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 چکیده 

 حفظ آب و ین منابع دراشوند. به علت نقش مهمي که زیست کره زمین محسوب مي منابع طبیعي محیط نیترگستردهتع از امر

فاظت، حرورت ضذا ؛ لوندراز عوامل پایه در فرآیند توسعه پایدار به شمار مي ؛تولید اکسیژن و تعادل زیست بوم دارند خاک،

 یکي از اصول هد بود.ي و مورد اهتمام خوابرداری پایدار از آن در قالب یک سیستم مدرن امری بدیه احیاء، توسعه و بهره

ها و گیری از روشتلزم بهرهمنابع انساني است که مسبرداری بهینه از مراتع، توسعه  صحیح در زمینه حفظ، احیاء و بهرهمدیریت 

ع نقش اتاحیاء مر راهبردی در توسعه است که با جلب مشارکت مردم در حفاظت و . ترویج به منزلهاستترویجي های سازه

مراتع، اهداف،  هیم اهمیتمون مفاپیرا ؛ای استای در توسعه متعادل و پایدار دارد. مقاله حاضر که مبتني بر مطالعات کتابخانهویژه

 ای ترویجيهش آموزشترویج و نقي های آموزشهای نظام ترویج منابع طبیعي، روشرسالت و اهمیت ترویج، فلسفه و استراتژی

یج این . نتااستع احیاء و توسعه مرات ،ترویج در حفاظتنقش پردازد. هدف این پژوهش بررسي راتع ميدر حفظ و احیاء م

 مردم جهت لب مشارکتجهای ماهیتي آن در ها و روشها و کارکردهای ترویج با استفاده از سازهتحقیق ضمن تبیین توانایي

ترویج با  زوم اهمیتانگر لنماید و بیه پایدار مراتع پیشنهاد ميحفظ و احیاء مراتع، راهکارهایي را در راستای حفاظت و توسع

ست ز ابعاد زیااهمیت مراتع  ، شناساندنبردارانبهرهمراتع، ایجاد تحول در بینش  جلب مشارکت مردم در جلوگیری از تخریب

  قشویتع و تسعه مرااحیاء و تو ،محیطي، اقتصادی و اجتماعي به عامه مردم و طراحي الگوی مشارکتي در زمینه حفظ

 .استهای آموزشي ترویجي ها و فعالیتجهت مشارکت در اجرای طرح بردارانبهره

 .تع، مدیریتاترویج، حفاظت، توسعه پایدار، مر های کلیدی:واژه
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  مقدمه

رای رشد بمحکمي پشتوانه  ورود های ملي آن به شمار ميسرمایه نیتربا ارزشو  نیترمهممنابع طبیعي هر کشوری یکي از 

وص مراتع ي به خصهای منابع طبیعو توسعه اقتصادی و اجتماعي خواهد بود. بخش وسیعي از مساحت کشورمان را نیز عرصه

ریع وزه رشد سم پذیرد. امربا دشواری انجا هاآنها سبب شده که کار حفاظت و نگهداری دهد. گستره وسیع این عرصهتشکیل مي

 تخریب ه واسطهبمراتع شده  سطحهای اصولي در استفاده صحیح از آن موجب کاهش ریزین برنامهو فزاینده جمعیت و فقدا

روری ضایدار آن پر توسعه دسان توجه به حفاظت بهینه و اهتمام لذا بدین ؛خطر نابودی قرار دارد معرض تهدید و و کیفي درکمي 

 . استو حائز اهمیت ویژه 

مي ل و غیرعلیرمعقوغمعلول عملکرد  ؛وارد بیش از آنکه به دلیل عوامل طبیعي باشدتخریب منابع طبیعي در بسیاری از م

 واصولي ری لمي و بهره برداعبه ضوابط  بردارانبهرهتوجه بي  انسان بوده است. عامل اصلي تخریب مراتع نیز عدم آگاهي و

احیاء و  استای حفظ،تخاذ تدابیر الزم در ر. بنابراین ضرورت ااستهای بهینه اصالح مراتع روش یریکارگ بههمچنین عدم 

ه ترویج ر این رابطي خواهد بود. دنفعان ضمن ارتقاء سطح دانش و مهارت آنان متجلو ذی بردارانبهرهتوسعه این منابع با کمک 

قویت واند با تتمي ؛است های فلسفي که بر پایه آن شکل گرفتهای، حفاظتي و حمایتي و بنیانهای شبکهبا توجه به استراتژی

 ووند حفاظت نقش بنیادین در ر برداران،بهرهحس همیاری، مشارکت و نیز ایجاد تحول و ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارت 

 توسعه مراتع ایفا نماید. 

