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مرتعداري هاي پروژهها و  طرحبرداران در  ارزیابی تنگناهاي مشارکتی بهره  
  

2، محمدرضا شهرکی*1بهرمان ابوالفضل شریفیان  

آموخته کارشناسی ارشد مرتعداري دانشگاه  دانش2دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،  1
 کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،

  
  
  

  چکیده
هـا و   شرایط کنونی مراتع کشور به سبب دالیل اکولـوژیکی، اجتمـاعی و مـدیریتی لـزوم اجـراي طـرح      

بـرداران مراتـع و مشـارکت آنهـا در      هاي مرتعداري را بیشتر کرده و در این راسـتا حمایـت بهـره    پروژه
این مطالعه بـا هـدف ارزیـابی تنگناهـاي     . باشد ها حائز اهمیت می هاي مختلف جهت اجراي طرح بخش

روش گـردآوري  . هاي مرتعـداري صـورت گرفتـه اسـت     ها و پرژه برداران در رابطه با طرح مشارکتی بهره
لعات صورت اي و اسنادي انجام شده و سرانجام تجزیه و تحلیل مطا اطالعات بر اساس مطالعات کتابخانه

هاي مختلف  نتایج پژوهش. ها انجام پذیرفت بندي داده گرفته از طریق روش کدگذاري، استخراج و طبقه
هاي اجتماعی، اقتصادي، اکولوژیکی، مدیریتی،  برداران عوامل متعددي را در گروه در زمینه مشارکت بهره

 بـرداران  بهـره ابطه با عدم مشارکت با توجه به نتایج بیشترین اهمیت در ر. فرهنگی و سیاسی نشان داد
برداران و  باشد که در بخش اقتصادي ضعف مالی بهره مربوط به عوامل اقتصادي، فرهنگی و مدیریتی می

برداران از فواید  در بخش فرهنگی عدم آگاهی بهره. بازده بودن مراتع از نظر درآمدي مشخص گردید کم
همچنین این نتایج . هاي مناسب مطرح گردید ود آموزشهاي مرتعداري به دلیل نب و ضرورت اجراي طرح

بـرداران و   هاي مرتعداري از دیدگاه بهره ها و پروژه در بخش مدیریتی فنی نبودن و توجیه نداشتن طرح
هاي عوامل مربوط  ها و زیرگروه سایر بخش. هاي دولتی را تعیین کرد عدم نظارت مناسب از جانب ارگان

  . گذار ولی با اهمیت کمتر مشخص گردیدبه آنها جزء موارد تاثیر
  

  .هاي مرتعداري، مراتع برداران، طرح مشارکت، بهره: هاي کلیدي واژه
  

  
 مقدمه -1

هاي مدیریتی گوناگون به این  ها و برنامه ها و مراتع کشور پس از اجراي شیوه در دهه گذشته سازمان جنگل
نمایند و بکارگیري  برداري می نتیجه رسیده است که جزء با دخالت و مشارکت اقشاري که از این مراتع بهره

هاي  م، در قالب تهیه و اجراي طرحنیروهاي کارشناسی مبتنی بر اصول علمی و فنی و ایجاد مدیریتی منسج
الدینی و خلیلیان،  شمس(پذیر نیست  مرتعداري، افزایش تولید و حفظ و اصالح و احیاي این مراتع امکان

هاي مرتعداري گوناگون مشارکت مردم آنچنان که باید در  ها و طرح با این حال، با وجود اجراي پروژه). 1379
مشارکت در تعریف . باشد ترویجی می - وضوعی قابل بحث در جوامع علمیاین راستا به عمل نیامده و خود م

ها در حیات سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و به طور کلی تمام ابعاد حیات دانسته شده کلی شرکت فعاالنه انسان
فرآیندي است که در آن ذي نفعان به جاي  از نظر برخی محققین مشارکت محلی). 1370ساروخانی، (است 

گذارند هاي توسعه تاثیر میگیري و اجراي پروژهبر جهت ،فاً سهمی از مزایاي پروژه دریافت کنندآنکه صر
                                                        

Abolfazlsharifiyan@yahoo.com*1 
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داند و نه  همیشه مردم را منبعی بالقوه براي حفاظت از منابع طبیعی می) 2000(بورینی ). 1380غفاري، (
پروژه حفاظت به کار گرفته شود، اي که اگر به درستی در جریان منبع بالقوه). 20001بورینی، (مانعی براي آن 

