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 دهچکی
 یزیرو برنامه سازیيمتصم برای ،ستمياکوس ینا یریتاز دانش و نگرش گروداران مراتع نسبت به مشکالت و مد یآگاه    

و  یدارمرتع یهاطرح یاجرا يرنسبت به تأث يعیداران و کارشناسان منابع طبمرتع یدگاهد یابیپژوهش، ارزاین ضروریست. هدف 
 یهاست. منطقه مورد مطالعه، شهرستان تربت جام بوده است. با بررسطرح ینا یاجرا يتموفق رآنان د یمشارکت و همکار ينهمچن
 یسفل يمنکت ی،چشمه گل، گِوِ يرآباد،که پنج طرح بش شد، مشخص 1393تا  1372شهرستان تربت جام از سال  یدارمرتع یهاطرح

پروانه چرا هستند. به کمک  دارای دارانمرتع واقع در که بوده ربردابهره 464پژوهش شامل  یاند. جامعه آمارهشدآباد اجرا و جهان
 یآمار يلوتحلیهقرار گرفتند. پس از تجز یانتخاب و مورد پرسشگر يستماتيکس ینمونه به صورت تصادف 186فرمول کوکران، 

 ی،آموزش ی،منطقه و عوامل اقتصاد گروداران یدگاهد ميانشده، مشخص شد که  يدهسنج یهالفهؤو م يرهامتغ يهکل بررسی با و هاداده
مؤثر بر  هایلفهؤم نیمهمتر که نشان داد یجوجود دارد. نتا یخط داریرابطه معن یک ینهاد یهمکار ينو همچن یمشارکت اجتماع

ها طرح یبطرح و تصو صویبقبل از ت یو اجتماع یاقتصاد يازهاین یبررس ی،دارمرتع یهامشارکت در طرح برایگروداران  یدگاهد
شود برای بهبود است. بنابراین پيشنهاد میگروداران  ياناز م یدرآمد و مسکن و انتخاب مجر نيازجمله تأم یيانروستا يازمطابق با ن
ی توجيهی، هاکالسها برای برگزاری های آبخيزداری در منطقه مورد مطالعه، هماهنگی مستمر ميان ادارات ترویج شهرستاننتایج طرح
 داری صحيح در دستورکار قرار گيرد.در زمينه مرتع محوریارهمکآموزشی و 

 
 مراتع. تیریمشارکت گروداران، مد ،ییمشارکت روستا ،یمحل یمشارکتحفاظت  :های کلیدیواژه

 

 مقدمه 
طور اخصص، بسصتر   طور اعم و مراتع بهبه يعیمنابع طب

 ،روندمی شماربه یبشرتوسعه و رفاه جامعه یبرا یمناسب
منبصع مهصم، موجصب کصاهش      یصن بصه ا  تصوجهی کم هرگونه

کاسصتن   یتو در نها یکشاورز يداتامکانات توسعه و تول
در درازمدت خواهصد شصد.    ينانروستانش یزندگ يفيتاز ک
و  یيزکصاهش حاصصلخ   ،بصه مراتصع   یتصوجه اثر کصم  يناول

آن  یلو تبد یمرتع یتجاوز به اراض بعدو  ينزم یسودده
 Mohseni) ه اسصت کصم بصازد   یکشصاورز  یهصا ينبه زمص 

2020 Haftcheshmeh & Arzani,)  یصن . از آنجصا کصه ا 
به  یجزراعت ندارند، به تدر یبرارا  یکاف بازدهی هاينزم
مصواد   يجهدر نت ،شوندیم یلکشت تبد يرقابلغ هاییينزم
افصزایش   یو گرسصنگ  یصه تغذسصو   و یافتصه کاهش  ییغذا
Galvin; 2020et al.,  Shirmardi  &) یابصصدمصصی
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rnton, 2001Atho)مراتع نصه تنهصا بصه صصورت      یب. تخر
بلکصه   ،شصود یمص خاک  ییموجب کمبود مواد غذا يممستق

از  یکننده بخش مهم ينتأم) یدام يداتکاهش تول منجر به
 .(McGregor, 2007) گصصرددیمصص (کشصصور ییمصصواد غصصذا

در  موضوع ینو ا یضرور یحفاظت از مراتع امر ینبنابرا
منطقصه اسصت    ینفعصان ذ تمصام  یگرو مشصارکت و همکصار  

(2007et al.,  Quinn).  بصرداران  بهصره  یندامداران مهمتصر
 یحفصاظت  یهصا طصرح  یدر اجصرا  یيصد کل یامراتع مهصره 
رو یصن ازا ،(2020et al.,  Shirmardi)شصوند  می محسوب
ن ابا احتساب مشارکت دامصدار  یدارمرتع یهاعموم طرح
 یدارمرتصع  یهصا طصرح  یاجرا رويناز هم ؛گرددیاجرا م

 ,Guy)نصاممکن اسصت    یبدون مشصارکت دامصداران امصر   

اجتمصاعی   صص یاقتصادنظران توسعه صاحببيشتر  .(2006
ینصد  اکننده در فرمعتقدند که مشارکت عامل اصلی و تعيين

رشد و توسعه تمامی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه 
 (. & b, 2013Vahdat MohadaYaghoubi) باشصد مصی 
در حال توسعه، بسصتگی   یحيات کشورهامعتقدند  برخی

اهميت مشارکت گروداران و دسترسصی   کبه شناخت و در
 & Mahmoudi) داشصصتن بصصه منصصابع مصصورد نيصصاز دارد 

Hakimpour, 2014) .کصه  دهد مطالعات نشان میبسا چه
 & Khaliqi) انصد متنصوع مشکالت نظصام مصدیریت مرتصع    

2004Ghasemi, )  اه کمتر بصه صصورت جصامع از دیصدگ    و
 .(2010et al.,  Tahmasebi) اندشدهبرداران بررسی بهره

حفاظصصت از مراتصصع نيازمنصصد همکصصاری و مشصصارکت تمصصام 
هصای مرتصع  مهره اصلی اجرای طرح ، زیرااستگروداران 

برداران مرتع هستند داری و حفاظت از منابع طبيعی، بهره
داری بصا  های مربوط بصه مرتصع  طرحبيشتر همين دليل و به
. (Mirza Ali, 2001) شودبر مشارکت آنها اجرا می تکيه

گروداران در همصه مراحصل شصرکت کننصد آن     اگر بنابراین 
مشارکت  .(Kolahi, 2021)مشارکت واقعی و اصيل است 

شود توسعه قلمداد میفرایند عنوان هدف، خود جزِئی از به
(Njoh Ambe, 2011).   یعنی با دخالت دادن دیگصران در

، جامعه تبدیل به جامعصه فعصال و مشصارکتی    توسعهفرایند 
افراد جامعه از  .(Primmer & Kyllnen, 2006)شود می

کند شان گسترش پيدا میشعاع تعاملو انفعال خارج شده 
شصوند و  رسد که خودشان متولی توسعه میو به جایی می

 Paluj & Naghi) کننصد مصی  توسصعه را خلصق و ایجصاد   

el Abad & Ghorbani, Porfar, 2006; Jangjo Barz

2007.) Abedini (2001 در پژوهش خود نتيجه گرفت )
برنامه و عدم مشصارکت مصردم    یکه بين ناآگاهی از محتوا

 Ghaffari .رابطصه وجصود دارد   یآبخيزدار یهادر فعاليت
پایگاه اجتماعی،  یميان متغيرهاکرد که ( نيز بيان 2001)

ارکت مصردم در  رفتار عقالنی و پروانه چرا با ميصزان مشص  
در ادامصه ابصراز    .داردوجصود  رابطصه   یدارمرتع یهاطرح

بين رفتار عقالنی و انگيصزش دامصداران رابطصه     داشتند که
مثبت و معنصادار وجصود داشصته و همچنصين بصين پایگصاه       
اجتماعی و انگيزش دامداران رابطه معکوس وجصود دارد.  