 چرا که آنان ؛و مرتعداران نتیجه بخش نخواهد بود بردارانبهرهگرفتن نقش  در نظرگذاری در مراتع بدون هرگونه سیاست

حاضر نیز با انگیزه به ظاهر  در حالهای مرتعي ایفا نمایند و توانند نقش تخریبي و یا اصالحي را در عرصههستند که مي

نمایند که باید به احیاء مبدل گردند. جهت جلوگیری از بروز مسائل مزبور، استفاده از تولیدی، عمالً مبادرت به تخریب مي

برداران موثر واقع خواهد شد. بنابراین اعمال تکنیک ترویجي سودمند برای کت بهرهشاربا م توأم جیتروهای آموزشي شیوه

نماید. همچنین مي نیتأماجتماعي متعددی را  -ها دارد و منافع اقتصادیبسزائي در مدیریت پایدار عرصه ریتأث نفعانیذ

تواند باعث افزایش میزان آگاهي، معلومات، مي ،تيحیا منافع و آثار زیست محیطي مهم و نیتأمضمن های آموزشي ترویج برنامه

های مرتعداری گردد )حیدری و همکاران، در طرح بردارانبهرهها، تغییر رفتار، بهبود تولید و پیشرفت اقتصادی انگیزه، هامهارت

درباره  بردارانبهرهت بر دانش، نگرش و مهار رگذاریتأثترویجي  یهاکیتکنها و (. نتایج تحقیقي مبني بر بررسي روش1389

های آموزشي، مشاوره با متخصصان موضوعي، ت در دورهدهد که بین سابقه شرکمدیریت پایدار منابع طبیعي، نشان مي
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درباره مدیریت پایدار منابع طبیعي رابطه مثبت و معني داری وجود داشته و در  بردارانبهرههای عملي و متغیر دانش فني آموزش

(. همچنین 1391و همکاران،  ا)روست داردبسزا و موکدانه  ریتأث نیزهای آموزشي و ترویجي داری منابع، فعالیتدستیابي به پای

در جلوگیری از تخریب مراتع استان سمنان صورت  يهای مناسب ترویجای که به بررسي دیدگاه مرتعداران پیرامون روشمطالعه

های آموزشي، میزان ارتباط با رهبران محلي، بازدید از رویجي )شرکت در کالست یهاکیتکنست که استفاده از ا مبین آن ،گرفته

های عملي، ارتباط با متخصصان موضوعي، دفعات تماس با مروجان منابع طبیعي های موفق مرتعداری، استفاده از آموزشطرح

از تخریب مراتع داشته است )حاجي شفیع و در مقابله و جلوگیری  بردارانبهرههای ترویجي، نقش مثبتي بر و استفاده از فیلم

آموزشي به منظور حفظ و  مکتبخود به عنوان یک  یهارسالتبنابراین مبرهن است که ترویج در راستای  (.1388همکاران، 

را  ارانبرد بهرهیان و سایر ئنماید تا بینش دامداران، مرتعداران، روستامراتع سعي مي ژهیبه واحیاء منابع طبیعي تجدیدشونده 

مناسب و مطلوبي را در جهت نیل  یهاالعملعکس، اصالح سازد و مطابق با تغییر و تحوالت زماني متیقیذ نسبت به این منابع

 آورد.  به وجود هاآناهداف توسعه محور به 

ت که با سل آن ا. همچنین این مطالعه به دنبااستهدف این پژوهش بررسي نقش ترویج در حفظ، احیاء و توسعه مراتع 

توسعه و  ،اءحیظ، اباعث حف ؛داشته باشد بردارانبهرهتواند نقش مهمي در افزایش دانش، بینش و مهارت استفاده از ترویج که مي

ن ثربخش بوداو  بردارانبهرهو توانمند کردن مرتعداران و مراتع تع در جهت افزایش ظرفیت اهای گوناگون از مربهره برداری

های تژییج، استراهمیت ترواای این منابع طبیعي تجدیدشونده گردد. در این راستا به مفهوم اهداف، رسالت و های توسعهبرنامه

