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میزان تمایل آنها جهت  عامل موثر بر 4اولویت بندي نگرش بهره برداران درخصوص 
  )مطالعه موردي مراتع شهرستان بجنورد( مرتعداري طرجهاي اجراي

  
 3خدیجه مهدوي،  2قدرت اله حیدري ، 1*علیرضا احمدي اسکوئی

 ،گاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانش ،اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداري خراسان شمالیکارشناس ارشد مرتعداري، 1
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور

  

  

  چکیده      
 اکثرا مشاهده شده که مجریان طرحهاي مرتعداري تمایلی به اجرا یا اجراي درست آن ندارند که ایـن یکـی از        

بـر   عامل مـوثر  4ی هدف این مطالعه بررس .اساسی ترین چالش هاي مطرح درمدیریت منابع طبیعی می باشد
  نفـر از   46جامعـه آمـاري ایـن تحقیـق را      .اجراي طرح هاي مرتعـداري اسـت  جهت  بردارانمیزان تمایل بهره

هاي آماري از روش تصادفی با استفاده از فرمول کوکران دهند و نمونههاي عرفی تشکیل میبهره برداران سامان
آوري شده پـس ازکدبنـدي   هاي جمعاطالعات پرسشنامه و ابزار تحقیق پرسشنامه بوده. نفر تعیین گردید 31

 ، سـطح آگـاهی و سـواد   عامـل   4در این مطالعه  .ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت
وضعیت اقتصادي بهـره بـرداران در   و  عدم شفاف سازي توسط کارشناسان منابع طبیعی ، اوضاع سامان عرفی

 برداران ازاز نظر بهره .مقایسه قرار گرفت مورد بررسی و بهره برداران کارشناسان وهاي عرفی از دیدگاه سامان
  بهـــــره بـــــرداران، وضـــــعیت اقتصـــــادي دامـــــداران و  عامـــــل مـــــوثر در میـــــزان تمایـــــل 4

بهره برداران با کمترین ضریب تغییرات در اولویت قرار دارد سطح آگاهی و سواد بهره برداران و اوضاع سـامان  
می گیرند و در نهایت عدم شفاف سـازي توسـط کارشناسـان منـابع      ب در اولویت دوم و سوم قرارعرفی بترتی

طرحهـا بـراي افـزایش تمایـل      شود درتوصیه می. طبیعی با بیشترین ضریب تغییرات در اولویت آخر قرار دارد
اجتمـاعی پایـدارتر،   هاي عرفـی کـه بسـتر    هاي مرتعداري، اقداماتی را در ساماناجراي طرحجهت برداران بهره

  .مراتع بهتري دارند پیش بینی نمایندوضعیت کیفی و باالتر  شرایط اقتصادي
 

  کارشناسان منابع طبیعی، خراسان شمالی   ،برداران مراتعبهره ،قرار داد طرحهاي مرتعداري: واژه هاي کلیدي       

  

    
      Alireza_6501@yahoo.com              
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   مقدمه- 1
با توجه به گستردگی و سطح و جایگاه  ،می آید طبیعی هر کشور بستر حیات بشر و توسعه پایدار اقتصادي به شمارمنابع      

مشکالت  .بهینه این منابع اهمیت ویژه اي می یابد مراتع و نقشه اساسی آن در توسعه پایدار ضرورت برنامه ریزي براي مدیریت
طبیعی، اقتصادي و اجتماعی و افزایش جمعیت انسانی و تأمین مواد غذایی سبب شده که تعداد بهره برداران از مراتع افزایش 

دم توازن با عوامل این ع یابد و متناسب با آن افزایش تعداد دام در مراتع، توازن بین تولید و برداشت را دگرگون کرده است،
بسمت قهقرا سوق  مراتع کشور را تشدید گردیده و ...و عدم رعایت فصل چرا تخریب مراتع، دیگري همچون تبدیل کاربري و

