه

 اند.کارمند وارد نموده بهره برداران
  



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

 بحث

 یعیطب، فقر فرهنگ منابعهای دولتی و مالیهای دولت از مردم در خصوص نهادهحمایتاقتصادی و اجتماعی، عدم  ی،مال فقر

 ی،تعاون یهاشرکت و یجیو ترو یآموزش یهاکالس لیمرتع، عدم تشک بهره برداران نیو مقررات در ب نیاز قوان یو عدم آگاه

 دارانبهره بر عوامل مؤثر بر عدم مشارکت ملهجاز  یو دولت یمرتعدار یهاطرح یراجدر ا یدانش بوم یریکارگ عدم به

از  یلاص دارانبهره بر عنوان بهرا  انییو روستا بهره بردارانها بتوان سطح سواد که به کمک آن ییهااستی. اتخاذ سباشندیم

 ییارجالن ائوارد. مسمشارکت بگذ به رشد بر روند رو یمثبت و مؤثر اریبس ریتأث بسب تواندیم ؛داد شیمذکور افزا یاههعرص

باال  افراد را یآگاه سطح سواد و ترویجی، یاههبرنام یراجو ا یجیو ترو یآموزش یهاکالس یبا برگزار ،ندیتالش نما یستیبا

رکت ه امر مشابرا  انییروستا برداری پایدار،حفاظت و احیاء در بهره شو نق یعیطبابعمن تیاهم انیا بشکل ب این بهبرده و 

 .ندینما بیترغ
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Investigating the Effect of People's Participation in Rangeland Improvement, Rehabilitation and 

Development 

 

 

 

Abstract 

Rangelands are one of the most important and valuable national resources that the proper use of one or 

both of their rehabilitation and rehabilitation can play an important role in the sustainable maintenance of 

water and soil resources and meet the requirements of the country for the production of protein products. The 

importance of pasture in livestock training and preservation Natural ecosystems are undeniable. Due to the 

vast amount of pastures and the high human resources required to maintain, rehabilitate and rehabilitate these 

resources, it seems that the participation of people in the aforementioned areas is the best approach for the 

development of pastures. Participation without the backing of social capital is impossible. The purpose of 

this research is to investigate the effect of public participation, especially on exploitation, on conservation, 

regeneration, improvement and development of rangelands. The results of the study, have shown that 

economic and social poverty, lack of financial support from the people, poor knowledge of natural resources, 
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lack of knowledge of laws and regulations, lack of formation of educational and promotional classes, non-

application of native knowledge in implementing schemes Range and government are among the factors 

affecting the lack of participation of exploiters. Adopting policies that increase the level of employability and 

villagers' literacy as the main beneficiaries of the aforementioned areas can contribute to the growing trend 

of participation. 

Keywords: Participation of exploiters, Preservation and restoration of pasture, Improvement, development. 