 به بررسی عوامصل بازدارنصده مشصارکت    برخی محققان نيز
 et Khatunabadiپرداختنصد ) مراتصع   یدامداران در احيا

2006al.,  ؛Khawaja & Basiri, 1994) .برخصصی نيصصز 
عوامل مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در مدیریت پایصدار  

رود بررسصی  آبخيصز حبلصه   در حصوزه را  کمنابع آب و خا
داران نسبت به اثربخشصی  مرتع کادرابا که نحوی. بهکردند
 یدارمرتصع  یهصا بهبصود طصرح   ییجصی بصرا  ترو یهاروش

برخصی از   .(Saghari, 1996) اندپرداختهشهرستان تفرش 
و  یریصز ، برنامصه یعوامل آموزشصی، اقتصصاد   محققان نيز

گصصذار بصصر مشصصارکت ريتصصأثاجتمصصاعی را مهمتصصرین موانصصع 
 ,Mohammadi) مراتع معرفی کردنصد  یدامداران در احيا

2013 7;200et al., Mohammadi ) . بصا  محققصان  برخی
و اجتماعی بصر ميصزان مشصارکت     یبررسی مسائل اقتصاد
به این نتيجه رسيدند که  یدارمرتع یهادامداران در طرح

بصر   مصؤثر دو عامل مالکيت و زمين دیم مهمترین فصاکتور  
 اسصت  یدارمرتصع  یهصا ميزان مشارکت دامداران در طرح

(Khaliqi & Ghasemi, 2004) .ز نشصان داد ا  هصا یبررس
، یآموزشی، اقتصاد یترتيب متغيرهادیدگاه کارشناسان به

را در عدم مشارکت  ريتأثو اجتماعی بيشترین  یزیربرنامه
اصالحی و احيایی مراتع  یهاطرح یبرداران در اجرابهره
بصرداران  ؛ ولی از دیصدگاه بهصره  (Karimian, 2009) دارند
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ترتيصب مربصوط بصه    در عصدم مشصارکت بصه    ريتأثبيشترین 
، آموزشصی و اجتمصاعی   ی، اقتصصاد یریزبرنامه یمتغيرها
 و همکصصارانرسصصتگار  .( 2010et al., Rouhi) اسصصت

داری بصر  های مرتصع با بررسی تأثير اجرای طرح (2018)
وضعيت معيشتی دامصداران مراتصع یيالقصی حصوزه آبخيصز      

به این نتيجه رسيدند که ميانگين سصود در   ،سجادرود بابل
تع دارای طرح و مراتصع فاقصد طصرح    واحد مرتع برای مرا

داری در اراضی این های مرتعیکسان است و اجرای طرح
حوزه آبخيز بر وضعيت معيشتی دامداران تصأثير بسصزایی   

یادشصده در ایصن    یهصا پصژوهش با توجه به  .نداشته است
داری در کشور از های مرتعبخش و همچنين اهميت طرح

مراتصع بصر زنصدگی    لحاظ بقای زیستی مراتع و اثرگصذاری  
Moradi &  et al.,henar cJannati ;2020) بردارانبهره

Kolahi, 2020 ،)    بصا   هصا پصژوهش نتصایج حاصصل از ایصن
بتواند در اجصرای هصر چصه     بردارانبهرهاستفاده از دیدگاه 

داری در منصاطق مختلص    هصای مرتصع  طرح ترقيدقبهتر و 
 دارید. در این صورت اجرای یک طصرح مرتصع  شولحاظ 

و هم بقصای زیسصتی    برداربهرههم بقای اقتصادی  تواندیم
 مراتع را تأمين کند.

دامداران و  یدگاهد یابیارز در تالش است بهمطالعه این 
 یدارمرتع یهاطرح یاثر اجرا يعیکارشناسان منابع طب
پژوهش،  ینحاصل از ا یج. نتابپردازدشهرستان تربت جام 

در حل  یدارمرتع یهااز طرح متأثر يفيتو ک يتکم
 يحصح اجرایبه  ينو همچن یابیمشکالت دامداران را ارز

 .دکرکمک خواهد  یدارمرتع یهاطرح
  

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

 835شهرستان تربت جام با مساحت تقریبی بيش از 
هزار هکتار در شرق استان خراسان رضوی و ناحيه جنوب

ین شهرستان دارای . اقرار داردشرقی شهرستان مشهد 

دو بخش منابع طبيعی شامل منابع طبيعی بخش مرکزی و 
طورکلی بهآباد بوده و نصرآباد و منابع طبيعی صالح

های این شهرستان دارای حدود ثغور مشاعی که اغلب پالک
هستند دارای نقشه ثبتی گاهی قانونی و  حدومرزدارای 
 .باشدمی
مرتع  یاران اصلگرود یدگاهد یابیپژوهش به ارز ینا

. کند یرا بررس یدارمرتع یهاطرح یاجرا ريتأثپرداخته تا 
مشارکتی، دارای خصوصيات فرایندی است یعنی اصيل کنش 
گيری، اجرا، نظارت و در سازی، تصميمبایست در تصميممی

 ،یگردیعبارتبه .نهایت، در منافع، امر مشارکت اتفاق بيفتد
و  یعمران یهاها و پروژهبدون جلب مشارکت مردم در طرح

. شدنخواهد  انجامبه صورت کامل  یاتوسعهعمالً  یدارمرتع
در حال توسعه  یکشورها ياتاعتقادند که ح ینبر ا یاعده

به شناخت  یبستگ یاقتصاد يشرفتهپ یدر رقابت با کشورها
درست آن در  یگيرکارو به یمشارکت مردم يتاهم کو در
داشتن  یو دسترس یسته، شامناسب یبه سطح زندگ يدنرس

 ,Mahmoudi & Hakimpourدارد ) يازبه منابع مورد ن

 :است از پژوهش عبارت یناهداف ا ین(. بنابرا2014
منطقه  یگروداران اصلدیدگاه بر  مؤثرعوامل  یبررس -1

 .یداراجرا شده مرتع یهادرباره طرح
در  ی،گروداران اصل یمشارکت و همکار یبررس -2
 .یدارمرتع یهاطرح یاجرا يتموفق

داری مصوب شهرستان طرح مرتع 12پژوهش این در 
 شدهمطالعه و بررسی  1393تا  1372تربت جام از سال 

طرح، پنج طرح بشيرآباد، چشمه گل، گِوِی،  12است. از 
. در پنج طرح چاه اندشدهآباد اجرا تيمنک سفلی و جهان
های ز پروژهو تاکک، برخی ايزک فالشور، فاليزک، گوربند، 
اند؛ ولی در دو داری اجرا شدههای مرتعقيد شده در طرح

مرتبط اجرا  یهاپروژهطرح قله حمام و خواجه حسام هنوز 
 است. نشده
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 جام تربت شهرستان در شده بیتصو یدارمرتع یهاطرح -1 جدول
Table 1- Approved rangeland plans in Torbat-e Jam city 