هاي بسیار مناسب ریزيضامن پایداري حفاظت خواهد بود و اگر در حاشیه قرار گیرد ممکن است برنامه
کار امروزه جلب مشارکت مردمی مهمترین راه). 20062تُوا، (حفاظت از منابع طبیعی با شکست مواجه شود 

در این میان گسترش مشارکت ). 1385مقدسی و همکاران، (شود هاي مختلف اجتماعی تلقی میتوسعه بخش
اند ضرورتی هاي مشارکتی داشتهدر جهان سوم که به دالیل تاریخی و سیاسی تمرین کمتري در عرصه

با توجه به تعاریف متعددي که از مشارکت وجود دارد اوکلی و مارکوس ). 1384غفاري، (ناپذیر است اجتناب
بوط به مشارکت یک نقطه مشترك دارند و آن بها دادن به نقش و نظر مردم در هاي مر اند که ایدهمدعی

هاي آگاهانه توان ویژگیو می) 1383حسنی، (هاي سیاسی و دسترسی آنان به منابع قدرت است گیريتصمیم
؛ 3نالیزیت). 1381پناهی، (و اثرگذار بودن را به مشارکت نسبت داد ) ارادي بودن(بودن، داوطلبانه بودن 

اي براي تقویت اداره اند و آن را وسیلهمشارکت تاکید بسیار داشتهویژگی بر  5و سانچز 4آیوسو گارسیاـ
  ).20076پاپایانو، (دانند  گذاري عمومی میدموکراتیک و ارتقاء اجازه عامه مردم در خط مشی

  
  
  
  
  
  
  
  

).20087دیشنیکا، (نمودار مفهوم مشارکت دوطرفه مابین دولت و مردم  - 1شکل   
  

شامل عدم اطالع تنگناهاي مشارکتی بهره برداران ) 1388(بر اساس مطالعات کریمیان و همکاران 
بردار و نهایتاً  هاي اصالح و احیاء مراتع، عدم وجود ارتباط الزم بین تهیه کننده طرح و بهره برداران از روش بهره
، علیزاده و )2003(مطالعات فرناندز گیمنز و سوئیفت . برداران مشخص گردید سوادي تعداد زیادي از بهره بی

م توجه به دامدار و شرایط اجتماعی را از عوامل عدم مشارکت نیز عد) 2001(و آرخی ) 2004(همکاران 
هدف از تحقیق مورد نظر تعیین عوامل اثرگذار بر عدم . دانند هاي موجود می جراي پروژهبرداران درا بهره

هاي مرتعداري کشور بر اساس مطالعات  ها و پروژه برداران مراتع در طرح مشارکت و عدم مشارکت بهره
 .باشد گرفته می صورت
 

  

  روش تحقیق -2
                                                        
1 Burini, 2000. 

2 Toa, 2006. 
3 Zeitlin 

4 Garcia-Ayuso 

5 Sanchez 

6 Papaioannou, T., 2007. 
7 Dishnica, R., 2008. 

 شناسایی مسائل و مشکالت عمومی براي حل آنها

در مورد مسائل  برقراري ارتباط با دولت
 عمومی

بندي مسائل جهت قرار زنی بر سر اولویتچانه
 گرفتن در دستور کار

 مردم دولت
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  روش مطالعه
بـرداران و مسـائل    هاي مشارکت، امور بهـره  اي و اسنادي در محور تحقیق حاظر بر مبناي مطالعات کتابخانه

اجتماعی صورت گرفته و همچنین تالش بر این بوده غالبیت مطالعات صورت گرفته در رابطه با موضوع عوامـل  
هاي مرتعداري مـورد ارزیـابی و بررسـی     ها و طرح برداران در زمینه پروژه بهرهموثر بر مشارکت یا عدم مشارکت 

وش بدین منظور مطالعات صورت گرفته در این موضوع مورد بررسی قـرار گرفـت و بـا اسـتفاده از ر    . قرار بگیرد
 بندي، تمامی عوامل شناسایی شده کـد گـذاري شـد و پـس از اسـتخراج عوامـل و       کدگذاري، استخراج و طبقه

   .شده ارائه شد بندي سازي عوامل مشابه، تمامی عوامل به صورت طبقه یکسان
  

  نتایج -3
هاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی،  در رابطه با موضوع مورد بررسی عوامل متعددي در بخش

 وانیهاي مختلف، داراي گستردگی فرا بخشالزم به ذکر است عوامل در . مدیریتی و اکولوژیکی مشخص گردید
با . هاي حائز اهمیت بررسی صورت گرفته است بندي اطالعات در زیرگروه باشد و در اینجا از طریق طبقه می