ها و مراتع کشور به منظور حفظ ، اصالح  و توسعه، سیاست واگذاري مراتع به مرتعداران در قالب اجراي سازمان جنگل .داد
هدف از این سیاست ایجاد تعلق خاطر در مرتعداران نسبت به مالکیت  .استدستور کار خود قرار دادهدر هاي مرتعداري طرح

مراتع و به وجود آوردن انگیزه سرمایه گذاري در مراتع به منظور اجراي برنامه هاي حفاظتی ، اصالحی و احیایی پیش بینی 
ثرا مشاهده شده که مجریان طرحهاي مرتعداري تمایلی به اک در حالیکه ).1388حیدري، (شده در طرح هاي مرتعداري است 

  .مدیریت منابع طبیعی می باشد اساسی ترین چالش هاي مطرح در اجرا یا اجراي درست آن ندارند که این یکی از
 باشد ، از این رو آحاد مردم در کلیه امور می» مشارکت «امروزه یکی از شاخص هاي کلیدي توسعه در هر جامعه اي     

اهتمام دست اندرکاران و مسئوالن هر جامعه اي ، باید بررسی راه ها و طرقی باشد که بتوان مردم را در طرح ها و برنامه ها 
توجه به مشارکت روستاییان در برنامه ها زمانی مطرح شد که دولت ها و برخی سازمان هاي بین المللی . وارد و درگیر نمود

اي ومدیریتی را آزمودند و به تجربه دریافتند که بدون حضور و مشارکت مردم ، رسیدن  روش ها و سیاست هاي مختلف توسعه
در خصوص منابع طبیعی و بهره برداري پایدار از آن نیز در سال هاي اخیر تاکید ویژه اي . به اهداف توسعه اي مقدور نمی باشد

به خصوص به دلیل شکست . منابع طبیعی شده است  بر نقش محوري انسان در برنامه هاي توسعه اي و مدیریتی زیست بوم و
ساز و کارهاي صرفا دولتی در مدیریت پایدار منابع طبیعی ، امروزه استفاده از مشارکت مردمی در مدیریت این منابع به 

ت رویکرد جلب مشارک با توجه صاحب نظران قرار گرفته است و برنامه هایی نیز خصوص منابع تجدیدشونده به شدت مورد 
  . جامع محلی و روستایی به عنوان ذي نفعان اصلی محیط زیست و منابع طبیعی طرح ریزي و اجراء گردیده است

سال از آغاز مرحله جدید تهیه طرح مرتعداري با هدف مشخص شدن نقاط ضعف و فوت و چالش  9پس از  1379در سال     
مورد ارزیابی قرار گرفت، در این ارزیابی، عدم  ، )1379( مکارانهاي تهیه شده عسکر علیزاده و هها و تنگناهاي موجود، طرح

 هماهنگی بین مجریان طرح جهت عقد قرارداد، مشکالت حقوقی، تعداد مجریان، اختالف با مراتع همجوار، عدم شناخت اهداف
عدم اجراي طرح  ده،و عدم هماهنگی با مجریان در زمان تهیه طرح و وضعیت مالی از علل عدم واگذاري طرح هاي تصویب ش

کتاب سیاست هاي  در )1387( همکاران اسکندي و .هاي واگذار شده و متوقف شدن طرح هاي مرتعداري عنوان شده است
فقره طرح  12856میلیون هکتار از مراتع کشور در غالب  30مرتعداري در ایران همچنین عنوان داشته اند تاکنون براي 

مورد آن جهت اجرا به مجریان واگذار گردیده است، از این  6206مورد آن تصویب که 10142مرتعداري تهیه شده که تاکنون
فقره طرح مصوب شده تاکنون منجر به عقد قرارداد با مجریان  4462فقره در حال اجراء می باشند، ضمنا  5480تعداد 

  شارکتم میزان و مرتع وضعیت بین همبستگی تحلیلدر )1388( حیدري و همکاران 0نگردیده است
 رابطه آن مشارکت مجریان میزان با عرفی سامان هر مرتع وضعیت بین مرتعداري نشان داد که هايطرح اجراي در بردارانبهره