 نام طرح
mePlan’s Na 

 سال تصویب طرح
Year of Plan 

approval 

 بردارتعداد بهره
No. of 

beneficiaries 

 تعداد نمونه
No. of 

samples 

 عمليات تصویب شده در طرح
Approved operations at the plan 

 گوی
iGoy 

 آبگير یهالل بذرکاری، قرق، مرمت چشمه و قنات، احداث آبشخور، 28 80 1382

 چشمه گل
 Cheshmeh

Gol 

 کاری، حفاظت و قرق، مرمت چشمه، احداث هاللی آبگيربوته 33 147 1375

 تيمنک سفلی
Timanak 

Sofla 

1373 131 37 
کاری، مرمت چشمه، فارویينگ با کاری، بوتهحفاظت و قرق، کپه

 کشت مخلوط

 گوربند
Gorband 

 کاری، مرمت چشمهکاری، قرق، کپه، بوتهداریمالحفر چاه  16 28 1372

 چاه شور
Chahshour 

 داریمالکاری، بذرپاشی، حفر چاه قرق، بوته 9 26 1376

 بشيرآباد

Bashirabad 
 کاری، مرمت چشمهکاری، قرق، کپه، بوتهداریمالحفر چاه  13 52 1373

 تاکک
Takak 

1393 1 4 
سازی و کاری، عمليات غنیذخيره نزوالت همراه با بذرپاشی، کپه

 اییکشت درختان، قرق احي
 آبادجهان

Jahanabad 
 کاری، احداث آبشخورقرق، بذرپاشی، کپه 30 97 1373بازنگری 

 فاليزک
Falizak 

 حفاظت و قرق-کاری، ذخيره نزوالتکپه 16 28 1379

 
 وتحلیل آماریتجزیه
و اطالعات مورد نياز، از سه طریق  هاداده یآورجمع

نين تکميل بازدید ميدانی، مصاحبه عميق با ساکنان و همچ
. واحد تحليلی شدانجام  ساختهمحقق یهانامهپرسشو  هافرم

تحقيق، گروداران اصلی منطقه )دامداران و کارشناسان منابع 
نفر  590طبيعی( هستند. مجموع گروداران اصلی این منطقه 

گرودار اصلی در این منطقه فوت  126که از این تعداد  اندبوده
 برداربهره 464ماری پژوهش شامل جامعه آرو ، ازایناندهکر

)دامداران دارای پروانه چرا( هستند. با توجه به تعداد دامداران 
انتخاب نمونه آماری، به ليست  برایدر هر سامان عرفی و 

نمونه  186برداران مراتع مراجعه شد. در مجموع دامداران و بهره
قرار  شبه صورت تصادفی سيستماتيک انتخاب و مورد پرس

ها به صورت که هر یک از طرح گرددیادآوری میت. گرف
شود و عالوه بر مجریان تعدادی از جداگانه در نظر گرفته می

نامه این پژوهش، پرسش دامداران هر طرح نيز انتخاب شدند.
فردی و  سؤاالتتحقيق و ی هالفهؤمدر دو بخش شامل 

تنظيم شد. در این پژوهش دیدگاه گروداران  یشناختتيجمع
)اهميت طرح بر بهبود « هاضرورت طرح»متغير  8از  تأثرم

« همکاری نهادی»، داران(وضعيت رفاه اقتصادی مرتع
)توجه به مسائل  «پایداری زیستی»، )همکاری ميان سازمانی(

به ذیاعتماد ) «اعتماد اجتماعی»، زیست(پایداری محيط
 ،برداران()درگيری ميان بهره «تعارض»، مدخالن سازمانی(

عوامل »، داری(مرتع یهاطرح)آموزش  «عوامل آموزشی»
داری بر فاکتورهای درآمدی مرتع یهاطرح)اثر  «اقتصادی
)مشارکت در اجرای « مشارکت اجتماعی»و  ن(ادارمرتع
 49بررسی شد. این پژوهش متشکل از های آبخيرداری( طرح

، ینهادها، همکاری گویه که برای متغيرهای ضرورت طرح
ری زیستی، اعتماد اجتماعی، تعارض، عوامل آموزشی و پایدا
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و  یانهیگز 5عوامل اقتصادی، در قالب مقياس ليکرت با طي  
برای متغير مشارکت اجتماعی با مقياس دودویی )باینری( به 

نامه توسط متخصصان صورت بله و خير است. روایی پرسش
ر این ها دبرای تحليل داده شد. دیيتأامر، از نظر محتوایی 

 یباشند برا یکمنرمال و  يلمورد تحل هایاگر دادهپژوهش، 
استفاده  يرسونپ یآنان از همبستگ يانم یهمبستگ يلتحل
 یربا مقاد یارتبه یانرمال و يرو غ کمی هااما اگر داده شود،یم
با توجه به . گرددیماستفاده  يرمناسپ یاز همبستگ باشند یادز

استفاده شده  یهمبستگ یبل ضرجدوها، از نرمال بودن داده
در دو  يرهامتغ ينب يرسونپ یجدول همبستگ ین. در ااست

همچنين  شده است. تعييندرصد  99و  95 یسطح معنادار
استفاده  SPSS افزارنرماز  هادادهوتحليل آماری تجزیه برای
های مرکزی، . برای توصي  نمونه و اطالعات از شاخصشد

ب نياز استفاده شده است. برای پراکندگی و کشيدگی بر حس
معيار، ميانه، مد، ميانگين، انحراف یهاآمارهاز  هادادهتحليل 

استفاده  t بيشينه، کمينه، آناليز واریانس و همچنين آزمون
انس، در واقع تعميم مقایسه ميانگين دو گروه یز واريآنال گردید.

 است که اکنون در بيش از دو گروه tمستقل به کمک آزمون 
شود. در واقع به کمک این آزمون به مقایسه مقایسه انجام می

ميانگين متغير کمی در سطوح مربوط به متغير کيفی پرداخته 

دو  يانگينم یسهمقا يمانس، در واقع تعمیز واريآنال شده است.
از دو  يشاست که اکنون در ب tگروه مستقل به کمک آزمون 

آزمون به  ینکمک ا . در واقع بهشودیانجام م یسهگروه مقا
 يفیک يردر سطوح مربوط به متغ یکم يرمتغ يانگينم یسهمقا
ن يدار بیانس وجود تفاوت معنیز واري. در آنالپردازیمیم

 یهافرضاز  یکی. شودمیانجام  Fآزمون  لهيبوس هاگروه
ر يانس متغیاست که وار ینا طرفهیک یانسوار يزآزمون آنال
با  توانیمن فرض را یرابر باشد، اها بهمه گروه یوابسته برا

 یب همبستگیکرد. ضر یبررس Leveneاستفاده از آزمون 
 یکدهد. ینشان م رارها ين متغيزان رابطه بيه مکاست  یشاخص
ب یضر یمکر يدو متغ ین همبستگييتع یمناسب برا کمال

از آن استفاده  يزپژوهش ن ینن است که در اورسيپ یهمبستگ
 یکم يرمتغ یکمدل کردن مقدار  یابر ينشده است. همچن

مستقل  يرچند متغ یا یکبا  اشیخطوابسته که بر رابطه 
. مدل شداستفاده  یخط يون( بنا شده است، از رگرسيشگوپ)

 يرمتغ ينب یرابطه خط یککه  کندیمفرض  یخط يونرگرس
واتسون  ين( مستقل وجود دارد. آماره دوربیها) ريمتغوابسته و 

 يوندر ادامه مبحث رگرس یخودهمبستگ يصتشخ برای يزن
( مراحل انجام پژوهش را نشان 1شکل ) .محاسبه شده است

 .دهدیم
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Fig. 1- Research steps to evaluate stakeholders' view on the implementation of range management plans 



 

 

 پژوهش در موجود یرهایمتغ یفیتوص آمار -2 جدول
Table 2 - Descriptive statistics of the variables in the research 