هاي مختلف بیشترین عوامل در رابطه با  توجه به نتایج حاصل از کدگذاري و سنجش فرآوانی عوامل در بخش
  . باشد هنگی و مدیریتی میهاي اقتصادي، فر برداران مربوط به بخش علل مشارکت و عدم مشارکت بهره

  

هاي مرتعداري،  در مطالعات صورت گرفته با توجه به نگرش مجریان طرح :عوامل مربوط به مسائل اقتصادي
هاي زندگی و  برداران در تأمین هزینه طبیعی ضعف اقتصادي بهره هاي منابع برداران و مسئولین در ارگان بهره

ها و  برداران در پروژه ترین دالیل عدم مشارکت بهره رتعداري یکی از اصلیهاي م ژه ها و پرو طرح  متعاقباً هزینه
هاي دامی و نبود خودکفایی در زمینه تولید آن، ضعف ارائه  هاي باالي نهاده هزینه. باشد هاي مرتعداري می طرح

سایر تسهیالت بانکی در این مورد و ظرفیت پایین مراتع در تولید علوفه سبب کاهش تولیدات دامی و 
بردار کاهش یافته و هیچ انگیزي را براي  محصوالت حاصل از مراتع گشته و به سبب آن درآمد خانوار بهره

  . گذارد هاي مرتعداري به جا نمی ها و پروژه هاي مدیریتی تعیین شده به خصوص طرح اجراي چارچوب
هاي مرتعداري داراي وزن  ها و طرح برداران از پروژه باره موضوع عدم آگاهی بهره در این: عوامل فرهنگی

برداران و نیروهاي اجرایی، عدم وجود  ها، نبود ارتباط مناسب بین بهره باشد و در زیر شاخه اطالعاتی بیشتري می
ها و از همه مهمتر تشکیل  ها و پروژه العات طرحهاي ارتباطی از قبیل تلویزیون، رادیو، مجالت حاوي اط رسانه

هاي مرتعداري جزء  ها و پروژه رسانی در مورد فواید و لزومات اجراي طرح ها براي اطالع جلسات و گردهمایی
هاي مختلف موضوع از قبیل  باشند که به نوعی موجب تضعیف مشارکت مردمی در جنبه مواردي می

اهمیت شمردن  برداران موضوع کم در ادامه از جانب بهره. ت شده استگیري، اجرا، نظارت و حفاظ تصمیم
هاي منابع طبیعی مطرح گردیده است و  برداران از جانب مسئولین و کارشناسان ارگان مبحث مشارکت بهره

طلبند و  طبیعی هیچ مشارکتی نمی برداران منابع ریزي از بهره اشاره شده کارشناسان براي اخذ تصمیم و برنامه
ها دستورات الزم را مبذول کرده و  ها و پروژه خوانند و تنها براي اجراي طرح آنها را در طی این مراحل فرا نمی

گردند حال آنکه این روش با طرز فکر و شرایط اجتماعی و اقتصادي و  ها می خواهان اجراي این دستورالعمل
از . آورد ی مشکالت فرآوانی را براي آنها بوجود میداري غالب دامداران همخوانی نداشته و از نظر زمان نحوه گله

گردد نبود نیروي رهبري و  برداران به صورت مطلوب می مشارکت بهرهعدم جمله عوامل دیگري که موجب 
برداران  هاي عرفی، بهره برداري غالب مشاعی در پیکره مراتع و سامان به دلیل نظام بهره. باشد انسجام بخش می

هاي  دانند و چارچوبی مشخص براي تعیین وظایف در گستره عملیات هاي اجرایی نمی ستمنقش خود را در سی
باشد تا از طریق نیروهاي بومی که آشنا به  برداران وجود ندارد، به همین دلیل نیاز می اجرایی در رابطه با بهره
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باشد، اقدام به  اران نهادینه میبرد اي آنها با بهره باشند و اعتماد در ساختار رابطه خصوصیات منطقه و مردم می
  . برداران صورت گیرد هاي بهره بخشی فعالیت دهی و انسجام شکل

ها  مهمترین عامل در گروه عوامل مدیریتی، عامل فنی نبودن و غیر قابل توجیه بودن طرح: عوامل مدیریتی
وجود دارد که عدم توجه به بعد  برداران این اعتقاد از جانب بهره. باشد برداران می ها از جانب بهره و پروژه