 تفاوت مرتع وضعیت درجات برحسب مرتعداري هايطرح اجراي در مشارکت مجریان میزان دارد و وجود داريمعنی و مثبت
 درجه وضعیت داراي آنها در مراتع که هایی استسامان به مربوط مجریان مشارکت انمیز بیشترین دارند و معنی داري باهم

  .است بوده عالی و خوب

عوامل و زمینه هاي تاثیرگذاري میزان مشارکت اهالی در اجراي طرحهاي مرتعداري  )1373( در مطالعه انصاري و همکاران    
  شده و اطالعات بدست آمده مشخص کرد عواملی چونهاي انجام نتایج بررسی مورد تحقیق قرار گرفته است،
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  .توان اقتصادي دامدار که تابعی از تعداد دام و تمکن مالی اوست-1
  .داشتن یا نداشتن سامان عرفی مشخص که تابع دوري و نزدیکی به روستاست-2
  .طرح مرتعداري موثر استوجود یا عدم وجود رابطه خویشاوندي بین دامداران هر گروه در انتخاب و تمایل به شیوه -3

با بررسی تاثیر سیاست هاي دولت بر روي وضعیت مرتع در ایالت متحده معتقد است مدیریت  )1995( هولچک و همکاران    
بیان میداردکه نوع و محل اصالح مرتع ) 1989(والنتاین  .مرتع در رابطه با بهبود یا تضعیف وضعیت مرتع، تاثیر گذار می باشد

و با دقت در نظر گرفته شود تا بهره برداري حداکثر سود را بدهد انتخاب نوع مدیریت و عملیات اصالحی  بایستی صحیح
دربررسی سهم و نقش مردم در مرتع  )1388(بدري پور  ،بایستی بر اساس وضعیت مرتع و شرایط اکولوژیکی منطقه باشد

طرحها  م تاکید فراوان بر لزوم مشارکتی بودن طرحها،عنوان داشت در حال حاضر در تهیه و اجراي طرح مرتعداري علی رغ
 حیدري و همکاران .بدون حضور بهره برداران تهیه می شود و در زمان اجرا هم جاي مجري و ناظر با هم عوض شده است

آنها در  در تحقیقی با عنوان نقش مجریان در تهیه و برنامه ریزي طرح هاي مرتعداري و ارتباط آن با میزان مشارکت) 1388(
اجرا  ضرورت بکارگیري قابلیت ها،تجارب شغلی و توانایی بهره برداران در زمان تهیه و تدوین طرح مرتعداري و ارتباط آن با 

است بیان داشتند بین میزان همکاري مجریان در زمان تهیه طرح و ها را مورد تاکید قرار دادهمیزان مشارکت در اجراي طرح
خلیقی و همکاران  .ها رابطه معنی داري وجود داردتعداري با میزان مشارکت آنها در اجراي طرحبرنامه ریزي طرحهاي مر

طی بررسی میزان مشارکت دامداران در طرح هاي مرتعداري گنبد، علی آباد و گرگان به این مهم دست یافتند که  )1382(
ا، قرق، بوته کاري و تعدیل دام را به همراه داشته و آگاهی دامداران از اهداف طرح هاي مرتعداري پدیده هاي رعایت فصل چر

در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر ) 1382( همکاران آرخی و .همچنین  ساختار اجتماعی دامداران را مستحکم می کند
هاي اصالح و احیاء مراتع عوامل عدم مشارکت بهره بردران از مراتع در طرحهاي مرتعداري  بر عدم مشارکت مرتعداران در طرح

داند و نحوه برخورد دستگاههاي اجرایی در ایجاد زمینه عدم همکاري دخیل را دالیل تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فنی می
در تحقیقی با عنوان بررسی میزان مشارکت ) 1382( نتایج حاصل از رگرسیون چند متغییره مطالعات خلیقی و همکاران .است