  ردازد. پمينیز های ترویجي در حفظ و احیاء مرتع های آموزشي ترویج و نقش آموزشترویج منابع طبیعي، روش

 

 ها مواد و روش

ه بها داده ردآوریگ. این پژوهش از جنبه هدف کاربردی و از لحاظ نحوه دیدگاه حاکم بر تحقیق حاضر رویکرد کیفي است

 رد. و در گروه تحقیقات توصیفي قرار دا استگیری از تحقیقات محققین و بهره یاکتابخانهروش مطالعه 

 

 نتایج 

 اهمیت مراتع 

 بلکه واجد  ؛شودزمین تلقي نمي امروزه اهمیت و ارزش مراتع صرفاً در تولید علوفه و یا ذخیره سازی و نفوذ آب در

مواد غذایي برای  نیتأم :ازجملههای گوناگون مراتع طبیعي در ایران از جنبه که ینحوبه  ؛متعددی هستند العادهفوقهای ارزش
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حیات  پرورش ،یيو دارو يمواد صنعت دیتول امکانات رفاهي، نیتأم ،مواد سوختي نیتأم حفاظت و نگهداری آب و خاک، دام،

 .باشندمي حائز اهمیت منظر یيبایو زیف هوا طحش، تلو
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 مفهوم حفظ و احیاء مراتع 

وجب شود و ميمذاشته سلسله عملیاتي که جهت افزایش و بازدهي تولید با شرایط اکولوژیکي در هر منطقه به مورد اجرا گ

. در این شودده مياتع نامیحفظ و احیاء مر ؛درسانهای دامي را به حداکثر ميافزایش کمي و کیفي تولید علوفه شده و فرآورده

عي الت ارتجاه چرا حای است که گیاهان آن برای دام مغذی بوده، نسبت بپروسه، هدف اصلي دستیابي به جامعه گیاهي ویژه

 نماید. مي داشته و سطح خاک را از فرسایش آبي و بادی حفظ

 اهمیت ترویج در توسعه منابع طبیعی تجدیدشونده  

 یهامؤلفهبع اتبیعي، منابع طبیعي تجدیدشونده است. توسعه منابع ط از پیش نیازهای رشد و توسعه کشور، توسعه بخش یکي

در  واهد بود.خنابع طبیعي مگذاران، برنامه ریزان و متولیان توسعه بخش است که مورد اهتمام سیاست یاشدهبي شمار و تعریف 

مودن نیق فراهم عه آن از طرع و تسهیل توستسریتولي منابع طبیعي تجدیدشونده در دنیا وظیفه نهادهای تخصصي م نیترمهم واقع

اساس  نیبر همد. ای داراهمیت ویژه ورانبهرههای انساني و متغیرهای توسعه است. در این میان متغیرهای توسعه، نقش سرمایه

ن راستا و در ای فاکتور در فرآیند توسعه است نیترياساسضرورت ترویج منابع طبیعي متجلي خواهد بود. عامل انساني 

 ختلف جهانورهای منظر از ماهیت استراتژی توسعه که در کش های ترویج دارای بیشترین وظیفه آموزشي هستند. صرفسازمان

ي و طبیعنابع مر بهبود ترویج دارای نقش و جایگاهي مهم د نکهیبر ادال  ؛امروزه یک توافق کلي وجود دارد ؛گردداتخاذ مي

 وابع طبیعي در توسعه من بردارانبهرههای . ترویج از طریق ارتقاء سطح دانش و مهارتاستتوسعه  در حالکشاورزی کشورهای 

 یوربهرهجهت  فراد دراازدیاد دانش فني و تغییر نگرش  در به عنوان نهادی اطالع رسان و رسالت پذیرو  کشاورزی موثر است

 نقش بسزائي را ایفاء نماید.  تواندميع و استفاده مناب

  اصلی در زمینه حفظ و احیاء مراتع یهادگاهید

 ورتعداران مشارکت م سازماندهي و جلب؛ لذا استویژه مراتع یک معضل جهاني ه امروزه تخریب منابع طبیعي تجدیدشونده ب

 یهایبردار حفظ، احیاء، توسعه و بهره یاهتیمأمورتحقق اهداف و نوین جهت  یهاآموزشدر قالب ترویج و  بردارانبهرهسایر 