آورد و سازمان باید  اجتماعی مراتع فارغ از بعد اکولوژیکی، نقص در چارچوب این نوع مدیریت بوجود می
برداران نیز از ارکان  هاي خود را تنها به رویکرد حفاظت متوجه نسازد و در تمامی موارد، بهره العمل دستور

ریزان و متصدیان  هاي تنظیم شده از جانب برنامه عدم سازگاري طرح. اشندها ب گیري طرح تاثیرگذار بر تصمیم
در ادامه باید . باشد برداران بارزترین دلیل فنی نبودن این نوع مدیریت می داري بهره اي و گله با شرایط منطقه
ارد شکست کنند و این خود از عمده مو هاي در حال اجرا شرایط نظارتی مناسبی را طی نمی تاکید کرد طرح

هاي پیشنهادي نهادهاي منابع  ها و طرح برداران در مشارکت پروژه ها و به سبب آن یاس و دلسردي بهره طرح
هاي مختلف تاثیرگذار شامل اجتماعی، سیاسی و اکولوژیکی از  شده در گروه سایر موارد مطرح .باشد طبیعی می

برداري از جمله عوامل تاثیرگذار  عامل سابقه بهره. دباشن هاي بعدي در رابطه با موضوع مورد بررسی می اولویت
ها و اجراهاي مرتعداري از سوي  باشد که تاثیر بسزایی در پذیرش و مشارکت طرح در موارد عوامل اجتماعی می

به دنبال آن عامل سرمایه اجتماعی که خود متشکل از اعتماد در رفتار طرفین، اعتماد نهادي، . برداران دارد بهره
هاي ذهنی مردم دارد و باعث چگونگی  باشد ریشه در افکار و شریان ري متقابل و امنیت اجتماعی میهمکا
حیدري و (باشد  مهمترین عامل در سرمایه اجتماعی موضوع اعتماد می. گردد گیري یک رابطه متقابل می شکل

ین مهم چنان که باید شکل برداران تجربه شده ا ولی بر اساس مشاهدات متعدد در بین بهره) 1389همکاران، 
  .نگرفته بلکه موارد عکس آن نیز مشاهده شده است
برداران وضعیت پوشش گیاهی مراتع از لحاظ کمی و کیفی  عوامل اکولوژیکی موثر بر روند مشارکت بهره

و میل سازند  برداران در شرایط کنونی غالبیت تغذیه دام خود را از طریق علوفه دستی مهیا می باشد که بهره می
هاي رفت و آمد مداوم به  همچنین شرایط سخت مرتع و هزینه. هاي اجراي مرتعداري ندارند آنچنانی به عملیات

گردد که بیشتر مطالعات اشاره به سلسله  سرانجام عوامل سیاسی مطرح می. مراتع در کنار این عامل نقش دارد
ها از قبل توسط سازمان صورت  ریزي به نحوي که برنامه ها و از باال به پایین بودن دارد مراتبی بودن دستورالعمل

ها همگی شکل یکسان داشته با این تفاوت که  ریزي شود حال آنکه این برنامه گرفته و براي کل کشور اجرا می
شرایط مراتع در مناطق مختلف کشور، به دلیل قشالقی یا ییالقی بودن و خصوصیات آب و هوایی متفاوت و 

  .باشند می 1هاي مختلف به شرح جدول شماره  عوامل در بخش. باشد ال متفاوت میدیگر موارد کام
  

ها بندي داده عوامل مشخص شده حاصل از کدگذاري و استخراج و طبقه -1شماره جدول   

 عوامل ماهیت عامل عوامل ماهیت عامل

 اجتماعی
برداري،  سن، جنس، تحصیالت، سابقه بهره

برداران، سرمایه  بهره جمعیتشغل، تعداد 
 اجتماعی

 مدیریتی
ها، عدم  ها و طرح فنی نبودن ساختار پروژه
ها، عدم توجه به  نظارت مناسب بر پروژه

ها برداران در طرح بهره  

 اقتصادي
برداران، عدم توجه به  ضعف مالی بهره

اقتضائات مالی، ضعف وجود تسهیالت بانکی، 
و تاسیسات درآمد، تعداد دام، امکانات  

 فرهنگی
ها، عدم توجه  ها و پروژه آگاهی مناسب از طرح

به مشارکت دامداران، نبود رهبري قوي در 
 مراتع

 اکولوژیکی
کمیت و کیفیت علوفه مراتع، سختی کار در 

 محیط مرتع
 سیاسی

ها از باال به  سلسله مراتبی بودن دستورالعمل
 پایین

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
  دانشگاه گنبد کاووس، 1392، اسفند 8 