 متغير

Variable 

 توضيحات

Destriptions 
 ميانگين ±انحراف از معيار 

SD±M 

 ميانه
Median 

 مُد

Mode 

 بيشينه
Max 

 کمينه
Min 

های ران از اجرای طرحدیدگاه گرودا

 داریمرتع
stakeholders' view on 

implementation of the rangelands 

plans 

( تا 1مخالفم ) کامالًای از )سنجش در طي  ليکرت پنج گزینه

 ((5موافقم ) کامالً

2.0±276.703 2.6939 2.50 4.00 2.00 

 هاطرح ضرورت

Necessity of plans 
3.0±207.457 3.1667 333. 5.00 2.00 

 همکاری نهادی

Institutional cooperation 
2.0±650.506 2.6667 3.00 4.00 1.00 

 یستیز یداریپا

Sustainability 
2.0±651.576 2.7500 3.00 5.00 1.00 

 اعتماد اجتماعی
ocial trustS 

3.0±354.526 3.3333 3.00 5.00 2.00 

 تعارض

Conflicts 
2.0±798.302 2.7778 .892 4.00 2.00 

 عوامل آموزشی

Educational factors 
2.0±724.480 2.8000 3.00 4.00 1.00 

 عوامل اقتصادی
Economic factors 

2.0±516.406 2.4000 2.20 3.00 1.00 

 مشارکت اجتماعی

social participation ( :(2) ريخ(، 1بله )مقياس باینری) 
1.0±581.224 1.6000 1.60 2.00 1.00 

 مکاری نهادیه
Institutional cooperation 

1.0±973.162 2.000 2.00 2.00 1.00 

 29.00 80.00 40.00 47.00 533.386±47.10 مقياس نسبی: به صورت پاسخ باز سن



 

 

 متغير

Variable 

 توضيحات

Destriptions 
 ميانگين ±انحراف از معيار 

SD±M 

 ميانه
Median 

 مُد

Mode 

 بيشينه
Max 

 کمينه
Min 

Age 

 جنسيت

Gender 

 1.00 2.00 1.00 1.00 32.177±1.0 (2( و زن )1مقياس اسمی: دوتایی مرد )

 بعد خانوار

Family size 

 1.00 8.00 3.00 4.00 392.436±4.1 س نسبی: به صورت پاسخ بازمقيا

 مدت اقامت )سال(

Duration of stay (years) 

 29.00 80.00 40.00 46.00 310.394±47.10 مقياس نسبی: به صورت پاسخ باز

 نوع مسکن

Type of housing 

 2.00 3.00 3.00 3.00 989.103±2.0 ((3(، سایر )2(، استيجاری )1مقياس اسمی: )مالک )

 تحصيالت

Education 

 پلمید(، 3) پلمیردیز(، 2نهضت )(، 1سواد )ای: )بیمقياس رتبه

( و دکترا 7ارشد )(، کارشناسی 6) یکارشناس(، 5) یکاردان(، 4)

 ((8باالتر )و 

2.1±725.803 3.00 3.00 6.00 1.00 

 درآمد

Income 

(، 2م )10-02(/ بين 1) الیرميليون  10 ای: )زیرمقياس رتبه

 ((5م )40باالی  و (4م ) 30-40(، بين 3م ) 20-30بين 
2.0±666.962 3.00 3.00 5.00 1.00 

 شغل

Job 

(، 3آزاد )(، 2) یدولت(، 1) یخصوصمقياس اسمی: )بخش 

(، 8دار )(، خانه7بازنشسته )(، 6دامدار )(، 5زارع )(، 4محصل )

 ((10) ریسا و (9) کاريب

6.0±00.000 6.00 6.00 .006 6.00 

 حضور در روستا زمان

Time of attending at the village 

 و (2) یاقتصاد(، برخی مواقع 1سال )مقياس اسمی: )تمام طول 

 ((3سایر )
1±248.053 1.00 1.00 3.00 1.00 

 تأهلوضعيت 

Marital status 

متأهل  و (2) مطلقه یا بيوه() ریسا(، 1مجرد )مقياس اسمی: )

(3)) 
1±103.989 2.00 2.00 2.00 1.00 
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 نتایج

در  1399تصا   1398این پژوهش در بازه زمانی سصال  
جام انجصام شصده اسصت. براسصاس     محدود شهرستان تربت

های اجرای طرح نحوهنتایج، ميانگين دیدگاه گروداران از 
( قصصرار داشصصت. 703/2داری، در سصصطح متوسصصط )مرتصصع
ن زمينه نيز بر دیدگاه آنان در ای مؤثراز عوامل  طورنيهم

، «ینهصصادیهمکصصار»، «هصصاطصصرح ضصصرورت»متغيرهصصای 
و « تعصارض »، «اعتمصاد اجتمصاعی  »، «پایداری زیسصتی »
ميصانگينی بصاالتر از سصطح متوسصط و     « عوامل آموزشی»

عوامل اقتصادی ميانگينی در سصطح متوسصط داشصتند. در    
مقابل متغيرهای همکصاری نهصادی و مشصارکت اجتمصاعی     

ن ميزان ميانگين بودند. متوسط سنی ترتيب دارای کمتریبه
 97سصال بصوده و از لحصاظ جنسصيت      47 دهنصدگان پاسخ

. بصا توجصه بصه اینکصه     انصد بودهدرصد زن  3درصد مرد و 
ی روستایی و شصهری بُعصد   هاخانوادهمهمترین وجه تمایز 

، بنصصابراین در خانوارهصصای روسصصتایی نسصصبت  هاسصصتآن
ن بُعصد خصانوار   ی پرجمعيت بيشتر است. ميانگيهاخانواده

نفصر بصوده    4در افرادی که مورد پرسشگری قرار گرفتنصد  
درصد افراد مالصک و   99نتایج بدست آمده،  هیپا براست. 

نشصصين بودنصصد. از لحصصاظ تنهصصا یصصک درصصصد آنصصان اجصصاره
درصد( و  37تحصيالت باالترین درصد را افراد زیردیپلم )

 در مقابل کمترین درصد را افصراد بصا مصدرک کارشناسصی    
افصصراد  همصصهدرصصصد( بصصه خصصود اختصصصا  دادنصصد.   6/1)

درصد آنان درآمدی برابصر   40دامدار بودند و  دهندهپاسخ
درصصد   2/95ميليون تومان داشتند. در این ميصان   3تا  2

اعالم کردند که در تمام مدت سال در روسصتا   انیگوپاسخ
 .کنندیمزندگی 
 ربصاره داز افراد  %50که  ها نشان دادنامهپرسشنتایج 

 یدارمرتع یهاطرح برای يلدخ یهامسئله که ارگان ینا
دعصوت بصه    یبا مردم منطقه مشورت و از کارشناسان بوم

کصرده  ارزیصابی  «متوسط» را اندکرده یو همفکر یهمکار
روسصتا ماننصد    یاسصتفاده از امکانصات محلص    زمينه در. اند

 یهاطرح یاجرا برای یانسان يرویو ن یمصالح ساختمان
روسصتا و مصصالح موجصود در     یکمتر از اهصال  ،یدارعمرت

که  دهدیشواهد نشان م ينهمچن .منطقه استفاده شده است
مناسصب   يزانمطور مستمر و بهبه کود بذر و سم یهانهاده
پاسصخ  يدهبه عق برداران قرار نگرفته است.بهره ياردر اخت
 يفيتباعث بهتر شدن کداری، های مرتعطرح اجرای گویان
بر مهصاجرت بصه    یچندان ريتأث و است نشدهمردم  یدگزن

در  ینکصه ا یصا  است، نداشتهشهر و برگشت مردم به روستا 
مردم به روستا و بهتصر شصدن احسصاس     مندیعالقه یجادا

مثبت  ريتأث نه است، کردهعمل  یخنث يزن یکدیگرمردم به 
گروداران  یاز نظر اعتماد اجتماعهمچنين . منفینه  داشته
پاسصخ  يانطح متوسط رو به باال قرار دارند. اما در مدر س
 یمربوط به اعتمصاد بصه کارشصناس محلص     هایگویه در ها،
و  20 يصب ترتبصه  طبيعیو اعتماد به اداره منابع طبيعیمنابع
دهکرخود را اعالم  ینسب یاعتماد یب يزدرصد افراد ن 19
وران داران با مصام مرتع يریدرگ ينهاما در مقابل در زم. دان

درصد افراد موافصق وجصود    26 طبيعی،حفاظت اداره منابع
 یکصه در پص  این درباره دهندگانپاسخ. اندبوده يریدرگ ینا

 مصردم و  ينو نصزاع در بص   يصری هصا درگ طصرح  یصن ا یاجرا
 ینظصر متوسصط   يزنیافته مردم و اداره کاهش  ينب ينهمچن
 یصن باورنصد کصه ا   این بر برداراناز بهره درصد 62 داشتند.
درصصد از بهصره   58نشده و  يکاریباعث کاهش ب هاطرح
 ییزاها اشتغالطرح ینا اجرای با که انددهکر بيان برداران
رو يشپص  آینده به هاآن يدرخ نداده است و ام ينهزم یندر ا

يرهصای مصورد   متغبررسی رابطه بين  برای کمتر شده است.
با دیدگاه گروداران نسبت بصه اجصرای    3اشاره در جدول 

عنصوان عصدم   داری، فرضيه صصفر مبنصی بصه   های مرتعطرح
 بصرای وجود رابطه بين دو متغير در نظر گرفته شده است. 