 ر خصوصدتوان مي دیدگاه را رسد. به طور کلي دونظر مي به ریناپذی قابل اهتمام و اجتناب مرا ،بهینه از این منابع بنیادین

ردمي، شارکت مم ورویج تفتر حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعي تجدیدشونده از جمله مراتع را ذکر نمود. )د

1378) : 

ل )فن ر تمام مراحدحفاظتي و برخورد با تخلفات  یهااستیسصرف و استفاده از قوه قهریه جهت اعمال  دیدگاه فني -1

 محوری(.
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ز مختلف و استفاده ا یهاازمانس ، نهادها وبردارانبهرهحفاظتي از طریق جلب مشارکت  یهااستیسدیدگاه فني و اعمال  -2

 حل کار )انسان محوری(.در تمام مرا هاآن

 اهداف ترویج در منابع طبیعی  

اهداف  نیترهممترویج منابع طبیعي یک نظام آموزشي است که هدف کلي آن حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعي است و 

 (: 1378)دفتر ترویج و مشارکت مردمي،  استتخصصي آن به شرح زیر 

  های جلوگیری از تخریب آن.و روشاصول حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعي آموزش 

  تحول در دانش، بینش، نگرش مربوط به فرهنگ منابع طبیعي.ایجاد 

  اهمیت منابع طبیعي از ابعاد زیست محیطي، اقتصادی و اجتماعي به عامه طبقات مردم.شناساندن 

  سب.های آموزشي ترویجي و ارائه راهکارهای مناعوامل بازدارنده و پیش برنده فعالیتبررسي 

  تحول مهارتي در سطوح فني و تخصصي در زمینه منابع طبیعي. ایجاد 

  هدف. یهاگروههای منابع طبیعي در از عرصه بردارانبهرهبررسي نیازهای آموزشي و ترویجي 

 و... در زمینه حفظ و احیاء منابع طبیعي.  آموزش رهبران محلي، مددکاران ترویجي 

 های ترویجي و مشارکتي.ي فعالیتهای مناسب در ارزشیابشناسایي روش 

 های آموزش عملی ترویج مرتعداری برنامه 

به قرار  ؛باشديمح مطرمراتع  بردارانبهرهبرنامه آموزشي ترویج جهت ارتقاء سطح دانش و بینش  نیترمهمآنچه که به عنوان 

 (: 1396زیر است )شهنازی، 

   رتعداری.مهای ر و وسایل مرتعداری و دامداری در عرصهمرتعداران و دامداران با اسباب و ابزاآشنا کردن 

 هاآن نیتأمصولي های اشرو های مربوطه و راه ودامداران روستایي و مالداران عشایری با نیازهای غذایي دام آشنا نمودن 

  از منابع بهداشتي در دسترس. 

  لي و رتعي خشک و خاهای مماده سازی عرصههای علمي خاک ورزی، آمراتع با روش ورانبهرهدامداران و آشنا کردن

برای  های عرصهنابی زیر ای، در فرآیند احیای مراتع و مقاوم سازفقیر برای ذخیره سازی رطوبت و بذرافشاني و واکاری دوره

 افزایش رطوبت و نگهداری آن.

  ع.دار مراتمدیریت پایهای مربوط به اصول کلي مربوط به همکاری در مراحل طرح و اجرا و ارزیابي طرحآموزش 

   .آموزش اصول کلي ساخت و الیروبي و تعمیر و نگهداری منابع تولید و ذخیره آب آشامیدني 
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 توسعه و بهره برداری از مراتع: ،حفظ، احیاء یهانهیزمنظام آموزشی و ترویج در  لسفهف 

کن رني بر سه ز مراتع مبتابهره برداری بهینه حفظ، احیاء، توسعه و  یهانهیزمفلسفه استقرار نظام آموزشي و ترویجي در 

 ظور نیل بهع انساني به مندر راستای توسعه پایدار مناب بردارانبهرهآموزش مداوم، انگیزش خودیاری و گسترش مشارکت 

های ارتکسب مه ء سطح معلومات واست. آموزش مداوم در طول زمان، زمینه ساز ارتقا بردارانبهرهمدیریت پایدار مراتع توسط 

اعم و  اتع به طورری بهینه از مرحفظ، احیاء، توسعه و بهره بردا یهابرنامههدف  یهاگروهسازی اعضای  نوین در جریان توانمند