 

 

  
  نتیجه گیري نهایی

آبادي و  خاتون(منشأ مشارکت حقیقی نوعی خودآگاهی براي رسیدن به خود اتکایی فردي و اجتماعی است 
توان شرایط کنونی مراتع کشور را از حالت بحرانی به  بنابراین بر پایه مشارکت است که می). 1380همکاران، 

دارد که با توجه به اهمیت هر  هاي گوناگونی مشارکت جنبه. سمت و سوي پتانسیل درخور و پایدار سوق داد
بر اساس مطالعه متون . هاي منابع طبیعی با موفقیت چشمگیري همراه خواهند بود ها و طرح بخش، انجام پروژه

برداران مربوط به عوامل اقتصادي  مرتبط با موضوع مورد بررسی، اولویت عوامل تاثیرگذار بر عدم مشارکت بهره
که اشاره بر ضعف ) 1999(و ازکیا ) 1388(، کریمیان و همکاران )1389(ن نتایج حیدري و همکارا. باشد می

اولویت . ها دارند، بر این موضوع تاکید دارد برداري بازده بودن دامداري مرتع و سایر بهره برداران و کم مالی بهره
نتایج مطالعات . دباش هاي مرتعداري می برداران از طرح بعدي عوامل مربوط به بخش فرهنگی و بحث آگاهی بهره

، هانتسینگر و هاپکینسون )2004(، علیزاده و همکاران )2001(، آذرنیوند و موسویان )1389(روحی و همکاران 
این بخش از علل ) 2003(نام و استافورد اسمیت  و لی) 1388(کریمیان و همکاران ) 2004(، ناتان )1996(

گذار روي موضوع مورد نظر مربوط به  را عوامل تاثیراولویت سوم در رابطه . نماید مشارکتی را تأیید می
، نتایج حاصل از این )1390(محمدي و همکاران  نتایج تحقیقات خان. باشد هاي بخش مدیریتی می ویژگی

محمدي و همکاران  ، خان)1389(همچنین نتایج مطالعات روحی و همکاران . دهند بخش را مورد تایید قرار می
بنابراین پیشنهاداتی در رابطه با موارد مطرح . آمده در بخش اجتماعی مطابقت داردبا نتایج بدست ) 1390(

باشد بدین شکل که بیشتر مشکالت در رابطه با مردم محلی و بومی منوط به مشکالت اقتصادي  شده جاري می
ع طبیعی هاي مختلف اهداف مناب باشد و با رفع این مشکل دلگرمی درباب مشارکت در بخش و درآمد آنها می

ریزي گردد  گردد حال توجه به این نکته ضروري است، اهداء وام و دیگر تسهیالت باید به صورت برنامه مهیا می
برداران را به همراه داشته باشد و روند بهبود معیشتی پس از قطع تسهیالت  تا موجبات تداوم افزایش تولید بهره

باشد و  م این رویکرد بسیار حائز اهمیت و همچنین دشوار میاقتصادسازي و تداو. متوقف و یا اینکه رکود نکند
ترویجی توصیه  - هاي علمی هاي فرهنگی حمایت براي بخش. باشد نیازمند مشارکت خبرگان در این زمینه را می

هاي دولتی بازیابد و تالش به  ریزي باشد واژه مشارکت معناي واقعی خود را در برنامه همچنین الزم می. میگردد
برداري و حفاظت صورت  ریزي، اجراء، بهره گیري، برنامه هاي تصمیم برداران در تمامی بخش مشارکت بهره جلب
و باالخره توسعه  3، توسعه اقتصادي و اجتماعی2، توسعه اقتصادي 1نگاهی سریع به مفاهیم رشد اقتصادي. گیرد

، به نوعی که در توسعه پایدار، تر به خود گرفته است شود، مشارکت مفهومی اساسی مالحظه می 4توسعه پایدار
شود،  انسانی را شامل می  این مفهوم از مشارکت همه ابعاد و فعالیت. دانند مشارکت را هدف و وسیله توسعه می

ویژه آب و خاك کشور ایران بدون مشارکت فعال روستاییان  و سایر  بنابراین، حفظ و احیاء منابع طبیعی و به
هستند که بیشتر با این منابع ) برداران بهره(ها  زیرا اول اینکه انسان. پذیر نیست حققبرداران منابع طبیعی ت بهره

  ).2009حیدري و همکاران، (دوم این که زندگی آنان به این منابع بستگی دارد . در ارتباط دارند
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