دامداران در طرح هاي مرتع داري  نشان داد متغییرهاي مستقل مالکیت، میزان زمین دیم، تعداد واحد دامی و داشتن امکانات 
ري رابطه درصد در تمایل دامداران با اجراي طرحهاي مرتعدا 95دامداري در میزان مشارکت دامداران موثر و آموزش با ضریب 

  .مستقیم دارند
  
  ها موادوروش-2
  :منطقه مورد مطالعه- 1- 2
استان خراسان شمالی بوده که  مرکز منطقه مورد بررسی این پژوهش مراتع شهرستان بجنورد درشمال شرق کشور و     

 دقیقه و19 درجه و 57 دقیقه تا43درجه و 57هاي عرفی در طول شرقیاین محدوده. هکتار است 65898مساحت آن حدود 
 597متر و حداقل ارتفاع   2950 دقیقه واقع می گردد حداکثر  ارتفاع 15 درجه و 37 دقیقه تا 16 درجه و 38عرض شمالی 

حداکثر درجه حرارت در گرمترین ماه سال  متر بوده ومیلی 282متوسط نزوالت سالیانه این مراتع . متر از سطح دریا است
گراد با اقلیمی سرد و درجه سانتی -7/22)  بهمن(و حداقل درجه حرارت در سردترین ماه سال گراد رجه سانتید 6/40) مرداد(

  .نیمه خشک است
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   :مطالعه روش- 2- 2
بهره بردار  69نشده شامل  ممیزي و آمار موجود در طرح هاي مرتعداري مصوب واگذار - 1جامعه آماري این تحقیق براساس    
در ) فوت شده اند نیز دامدار نفر 23  تعداد رأس دام مجاز به باال، 50 و ران داراي پروانه چرافقط بهره بردا(سامان عرفی 8در 

این تحقیق مرتعدار یا بهره بردار شخصی حقیقی و حقوقی است که عرفاً سابقه مرتعداري یا بهره برداري از مرتع را دارد و 
روش نمونه گیري در این تحقیق بصورت . ان هاي عرفی است ذیحق بودن آن داشتن پروانه چرا یا طرح مرتعداري در آن سام

  ابزار  .است گردیده تعیین نفر 31درصد  5 کوکران درسطح خطاي فرمول استفاده از باتصادفی بوده و تعداد نمونه آماري، 
سواالت در . است هپرسشنامه بوداجراي طرح هاي مرتعداري جهت  بردارانمیزان تمایل بهرهگیري پژوهش براي تعیین اندازه

  .اي طراحی گردید که ضمن دستیابی به اهداف تحقیق براي پاسخگویان نیز شفاف و بدون ابهام باشدپرسشنامه به گونه
مورد ) لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد ايگزینه پنج طیف و براساس( ايرتبه پرسشنامه بصورت کمی یا با مقیاس داده ها در

برابر با  پایایی مقدار ضریب کرونباخ آلفاي اي با استفاده از ضریبهاي رتبهبراي گویه. اندگرفته قرار سنجش و ارزیابی
)81/0=α (اعتبار یا درضمن  .ها استمسیر بودن گویه و هم انسجام ضریب نشان دهنده هماهنگی، مقدار این شد که تعیین

  .کارشناسان، متخصصین و استادان مورد تایید قرار گرفتروایی سواالت نیز از روش معتبر سازي محتوا و با مراجعه به 
  
  : ها داده تحلیل و تجزیه- 2-3

 و پردازشبراي . شد تحلیل آماده بازبینی اولیه و بررسی دقت و صحت اطالعات از شده پس تکمیل هايو پرسشنامه هافرم    
 متغیرهایی سنجش سطح با متناسب هاي آماريروش بکارگیري و با SPSSver 16هاي کمی وکیفی از نرم افزارداده استخراج