ساز ارتقاء نیاز، زمینهیشپیب، آموزش مداوم به عنوان یک عشایری و روستایي به طور اخص است و بدین ترت بردارانبهره

ریزی شده برای و برنامه فردی و اجتماعي است. آموزش مداوم یهاحرکتعملي افراد برای  یهايستگیشانظری و  یهاتیقابل

نگیزش ازم برای الال، زمینه حتوان در عین های حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع را ميهدف برنامه یهاگروه

از  تجنموداتکایي حساس خاای یاوری دادن به دیگران، عمدتاً ناشي از اراده خودیاری در بین آنان تلقي کرد. تمایل افراد بر

 یهاهیپاوار بر ت، استخودیاری است و این هم بدین مفهوم است که وقتي افراد مطلع و ماهر در رویارویي با مسائل و مشکال

 ه ذات خودبارتي، قائم د و به عبشونو نیازهای خود مصمم مي هاخواستکنند و در عین حال برای برآوردن خویش قد علم مي

در  جاً یتدر ؛هاستنانسانوی که خصیصه نهفته مدیریت در وجود مع ،آنگاه انگیزه دگریاری و یا یاوری دادن به دیگران ؛گردندمي

فه راین فلسبنابشود. يماجتماعي متجلي  یهامشارکتشود که این هم در حاالت تکاملي خود به صورت روحیه ایشان احیاء مي

بتني بر این ی مسئول، مهاگانوجودی نظام آموزشي ترویج برای حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع در نهادها و ار

 وعلمي و فني  یهاياهآگباید به طور مستمر اقدام کرد و در طول زمان  هابرنامهضرورت است که برای آموزش ارباب رجوع 

ین هیت اامء یابد. ش دیده ارتقاآنان به عنوان افراد آموز یهايستگیشاو  هاتیقابلتا از این طریق اجتماعي آنان را باال برد 

مان این هم ه بیفزاید و افراد آموزش دیده یهایيکاراریزی و ارائه شود که روز به روز بر ها باید به نحوی برنامهآموزش

 . ال آن استبه دنب ت که فلسفه وجودی ترویج در فرآیند حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتعای اسخصیصه

 اصول نظام آموزشی ترویج  

م، موزش مداوآ ،ه رکناز فلسفه وجودی این نظام است و از آنجا که در س برگرفتهاصول نظام آموزش ترویجي علي القاعده 

یج در صول کار تروابنابراین  ؛دهندرا تشکیل مي اجتماعي، رکن فلسفه وجودی آن یهاارکتمشانگیزش خودیاری و گسترش 

ها، ها، پایهشهي بر اندیمواره مبتنها و نهادهای مسئول، هانگحفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع در ار یهابرنامه

 : رکان این فلسفه وجودی است. از جمله اینکههایي است که ماهیتاً حاکي از اقواعد، قوانین و بنیان
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  به  بردارانبهرهآموزش در  هاتیفعالنظام ترویج در نهادهای مسئول، یک شاخه تشکیالتي مستقل آموزشي است و محور

 ت. اس از مراتع ی بهینههای آنان در راه تحول و توسعه در فرآیند حفظ، احیاء، توسعه و بهره بردارمنظور ارتقاء توانایي

  ه از داری بهینبهره بر ترویج، مبتني بر یادگیری مداوم مروجان حفظ، احیاء، توسعه و در نظام آموزشيامر محوری آموزش

 مراتع با استفاده از منابع و مراجع دسترس است. 

 و  اتکازم تع مستلراینه از محفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بههای فرآیند فراگیری و فرادهي علوم و فنون مناسب برنامه

رون مرزی ب و درون ماني وپایبندی کارگزاران نظام آموزش ترویجي به استفاده مداوم از منابع پژوهشي متعدد درون و برون ساز

 است. 

 مستعد رهبری در  افرادو هدایت  بردارانبهرهترویجي مبتني بر کشف و پرورش استعدادهای  هر برنامه آموزش 

 ر حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع است. متنوع فني د یهانهیزم

  توجه الزم و کافي معطوف به اصول آموزش بزرگساالن استبردارانبهرهدر فرآیند آموزش ، . 