متغيرهصای مصورد اشصاره در     ينبص  تک روابصط ی تکبررس
 یهصا طصرح  یاجصرا  از نحوهگروداران  یدگاهبا د 3جدول 
ميان مسصکن و دیصدگاه    که دهدینشان م یجنتا ،یدارمرتع

يالت تحصص  ينبالبته  وجود دارد. داریمعن رابطه گروداران
مرتصع  یهصا طصرح  یاجرا باگروداران  یدگاهبا د گروداران

 درآمد یهاگروهميان  وجود ندارد. یداریرابطه معن یدار
عصدم  ی دارمرتصع  یهصا طصرح  یبا اجرا دارانماهيانه مرتع

شصود.  یمص  یرفتصه پذ يصر دو متغ ينبص  داریوجود رابطه معن
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 هصا طصرح بصا اجصرای    حضور در روستا انزم ينب ایرابطه
 یصدگاه بصا د  يتو جنسص  تأهصل  يتوضصع  ينبوجود ندارد. 

 .وجصود دارد  داریمعنص  رابطه ،هاطرح یگروداران از اجرا
، sigو بصا توجصه بصه     3جدول نتایج مورد اشاره در طبق 
(، همکاری نهادی 00/0ها )ضرورت طرحهای مؤلفهميان 
، اعتمصصاد اجتمصصاعی  (00/0(، پایصصداری زیسصصتی ) 00/0)
(، 00/0(، عوامصصل آموزشصصی ) 00/0(، تعصصارض )00/0)

( و 00/0(، مشصارکت اجتمصاعی )  00/0عوامل اقتصادی )
( بصا دیصدگاه گصروداران از اجصرای     0.032مدت اقامصت ) 

لصی  و .رابطه معنصاداری وجصود دارد   ،داریهای مرتعطرح
(، 632/0(، بعد خانوار )071/0جنسيت )های مؤلفهسایر 
(، درآمصصد 062/0(، تحصصصيالت )738/0سصصکن )نصصوع م

( با دیدگاه گصروداران  565/0) تأهل( و وضعيت 461/0)
ندارند. همچنصين   یارابطه ،داریهای مرتعاز اجرای طرح
دهد همبستگی معنادار است که نشان می Fدر این آزمون 

 Durbinبين متغيرها خطی است. بهترین حالصت عصددی   

Watson  در اینجصصا مقصصدار آن اسصصت 5/2تصصا  5/1بصصين .
است، بنابراین مدل مناسبی از متغيرهای موجصود   804/0

 بدست نيامده است.
ی هصا طصرح  از اجصرای بصرداران  بهره یدگاهد یکلطوربه

به این صورت است که در طصرح   1مورد اشاره در جدول 
اجصرا نشصدن    یصل از دال یکیبرداران بهره ی،گو یدارمرتع
جصام و  دو شهرستان تربتوجود طرح در را طرح  يحصح

از طرح که در  یاکه محدودهنحویبه ،اندباخرز اعالم کرده
نسبت بصه   یو نظارت بهتر يدگیشهرستان باخرز بوده رس

طرح مرتعدر  جام دارد.محدوده طرح در شهرستان تربت
 یاصصالح  ياتطرح عمل ینا برداران، بهرهچشمه گل یدار

همراه بصا تصا     یپلکسآتر یکارصورت بوتههب) انجام شده
 (هادام یعلوفه برا نيو تأم زداییياباناهداف ب یدر راستا

طصرح مرتصع   در انصد. کصرده  یابیمثبت ارز ی،طور نسببه را
از  یطور نسبطرح به ینا بردارانيمنک سفلی، بهرهت یدار
و  هصا بصوده و اثر  یطرح راضص  ینانجام شده در ا ياتعمل

هصا را  طصرح  یصن ا طیيمح یستو ز یکیاکولوژ یهاارزش
. اندعلوفه و خوراک دام دانسته يدتر از تولبا ارزش ياربس

 از بصرداران ، نارضصایتی بهصره  گوربنصد  یدارطرح مرتعدر 
طصرح   یصن طصرح باعصث شصده تصا ا     یصن ا يحناصصح  یاجرا
 یصی زاو اشصتغال  يکاریدرآمد ب یبر رو يریثأت يچگونهه

بصرداران  بهصره ، چاه شور یدارطرح مرتع در نداشته باشد.
در  يعیو نظارت اداره منابع طب يدگیطرح از عدم رس ینا

 ینمشکالت ا یگراز د .هستند یمرتع محدوده طرح ناراض
داری و آبشصخورها و  مال یهابه چاه يدگیطرح عدم رس

اشته شده در محدوده طرح اسصت و  ک یبه بذرها يدگیرس
داری مال یهاآب چاه يراخ يانسال هاییخشکسال يلبدل
 یدارطصرح مرتصع  در  .اسصت خشک شده یاشور شده و  یا
ها و نبود دام یبرداران از نبود آب شرب برابهرهيرآباد، بش
 یناراضص  یاقتصاد يتوضع یبر رو یدارطرح مرتع ريتأث
مرتصع  ينبص  يصری کاهش درگ زمينهطرح در  یناند و ابوده

 یدارمرتصع در طصرح   نداشصته اسصت.   ییبسصزا  ريدران تأث
افراد منطقصه بصا    بيشتر ،بردار داردبهره یکا تنه که تاکک
بصردار مخصال    بهصره  ینبه ا یدارطرح مرتع ینا یواگذار
در منطقه مورد نظر حضور نداشصته و   یشانچون ا ،هستند

چر به روستا و محدوده گرفتن حق عل  یهرساله فقط برا
 .آیدیطرح م

طصرح و عصدم    ینا يحناصح یاجرا ،آبادجهاندر طرح 
نزوالت  يرهو ذخ یکاربوته یبذرپاش یهار پروژهنظارت ب

و کنترل ورود خروج دام مجاز در منطقه وجود اشکاالت 
طصرح را بصا شکسصت     ینانجام شده ا یهاعمده در پروژه

 ایهص برگصزار نکصردن دوره  که طوریبهمواجه کرده است. 
شده است  یباعث کاهش همکار يراخ ياندر سال یآموزش
 ي ضع ياربس ییزاو اشتغال یاقتصاد ينهطرح در زم ینو ا

 یصب رفصت و تخر طصرح موجصب پصس    ینبوده و شکست ا
از  ییهصا مهاجم در بخش ياهانمضاع  مرتع و استقرار گ

 بصرداران ، بهرهیزکفال یدارطرح مرتعدر  مرتع شده است.
 يصار و در اخت یطرح از برگزار نشدن کصالس آموزشص   ینا

 یناراضص  يراخ یهاکود بذر در سال یهاقرار ندادن نهاده
 اند.بوده
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 مختلف یرهایمتغ ونیرگرس آزمون -3جدول 
Table 3- Regression test of different variables 