 ، برداران، اوضاع سامان عرفیبهرهاقتصادي وضعیت عواملی مانند  رابطه تحلیل استفاده گردید براي است، آمده در ادامه که
رمن استفاده اسپی از آزمون همبستگی هاي مرتعدارياجراي طرحجهت  بردارانبا میزان تمایل بهره.... و  سطح آگاهی و سواد

  .استشده 

  نتایج-4
  جهت اجراي طرح مرتعداري از دیدگاه بهره برداران موثر عوامل

 4قرارداد اجراي طرح مرتعداري داراي  نظر بهره برداران درارتباط با عوامل موثر در میزان تمایل بهره برداران جهت عقد    
قتصادي دامداران و بهره برداران با کمترین ضریب تغییرات در گویه در سطح ترتیبی می باشد که از نظر پاسخگویان وضعیت ا

اولویت قرار دارد سطح آگاهی و سواد بهره برداران و اوضاع سامان عرفی بترتیب در اولویت دوم و سوم قرار می گیرند و در 
بطور کلی . ار دارد نهایت عدم شفاف سازي توسط کارشناسان منابع طبیعی با بیشترین ضریب تغییرات در اولویت آخر قر

  ) 1جدول شماره( .در میزان تمایل دامداران نقشه دارند زیاديچنین می توان اظهار نمود که عوامل مذکور در حد 

  میزان تمایل انعقاد قرارداد طرح مرتعداري دامداران اولویت بندي نگرش بهره برداران درخصوص عوامل موثر بر: 1جدول

 اولویت ضریب تغییرات انداردانحراف است میانگین نام متغیر

 1 26/22 809/0 63/13 وضعیت اقتصادي

 2 43/28 758/0 67/2 سطح آگاهی و سواد

 3 41/38 819/0 13/2 اوضاع سامان عرفی

 4 70/59 935/0 57/1 عدم شفاف سازي توسط کارشناسان منابع طبیعی
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    بحث ونتیجه گیري-5
در میزان تمایل بهره برداران، وضعیت اقتصادي دامداران و بهره برداران با کمترین ضریب  عامل موثر 4 برداران ازاز نظر بهره    

  تغییرات در اولویت قرار دارد سطح آگاهی و سواد بهره برداران و اوضاع سامان عرفی بترتیب در اولویت دوم و سوم قرار 
 بیشترین ضریب تغییرات در اولویت آخر قرار دارد ، می گیرند و در نهایت عدم شفاف سازي توسط کارشناسان منابع طبیعی با

توجیه  ،عدم اطمینان به سودآوري طرحها  و دیدگاه بهره برداران از عواملی نظیر ضعف مالی آنها ، نحوه طراحی بنظر می رسد
نشأت هره برداران ارتباط ضعیف کارشناسان منابع طبیعی با مجریان و ب و عدم شفاف سازي وها طرح نبودن در مورد مفاهیم و

همین رابطه نشان داد که بر  در) 1380(تحقیقات میرزا علی .موانع جدي بر سر راه اجراي طرحها می باشد که ازمی گیرد 
برنامه ریزي و اجتماعی بیشترین تاثیر را در عدم مشارکت  اقتصادي، اساس نظریات کارشناسان بترتیب متغیرهاي آموزشی،

آموزشی و اجتماعی بیشترین  اقتصادي، ی بر اساس نظریات دامداران به ترتیب متغیرهاي برنامه ریزي،ول دامداران منطقه دارد،
  . نتیجه بدست آمده همخوانی دارد تاثیر را در عدم مشارکت شان داشته است که با

طرح هاي مرتعداري و  هاي حفاظتی، اصالحی و احیایی پیش بینی شده دربطورکلی براي افزایش انگیزه مشارکت در برنامه    
هاي عرفی ها، کارشناسان باید اقدامات را از سامانانعقاد قرار داد اجراي این طرحبرداران جهت مایل در بهرههمچنین ایجاد ت

  .مراتع بهتري دارند بعمل آورندوضعیت کیفی و  باالتر که بستر اجتماعی پایدارتر، شرایط اقتصادي
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