  هیافت ای از رهبر آمیز بهینه از مراتع مبتني بهره برداریفرآیند حفظ، احیاء، توسعه و رهیافت نظام آموزش ترویجي در

  با رهیافت مشارکتي ترویج روستایي است.  توأم دارید آموزشي و

 جهت حفظ و احیاء مراتع  بردارانبهرهالگوی ترویجی در جلب مشارکت 

د بود. فقیت نخواهآموزشي ترویجي قادر به مو یهاتیفعالکه بدون آن  ؛یکي از اصول اساسي ترویج اصل مشارکت است

عداران بینش مرت وحفظ و احیاء مراتع ضمن ارتقای دانش  جهت برداران بهرهترویج نقش مهم و اساسي در افزایش مشارکت 

کر ذه در ذیل به طور خالص هکاست  رگذاریتأثدر حفظ و احیاء مراتع  ورانبهرهاساسي بر مشارکت  مؤلفهدارد. به طور کلي دو 

 (: 1378گردد )سعدی، مي

  ضور این حبرای  .گیردنميت مشارکت صور هاآنحضور  اساساً بدون هستند که بردارانبهره ریو سامرتعداران  مؤلفهاولین

 باال برد.  نیز الزم است ضمن فراهم نمودن شرایط، توانایي آنان را مؤلفه

 ا جهت قش مهمي رمیان ن ترویج در این .باشند که زمینه ساز مشارکت مردم هستنددوم کارشناسان و برنامه ریزان مي مؤلفه

ارکت در امر مش اطر ترویج جهت تسریعبه همین خ .دارد بر عهدهریزان  و برنامه بردارانبهره ایآموزشي بر یهابرنامهبرگزاری 

 گذارد. ای را به اجرا ميبه منظور حفظ و احیاء مراتع، یک رهیافت دو مرحله

 اول: آموزش کارشناسان و برنامه ریزان  مرحله
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 ر د. این کارگاه دواند به آموزش کارشناسان و برنامه ریزان کمک نمایتروزه مي 3تا  2یک کارگاه آموزشي  برگزاری

  گردد.های منابع طبیعي از جمله مراتع در سه مرحله تشکیل ميعرصه

یت، یجاد خالقا یهاروش در این فاز کارشناسان ضمن آشنایي با منطقه با چگونگي ایجاد انگیزه مشارکت در مردم،فاز اول: 

  .شونديمیان و تحقیقات موردی آشنا یارتباط با روستا یهاروشت و جلب مشارک یهاروش

ار اسان به کصصان و کارشنخود را از مرحله اول در حضور متخ یهاافتهیریزان در این فاز کارشناسان و برنامهفاز دوم: 

  گیرند.مي

  ردد.گکار برطرف مي عمل آمده و نواقصه انجام شده ارزشیابي ب یهابرنامهدر این فاز از فاز سوم: 

  بردارانبهرهدوم: آموزش  مرحله

ظ و مربوط به حف یهاتیفعالر نیازمند آموزش مشارکت هستند. آنان باید بدانند که چگونه و به چه صورت د بردارانبهره

دیده  موزشوجان آمر ؛پذیردمي آموزشي صورت یهاکارگاهدر قالب  بردارانبهرهاحیاء مراتع شرکت نمایند. آموزش مردم و 

 پردازند: مي بردارانبهرهبه آموزش  هاکارگاهموارد ذیل در  یدربارهمنابع طبیعي 

  و مرتعداران با نمایش فیلم و تصاویر مختلف.  بردارانبهرهایجاد انگیزه مشارکت در 

  .معرفي پروژه و ضرورت انجام آن 

  هاپروژهدر اجرای  بردارانبهرهمعرفي جایگاه و نقش. 

 نقش ترویج در حفظ و احیاء مراتع 

ستي بای بردارانبهرهارکت آموزشي و ترویجي موثر در جلب مش یهاروشاساساً در انجام کلیه امور مربوط به منابع طبیعي، 

 امداران وب خود دچون عامل اصلي تخری ،به ویژه در اقدامات مربوط به حفظ، احیاء و اصالح مراتع ؛نظر گرفته شود در

ذیر پ طه امکانمربو یهاسازمانیان هستند و با توجه به اینکه به علت وسعت زیاد مراتع اقدامات اصالحي کالً توسط ئروستا

 ودن عواملبحاظ پایدار لبه  ؛حاصل نشود یيهاشرفتیپیان ئدر مورد آموزش دامداران و روستا که يموقع تا؛ لذا نخواهد بود