Variable Beta T Sig R Square Adjusted R -Durbin متغير

Watson F Sig 

 هاطرح ضرورت

Necessity of plans 
.22 39.01 0.00 

0.99 0.99 0.8 4714.6 0.00 

 کاری نهادیهم
Institutional 

cooperation 

.22 38.52 0.00 

 یستیز یداریپا

Sustainability 
.19 36.74 0.00 

 اعتماد اجتماعی
social trust 

.24 52.87 0.00 

 تعارض

Conflicts 
.21 48.22 0.00 

 عوامل آموزشی

Educational factors 
.16 35.81 0.00 

 قتصادیعوامل ا
Economic factors 

.15 35.52 0.00 

 مشارکت اجتماعی

social participation 
.80 21.01 0.00 

 جنسيت

Gender 
.007 1.81 .071 

 بعد خانوار

Family size 
.002 .48 .63 

 مدت اقامت )سال(

Duration of stay 

(years) 

.01- 2.16- .03 

 نوع مسکن

housing Type of 
.001- .33- .73 

 تحصيالت

Education 
.008- .87- .06 

 درآمد

Income 
.003 .73 .46 

 تأهلوضعيت 
Marital status 

.002- .57- .56 

 
 بحث

گصروداران از   یصدگاه د یصابی پژوهش، ارز ینا یهدف اصل
. اسصت جصام  در شهرستان تربصت  یدارمرتع یهاطرح یاجرا
منطقه )دامداران و کارشناسان منابع  یگروداران اصل رو،ازاین
قصرار گرفتنصد. ضصرورت اعمصال      ی( مصورد پرسشصگر  يعیطب

و ع يآنهصصا در سصصطح وسصص  یحفاظصصت از مراتصصع و نگهصصدار 

 یژگصصینصصه دو وين زمیصصدر ا اتيصصعمل یبصصاال هصصاینصصهیهز
ن مسصئله را  یص ا یژگین دو ویا هستند. یدارمرتع هایتيفعال

نصه تنهصا بصر    ين زمیدن به هدف در ايه رسکاست  کردهروشن 
دن بصه  يرس یبرا یت مردمکست و مشارين یعهده بخش دولت

 یهصا پصروژه  یطرح و اجرا ،ن راستایآن ضرورت دارد. در ا
ل يرا تشک یزداريآبخ یهاتياز فعال یابخش عمده یتکمشار
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در آنهصا   دیص جلصب مشصارکت افصراد با    یبرا روازاین. دهدیم
آنان را نسصبت بصه    یدگاهد ینحوکرد و به یجادانگرش مثبت 

نبصود   سصویی،  از. کرد ترگسترده و جامع یدارمرتع یهاطرح
در  یبصه افصراد محلص    رسانییآگاه برایمناسب  یرساناطالع
ت کاز موانع مهم عدم مشار یکی یدارمرتع یهاتيفعال مورد

و مناسب  يهیتوج هایکالس یبا برگزار بنابراینافراد است، 
تصا   توانیم ينهزم یندر ا یعلم کاف یاستفاده از مروجان دارا

 داریمرتصع  علصم  مصورد  در را بردارانبهره یآگاه یادیحد ز
ه در منصاطق  کص انجصام شصده نشصان داد     هایبررسی .باال برد
بر اساس  عمدتاًبه مراتع  یمتک یران، نظام دامداریا ییروستا
ران بخصش  یص در ارا یص ز شصود، یت میریمد یسنت یهادستگاه
 گرددیم یبرداربهره یاز مراتع در چارچوب نظام سنت یمهم
و بهصره  یگذارهیبازده سرما ی،ک بنگاه اقتصادیصورت و به
امصد  ي. پرديگیقرار نم یمنابع مورد توجه جد یاقتصاد یور
 یاهيص ت پوشصش گ يص فکيت و يمکر در ييتغ ی،بردارن بهرهيچن

و  ییروسصتا  هصای وادهخصان  یزوجه تمصا  نخستين مراتع است.
 ییروسصتا  خانوارهصای  در کصه  ستا هاآن يتیبعد جمع ی،شهر

تعصداد   يصانگين سصت. م ا شصتر يب یشهر هایخانوادهبه نسبت 
نفصر   4قصرار گرفتنصد    یکه مورد پرسشگر یخانوار در افراد
 درصصد  40 و بودنصد  دامدار دهندهافراد پاسخ همهبوده است. 

تومان داشتند. در پرسصش  يليونم 3تا  2 برابر درآمدی آنان
، بصين سصه   حضور در روستا زماندر پرسشی در مورد نامه، 
و  «یاقتصصصاد مواقصصع یبرخصص»، «تمصصام طصصول سصصال»گزینصصه 

در کصه  اعالم کردنصد   گویاندرصد پاسخ 95بيش از  ،«یرسا»
از  حکایصت  یج. نتصا کنندیم یسال در روستا زندگ طولتمام 
آنان از  یدگاهوستا و دحضور افراد در ر زمانن يکه ب داردآن 
ایصن   در وجصود نصدارد.   ایرابطه یدارمرتع یهاطرح یاجرا
 ی،نهصصاد همکصصاری ،هصصاطصصرحضصصرورت  يرهصصایمتغ یبررسصص
 یتعارض و عوامل آموزش ی،اعتماد اجتماع یستی،ز یداریپا

 یعوامصل اقتصصاد   متغير در. است بودهدر حد متوسط  بيشتر
 یهمکصار  یاصصل  ليص عنوان دلبه یکه مشتمل بر سود اقتصاد

 ينبص  در يکاریکاهش ب ی،دارمرتع یهاطرح یافراد در اجرا
 يدام یشو افزا ییزادرآمد مردم، اشتغال یجوانان، بهبود نسب

 هصا بصوده اسصت، مطالعصات    طصرح  ینا یاجرا یدر پ یندهبه آ

(Mahmoudi & Hakimpour, 2014)  کصه بصا   ینبصر ا  یمبنص
مرتصع  یهصا طصرح  یرااج يجهبرداران نتبهره یدگاهتوجه به د

و  دیيص تأاسصت، مصورد    مصؤثر  ياربرداران بسبر نظر بهره یدار
نظصر   یتوسط ما بود. در بررسص  انجام شدهبا پژوهش  قمواف

درصد افصراد بصا    50 یدارمرتع یهاطرح یگروداران بر اجرا
 49 و انصد بر نظر گروداران مخال  بوده یعوامل اقتصاد ريتأث

کردنصد.   ياننه درست و نه غلط( برا ) مسئله این آنان، درصد
 دهنصدگان درصد از پاسصخ  97دست آمده، با توجه به آمار به

خصود مرتصع   ينطرح از ب یمجر یاکه آ سؤال یندر پاسخ به ا
 در انصد. پاسصخ مثبصت داده   يصر، خ یاداران محل انتخاب شود 

درصصد را   ینبصاالتر  يالت، از لحاظ تحصشدهپژوهش انجام 
درصصد را   یندرصصد( و در مقابصل کمتصر    37) یردیپلمافراد ز

درصد( به خصود اختصصا     6/1) یافراد با مدرک کارشناس
افصراد گصرودار در    یصدگاه و د يالتتحص ينبالبته داده بودند. 
 دوجو یداریرابطه معن ی،دارمرتع یهاطرح یرابطه با اجرا
شصدن   یرفتصه از پذ حکایصت هصم   ینآزمون لصو  یجنداشت. نتا

 شصتر يب هایی. در ادامه، بررسدارد هانسیاوار یبرابر يهفرض
هصا،  طصرح  یضصرورت اجصرا   يرهصای متغ يننشان داد کصه بص  

تعصارض،   ی،اعتماد اجتماع یستی،ز یداریپا ی،نهاد یهمکار
بصا   یمشصارکت اجتمصاع   و یعوامل اقتصاد ی،عوامل آموزش

بصه   یلنامه تماوجود ندارد. در پرسش ایرابطه يزت نيالتحص
يمت يج،در بس یتعضو قالبداران در گرو یمشارکت اجتماع

و تشصکل   ییروسصتا  یتعاون ی،مذهب هایگروه ی،ورزش های
 66 ،شصورا  یبصا اعضصا   یهمکار يزداران )دامداران( و نمرتع

درصصد آنصان    34درصد افراد پاسخ مثبت دادند و در مقابصل  
 بيشصتر  یصل دهنصده تما به مشارکت نداشتند کصه نشصان   یلیتما

 یجنتصا  هیص پا بر ينبود. همچن یاجتماعگروداران به مشارکت 
درصصد   یصک درصد افراد مالک بوده و تنها  99بدست آمده، 
را ( 2005Saffari ,نظصر ) کصه  نحویبهبودند.  يننشآنان اجاره

افصراد و سصواد کصم از     ییرپصذ يتفقدان مسصئول  ريتأث بر یمبن
را در  یدارمرتصع  یهصا در شکسصت طصرح   بردارانهرهب یسو

 يصانگين م ،یجنتصا  براسصاس  پژوهش رد کرد. ینمنطقه هدف ا
در  بصاً یتقر یدارمرتصع  یهصا طرح یگروداران از اجرا یدگاهد

بصر   مصؤثر طصور از عوامصل   ينسطح متوسط قرار داشت. همص 
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هصا،  ضرورت طصرح  يرهایمتغ يز،ن ينهزم ینآنان در ا یدگاهد
تعارض و  ی،اعتماد اجتماع یستی،ز یداریپا نهادی،یهمکار

باالتر از سطح متوسصط و عوامصل    يانگينیم ،یعوامل آموزش
 یجدر سطح متوسط داشتند. با توجه به نتا يانگينیم یاقتصاد
علت  بر یمبننتایج برخی از مطالعات را  توانیم ،یبررساین 

 ينبص  ي وجود رابطصه ضصع   یافقدان  يلها به دلشکست طرح
و  یانسصان  یيصرو کمبود بودجه و ن رداران،بکارشناسان و بهره

 ينو همچنص  يصان بوم يصات و تجرب ینظر نگرفتن دانش بوم در
 یصدگاه بصودن د  يرجصامع غ یين،از باال بصه پصا   یریتیمد یدگاهد
 & Kolahi & Payeste, 2020; Mirzaei) دانسصت  یرانمد

2020; Ganjbakhsh & et al., Kolahi, 2020; Payeste 

2022; Kolahi, et al., Kolahi, 2020; Enteghamkesh 

1202 et al., shtabeh2021; Kha). ينرابطصه بص   یبررس در 
مرتع یهاطرح یگروداران از اجرا یدگاهمسکن با د يتوضع
 داریرابطصه معنص   يصر دو متغ ينبکه  دهدینشان م یجنتا ،یدار

 يهشصدن فرضص   یرفتصه پذ يصز ن ینآزمون لصو  یجوجود دارد. نتا
یطبصق بررسص   ين. همچنص دهدیرا نشان م هایانسوار یبرابر
هصا،  طرح رتضرو يرهایمتغ ينبکه مشخص شد  شتريب های
مسصکن رابطصه    يتبا وضع یستیز یداریو پا ینهاد یهمکار
 يشصتری ب يتمسکن اهم یوجود دارد و افراد دارا دارییمعن
و  دهنصد یهصا مص  طصرح  یو ضرورت اجرا یستیز یداریبه پا

 ينبص  یارابطصه هم دارند. در مقابصل   يشتریب یمشارکت نهاد
عوامل  شی،تعارض، عوامل آموز ی،اد اجتماعاعتم يرهایمتغ

آزمصون   نتصایج  .نصدارد وجصود   یمشارکت اجتماع و یاقتصاد
 سصویی . از کنصد یرا مشخص م هایانسوار ینابرابر يزن ینلو
 یصداری پا ی،نهصاد  یها، همکصار ضرورت طرح يرهایمتغ ينب
عوامصل   ی،تعارض، عوامل آموزشص  ی،اعتماد اجتماع یستی،ز

 يصز ن یدرآمصد  یهصا بصا گصروه   یاجتماع و مشارکت یاقتصاد
عوامصل   يرهصای متغ يندر مقابصل بص   اما وجود ندارد. یارتباط
حضور افراد در روستا  زمانبا  یو مشارکت اجتماع یآموزش
که عدم وجود رابطصه   یوجود دارد؛ در صورت داریمعن رابطه
 یصداری پا ی،نهصاد  یها، همکصار ضرورت طرح يرهایمتغ ينب
در  یتعصارض، عوامصل اقتصصصاد   ی،اعاعتمصاد اجتمصص  یسصتی، ز

حضور افصراد و   ،يجه. در نتيدبه اثبات رس یآمار یهایبررس

در  یمشصارکت اجتمصاع   يصزان آموزش آنها باعث باال رفتن م
 ,Matinنظصر ) همراستا با  يجهنت ینا .منطقه هدف شده است

2010et al.,  1998; Rouhi)  از علصل عصدم    یکصی که است
متفصاوت در اصصول و    یهصا یدگاهها و دبرداشت را مشارکت
دانسصتند و   بردارانهمشارکت توسط کارشناسان و بهر يممفاه
، یمرتعصدار  یهصا طصرح از  یآگصاه  یشکه با افزا کردند يانب

 یجاسصاس نتصا   بصر  خواهد داشصت.  یشاحتمال مشارکت افزا
گصروداران از   یصدگاه و د تأهصل  يتوضصع  یبصرا  ین،آزمون لو
 هصا یصانس وار ینصابرابر  هيفرضص  یدارمرتصع  یهاطرح یاجرا
محرض  يزن هايانگينم یعدم برابر سویی. از شودیم یرفتهپذ

 یصدگاه و د تأهصل  يتوضصع کصه   دهصد ینشان م روازایناست. 
 داریمعن رابطهبا هم  یدارمرتع یهاطرح یگروداران از اجرا

در افراد مجرد و  يشترب یریپذخطر دليلبه  تواندیمدارند که 
 يتجنس برای باشد. هاطرحبه مشارکت در  آنها شتريب یلتما
 .کنصد یمص  دیيتأرا  هایانسوار یبرابر يهفرض ینآزمون لو يزن
که  کندیم دیيتأدر دوجنس را  هايانگينم یبرابر يزتست نیت
انجصام   یگروداران برا یدگاهدر د يتجنس ريتأثعدم  یانگرنما
و  ینهصاد  یهمکصار  يرهصای . متغاسصت  یدارمرتصع  یهاطرح
 يصانگين م يصزان م ینکمتصر  یدارا يبترتبه یرکت اجتماعمشا

 لحصاظ  از و بوده سال 47 دهندگانپاسخ یبودند. متوسط سن
نشان خود که انددرصد زن بوده 3درصد مرد و  97 جنسيت
. باشصصدیدر زنصصان مصص تصصرییينپصصا یمشصصارکت تمایصصل دهنصصده

 یصدگاه حاصصل از د  یجبصر خصالف نتصا    يجهنت یناکه طوریبه
هصا،  ضصرورت طصرح   یهصا لفصه ؤم ميصان البتصه   بود. گروداران
تعصارض،   ی،اعتماد اجتماع یستی،ز یداریپا ی،نهاد یهمکار

و مدت  یمشارکت اجتماع ی،عوامل اقتصاد ی،عوامل آموزش
 یدارمرتع یهاطرح یاجرا دربارهگروداران  یدگاهبا د اقامت

بعصد   يت،جنسص  یهالفهؤم یروجود دارد و سا یرابطه معنادار
بصا   تأهصل  يتدرآمد و وضصع  يالت،تحص سکن،ار، نوع مخانو
بصا   ایرابطصه  یدارمرتع یهاطرح یگروداران از اجرا یدگاهد
شصده   يدهسنج یهامؤلفهو  يرهامتغ يهکل یبررس با ندارند.هم 
 مؤثر یهالفهؤم ینکه مهمتر کرد يانب توانیمپژوهش  یندر ا