و  یانئرای روستابآموزشي ترویجي  یهابرنامهود به کلي از بین خواهد رفت. اجرای تخریب نتیجه اقدامات انجام شده دیر یا ز

در  ات اصالحين اقدامآگردد که آنان چگونگي و مراحل تخریب مراتع را مالحظه کرده و با توجه به عواقب دامداران سبب مي

م مراتع و کم شدن اعث انهداه خود بعد نشود و قبول نکند کراستا را انجام دهند. زیرا تا وقتي که دامدار و روستایي باطناً متقا نیا

داني نتیجه چن ء مراتع(انجام اقدامات اصالحي )حفظ و احیا ؛شودو تلفات دام خویش مي گرسنگيعلوفه در مراتع و در نتیجه 

 نخواهد داشت. 
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  :ه نمودرد ذیل اشارتوان به مواترویجي در حفظ و احیاء مراتع، مي یهاآموزشنقش  در خصوصبه طور کلي 

 اتع. در زمینه حفظ و احیاء مر برداران بهرهایجاد تغییر در دانش، بینش و نگرش روستائیان و سایر  -1

 جلوگیری از تخریب مراتع.  یهاروشآموزش اصول فني حفظ و احیاء مراتع و  -2

 های احیاء مراتع درجه سه به مراتع درجه یک به مرتعداران. و روش هاراهآموزش  -3

 آموزش اصول بهره برداری صحیح و منطقي از مراتع به مرتعداران.  -4

 بحث و نتیجه گیری 

غیراصولي و  یهایبرداربهره  های نادرست واز عوامل انساني، به دلیل اجرای شیوه متأثربسیاری از نقاط  تع درامر تخریب

بودی و تخریب فزاینده انسان در ناه رو سهم عمد این . ازاستنفعان و ذی بردارانبهرهرویه این منابع تجدید شونده توسط بي

آموزشي ترویجي به  یهابرنامهبا اجرای  توأم جیتروهای راهبردی اتخاذ سیاست گر خواهد بود. در این راستامراتع جلوه

بهترین شیوه تع مراحفظ، احیاء و بهره برداری صحیح  در جهت بردارانبهره تماميبینش و آگاهي  ،و ارتقاء دانش انمرتعدار

بررسي نقش ترویج در حفاظت، احیاء و توسعه ؛ لذا موثر واقع گردد توانديمقهقرایي مراتع  در روندجهت جلوگیری از استمرار 

گیری صحیح و اصالح و ارتقاء مدیریت مراتع و ارائه راهکارهای اثربخش مورد تبیین چگونگي بهره ورتع به منظاپایدار مر

ها و استعدادهای عامل انساني نقش اساسي و بنیادین دارد و رسالت توانمندی شکوفایيمنابع طبیعي در امر  . ترویجاستاهتمام 

است. با توجه به مشکل اصلي و مسئله محوری و شونده  تجدید اصلي آن توسعه انساني جهت حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعي

ها مکتب آموزشي ترویج برای تحقق اهداف عملیاتي در حل و رفع چالشاز  یمندبهرهموضوعي در امر حفاظت و احیاء مراتع، 

ي مبرهن تهای آموزشي راهگشا و ضروردر چارچوب ارکان آن مشتمل بر فلسفه، اصول، اهداف، راهبردها و روش تو مغایر

به مرتعداران  که آموزشتحقیق با توجه به دستاوردهای تحقیقات متعدد و تجربیات حاصله مبین آنست  یهايبررس. نتایج است

با توجه به اهداف و وظایف ترویج در منابع طبیعي تجدید شونده مبني بر انتقال دانش عملي و شناساندن اهمیت این منابع و 

های حفظ، احیاء و بهره برداری صحیح بسیار سودمند جلوگیری از تخریب مراتع به خصوص روش یهاوهیشآشنایي آنان با 

طبیعت محور و به تبع آن،  وجود اراده ملي بر توسعه در صورتد و مطلوبي را به دنبال خواهد داشت. همچنین بوده و اثرات مفی

با استواری، پایداری و استمرار فعالیت آن، تنها گزینه موثر و عملي و امکان پذیر،  توأممدیریت پایدار منابع طبیعي مرتعي و البته 

ج میسر واقع خواهد شد. یهای آموزشي مکتب تروکه در چهارچوب نظام باشديم ویههای دو ساز راهبرد آموزش یمند بهره

پذیر خواهد بود که دانش، بینش و  دهد که احیاء مراتع و جلوگیری از تخریب آن زماني امکانتجارب جهاني نیز نشان مي

 لهیبه وسفراهم گردد که این امر  هاعرصهدر  های مشارکت آناناز مراتع افزایش یابد و زمینه بردارانبهرهمهارت روستائیان و 
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یش از هر اقدامي در پ يجیو تروآموزشي  یراهبردها. بدیهي است طراحي و اجرای استمیسر  های ترویجي خاصآموزش

 ترویج فرآیند حفظ، احیاء و توسعه پایدار مراتع، با توجه به پراکندگي این منابع ضرورت خواهد داشت. ارکان مکتب آموزشي

های مرتعداری و دامداری تنظیم تا راهکاری هدف در زمینه یهاگروهآموزشي دو سویه برای  یهابرنامهنیز متناسب با اجرای 

 نیتأم ؛برای نیل به مقصود نهایي که حفاظت، مدیریت و توسعه پایدار در فرآیند حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از مراتع باشد

بهینه از منابع طبیعي تجدید شونده در راستای حفاظت و توسعه پایدار  یوربهرهتیابي به اهداف گردد. بدین ترتیب جهت دس

 : گرددمطالعه، بررسي و پژوهش پیشنهاد و ارائه مي ،یریکارگ بهذیل برای ی و راهکارها هاموضوعمراتع 

اء جهت حفظ، احی هاسازمانو  نهادها های حفاظتي از طریق جلب مشارکت مردم،استفاده از دیدگاه فني و اعمال سیاست .1

 و توسعه مراتع. 

 طبیعي.  حفظ منابع ومسائل توسعه پایدار  در خصوصمراتع از طرق مختلف  برداران بهرهارتقاء آگاهي روستائیان و   .2

  .هانآرتقای سطح کاربردی اترویجي جهت  -های آموزشينظارت و ارزیابي مستمر بر چگونگي و نحوه اجرایي دوره .3

اجرای  ایي را درکه نقش بسز برداران بهرهها، نیازها، مشکالت و معضالت انجام تحقیقات الزم به منظور شناسایي توانایي .4

  دارند. بر عهده هاآنو موفقیت  يهای ترویجي و مشارکتبرنامه

 های آموزشي و ترویجي. بررسي رابطه بین خصوصیات فردی مرتعداری و اثربخشي دوره .5

 های مرتعداری در سایر نقاط. نقش آموزش و ترویج در اجرا و پیشبرد طرح بررسي. 6

 .های ترویجي به شکل ترویج چند منظوره در مراتعبررسي و ارزشیابي موفقیت طرح .7
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Investigating the Role of Promotion in Rangeland Preservation, Renewal and 

Development 

 

 

Abstract 

Rangelands are considered to be the most extensive natural resources of the Earth's Natural Environment. 

Due to the important role they play in preserving soil and water, production of oxygen and ecosystem 

balance, they are the main factors in the process of sustainable development. Therefore, the necessity of 

conservation, restoration, development and sustainable exploitation of it in the form of a modern system will 

be obvious.One of the principles of proper management in the field of conservation, restoration and optimal 

utilization of rangelands is the development of human resources that requires the use of extension methods 

and structures. Promotion is a strategic development that has a special role in sustainable development with 

the involvement of people in the conservation and rehabilitation of pastures. The present paper is based on 

Library Studies about the importance of the pastures, the goals, the mission and importance of promoting, the 

philosophy and strategies of the system for the promotion of natural resources, the educational methods of 

promotion and the role of educational training in the conservation and rehabilitation of pastures.The purpose 

of this study is to investigate the role of promotion in conservation, rehabilitation and development of 

rangelands. The results of this research, while explaining the abilities and functions of the promotion, using 

its structures and its methods for attracting people's participation in the maintenance and rehabilitation of 

pastures, suggest solutions to the sustainable preservation and development of pastures, indicating the 

importance of promoting by attracting people's participation in Preventing the degradation of pastures, 

creating a change in the perception of exploiters, identifying the importance of pastures from the 

environmental, economic and social dimensions to the general public and designing a participatory model for 
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the conservation, rehabilitation and development of pastures and encouraging operators to participate in the 

implementation of educational projects and activities are promotional. 

Keywords: Promotion, Conservation, Sustainable Development, Rangelands, Management. 

 