 ی،دارمرتصع  یهصا مشصارکت در طصرح   یبر نظر گروداران برا
طرح و  یبقبل از تصو یو اجتماع یاقتصاد يازهاین یبررس
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 نيتصأم ازجملصه   یيانروسصتا  يازمطابق با ن یهاطرح یبتصو
 یخود گروداران برا ياناز م یو مسکن، انتخاب مجر ددرآم

 یبنسبت بصه طصرح تصصو    يتحس مسئول باال بردن اعتماد و
داران بصر برداران، آموزش بهصره شده توسط کارشناسان و بهره

 یعوامصل در راسصتا   نیمهمتصر  آنهصا مشصارکت   یشافزا برای
افراد  يتحس مسئول یشو افزا یدارطرح مرتع یک يتموفق
 ين. همچنص دیآیمشمار حوزه هدف به حفاظت از مراتع برای
et al.,  Khatunabadi) یبررسص  یجدست آمده با نتابه یجنتا

 یيرهصا غمت کردند يانب که (2001et al.,  Mirza Ali؛ 2001
را  ريتأث نیشتريب یو اجتماع ییزر، برنامهیاقتصاد ی،آموزش

 صصالحی ا یهاطرح یبرداران در اجرادر عدم مشارکت بهره
 يشصترین بصرداران ب بهصره  یدگاهاز د یمراتع دارند، ول ياییو اح
 ،ییصز ربرنامصه  یيرهصا در عدم مشارکت مربوط بصه متغ  ريتأث

 یبرا یيشنهادحل پاست و هر گونه راه یو اجتماع یآموزش
-یو شصناخت عوامصل اقتصصاد    یمراتع، بدون بررس یریتمد

 یصد، نما ضصمين را ت ياتیمنابع ح ینا یبقا تواندینم یاجتماع
 یماننصد کمبودهصا   یمسائل و مشکالت متأسفانه مشابه است.

اعتبصار و وام بصه    يصافتن ن يصو تخصص  یهو نبصود سصرما   یمال
قرار دارد.  یدارمرتع یهاطرح اجرای راه سر بربرداران بهره
 بصرداران ها تعصداد بهصره  طرح یناز ا یدر برخ ،یگرد یاز سو
 يصان هستند در م یگاهالبته  ،از حد قابل قبول آن است بيش
گونصه احسصاس   يچموقصت ه  یکه در هنگام واگذار راداف ینا

یهسصرما  یبرا یادر قبال مراتع ندارند و  يتیو مالک يتمسئول
نصصد. نصصوع نظصصام رخصصاطر ندا نينصصااطم يصصزن یقطعصص گصصذاری
 نبصود  ،بصرداران از بهصره  یکنشدن سهم هر ينمع ی،برداربهره

نبصود آمصوزش   یصا و بازرسان، کمبود  نامأمور مستمر نظارت
بصر   اننصاظر دار و افصراد مرتصع   یو کارگشا برا راهبردی های
 یهصا طرح یاز عمده مشکالت در اجرا یدارمرتع یهاطرح

پصژوهش کصه    یصن فصرض ا  يناول و،رازایناست.  يعیمنابع طب
مورد اجصرا در منطقصه بصود، پصس از      یهاموفق دانستن طرح

تصصوان . مشصصارکت را مصصیشصصودیفصصراوان رد مصص هصصاییبررسصص
 دانسصت  یدارمرتصع  هصای طصرح  يصت مهم در موفق موضوعی

(Heidari Cherodeh, 2010)  یریتیمصد  هصای . وجصود برنامصه 
د مشصارکت  تحت نظر کارشناسصان، در نبصو   ياییاح-یاصالح

. انتخاب نامناسصب روش رسدینم يتمسلماً به موفق یانمجر
 هصا عدم تطابق پروژه ی،اصالح ياتو نوع عمل یریتیمد های
 یصل منطقصه از دال  یذاتص  قابليتو  وضعيت با طرح کتابچه در
هاسصت. از  از طصرح  ياریبسص  يصت نشدن و عدم موفق اییاجر
و  یکصاف  آگصاهی  نداشتن دليلبهبرداران بهره بيشترکه  ییآنجا
هصا، بصه   طصرح  یاجصرا  برایالزم  هاینگذراندن آموزش يزن

 بومی به دانش يزندارند و کارشناسان ن یاعتماد کاف يزدولت ن
نسصبت بصه اجصرا،     روازایصن  کننصد، ینم یو نظرات آنان توجه

. با شوندیم وسیمأو  يزهها کم انگو حفاظت طرح ارینگهد
 یگصروداران اصصل   ينمنطقه ب یندر ا ،توجه به آنچه گفته شد
مرتع یهاموفق طرح یدر اجرا یمؤثر یمشارکت و همکار

مطالعصه   ینفرض دوم ا یيددهنده تأوجود دارد که نشان داری
که تاکنون در شهرسصتان   یدارمرتع یهامتأسفانه طرح است.
، بصوده  یصادی نصواقص ز  یدارا سصت ا جام نوشصته شصده  تربت
با مشکالت منطقصه   هاطرح یهمانند عدم هماهنگ کهنحویبه

کصه در   يشصنهادهایی پو  ینصواح  یصن مصردم ا  یزندگ یقهو طر
و مشصکل   يسصت ن یمورد نظر گفته شده است، کاف یهاطرح
ها به آنها واگصذار  طرح ینکه ا ییهاشرکتاست که  ینا یگرد
 گيرندمیخود را در نظر  یفقط و فقط جنبه اقتصاد گرددیم

ینمص مسصائل   یصن حل ا به ییهامشکالت و راهکار يانو با ب
 .پردازند
بر  يقتحق ینا هایيلتحلویهو نظرات و تجز هایافته
شهرستان  یکبرداران در و نظرات بهره یدگاهاساس د

محترم اداره کل  نمسئوالنظرات که و مسلم است  باشدیم
 تواندیمآنان  هاییتمشکالت و محدود يعی،منابع طب

و  یجکه انجام آن با نتا يردقرار گ یگرید يقموضوع تحق
حافظ  تواندیبهتر م يقاتتحق یرو سا يقتحق ینا یهاافتهی

 .کشور باشد یدارمرتع یهاطرح
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          Abstract 

     Awareness of knowledge and attitude of rangeland owners towards the problems and 

management of this ecosystem is essential for decision making and planning. The purpose of this 

study is to evaluate the views of rangers and natural resources experts on the impact of the 

implementation of rangeland projects as well as their participation and cooperation in the success of 

these projects. The study area was the city of Torbat-e Jam. Examining the rangeland management 

plans of Torbat-e-Jam city from 1993 to 2014, it was found that five plans in Bashirabad, Cheshmeh 

Gol, Goyi, Timanak Sofla, and Jahanabad areas have been implemented. The statistical population 

of the study includes 464 farmers who are pastoralists with grazing licenses. Using Cochran's 

formula, 186 samples were systematically randomly selected and questioned. Then, from the 

statistical analysis of the data and by examining all the measured variables and components, it was 

found that there is a significant linear relationship between the views of regional stakeholders and 

economic, educational, social participation, and institutional cooperation. The results showed that 

the most important components affecting the view of stakeholders to participate in rangeland 

projects are the study of economic and social needs before the approval of projects and approval of 

projects following the needs of villagers, including income and housing, and selection of executors 

from among stakeholders. It is suggested that to improve the results of watershed management 

projects in the study area, continuous coordination between the extension departments of the cities 

to hold orientation, training, and cooperation-oriented classes in the field of proper rangeland 

management should be on the agenda. 

 
Keywords: Local participatory conservation, rural participation, Stakeholder participation, 

rangeland management. 
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