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 چكيده 
 از ايـن تحقيـق   .داران و كارشناسان ذيربط اسـت  واگذاري مراتع با استفاده از نظر مرتعهاي ارزيابي اثرتحقيق حاضرهدف از 

 نفـر از  32داران و نفـر از مرتـع   45شـامل    جمعيت مـورد مطالعـه       . همبستگي انجام شده است    -نوع كاربردي و به روش توصيفي     
 اسنادي و ميـداني  -اي آوري اطالعات از دو روش كتابخانه براي جمع. كارشناسان مرتع بوده كه همگي براي مطالعه انتخاب شدند        

نتـايج  .  گرديـد ، محققان و كارشناسان استفادهتادان و پيشنهادهاي اس  هابه منظور تعيين روايي پرسشنامه، از نظر       .استفاده شده است  
 و بـراي پرسـشنامه مربـوط بـه          89/0داران برابر   اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرنباخ براي پرسشنامه مربوط به مرتع            

بـرداران، آمـوزش    بهـره  سـواد : نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن نشان داد كه رابطه بين متغيرهـاي          .  گرديد 0 /91كارشناسان برابر   
بـرداران از طريـق     برداران از طريق اعتبارات، باالبردن توان اقتصادي خـانوار بهـره          ن، باالبردن توان اقتصادي خانوار بهره     بردارابهره

برداران از طريق تلفيق زراعت و دامداري، كاهش دام، قـوانين كارآمـد    اصالح و احياء مراتع و باالبردن توان اقتصادي خانوار  بهره          
مراتـع در  واگذاري مالكيت   هاي توليدي با متغير ميزان موفقيت        از طريق طرح   برداران  اقتصادي خانوار بهره  اجرايي و باالبردن توان     

ديـدگاه كارشناسـان و   نتايج حاصل از آزمـون مـن وايـت بيـانگر آن اسـت كـه بـين                   . داري مثبت شده است   هاي مرتع قالب طرح 
 . وجـود نـدارد    يدار اختالف معني  داريهاي مرتع ع در قالب طرح   مراتواگذاري مالكيت   داران در خصوص ميزان موفقيت در        مرتع

برداران از طريق تلفيق زراعـت و دامـداري،         نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داد كه متغيرهاي باالبردن توان اقتصادي خانوار بهره            
ـ برداران از طريق اصالح و اح، باالبردن توان اقتصادي خانوار بهرهبرداران بهره آموزش ثير مثبتـي بـر   أياء مراتع و كاهش تعداد دام ت

 . استداري داشتههاي مرتعمراتع در قالب طرحواگذاري مالكيت ميزان موفقيت 
 
    .داري، واگذاري مراتعهاي مرتعمالكيت مراتع، طرح: هاي كليدي  واژه

 
 مقدمه 

.  دارندياتي بشر نقش حيمراتع در ابعاد مختلف زندگ
ست يزطي آب، خاك و هوا محق حفظيمراتع از طر

كنند و نقش ي انسان فراهم مي زندگي را برايمساعد

 يهانه فرآوردهي جامعه در زميازهاين ني در تأمياساس
 .  دارنديني و پروتئييدارو
ت و يرينه مراتع، مدين مباحث در زمي از مهمتريكي
ر بوده و ييباشد كه همواره دستخوش تغيت مراتع ميمالك
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ران حكام و دولتها به ي نخست در كشور ااز روزگاران
 مختلف در مراتع اعمال يهاتيريخواست خود مد

ن يچ كدام از ايد بتوان گفت تاكنون هي شا،اندنموده
 يعني مراتع يت، مطلوب صاحبان واقعيري مديهاقهيطر

 .ن روند ادامه دارديز اياكنون نهم داران نبوده است ومرتع
مراتع دولت درصدد برآمده  اداره يدر حال حاضر برا

 30 به مدت يدار مرتعيهااست تا مراتع را در قالب طرح
ن يد كه ايداران واگذار نماد آن به مرتعيسال و سپس تمد

 .باشديز از نظر دامداران و كارشناسان مورد پسند نمين
 مراتع يسازيعنوان خصوص  تحتيگرينه دي گزنيبنابرا

با توجه به . باشديمطرح م يدار مرتعيهادر قالب طرح
 مراتع ي كه برايتيار با اهمي بسيهاموارد ذكر شده و نقش

ت ي از اهمين منابع خدادادياء ايوجود دارد، اصالح و اح
 ياديار زي بسيتاكنون راههاو  باشد ي برخوردار مزيادي

 مورد اجرا  بهشنهاد وياء مراتع پي اصالح و احيبرا
 اصالح ير براي اخيها از راهيكي.  استگذاشته شده
 به يدار مرتعيها مراتع در غالب طرحيمراتع واگذار

ن ياكنون پس از گذشت چندهم. داران بوده استمرتع
ت يزان موفقيمكه ست ي ضرور،ن طرحي ايسال از اجرا

 .قرار گيرد ين طرحها مورد بررسيا
نقــش “ در تحقيــق خــود بــا عنــوان ) 1373(لطاني ســ

بـرداري از  اعي در مـديريت بهـره   اجتمـ –عوامل اقتصادي  
بيـان نمـوده اسـت كـه هرگونـه راه حـل             ” مراتع كـشور    

مراتع، بـدون بررسـي و شـناخت عوامـل           پيشنهادي براي 
تواند بقاي ايـن منـابع حيـاتي را         اقتصادي و اجتماعي نمي   

برداري پايـدار را برقـرار      تضمين نموده و يك سيستم بهره     
) 1374( مـصداقي    .كاهـد نمايد و نهايتاً از تخريب مراتع ب      

بررسي سـوابق تـاريخي،     ” داري در ايران    مرتع“ كتاب   در
ــه در آن     ــوامي ك ــوال اق ــرح اح ــه و ش ــايي منطق جغرافي

حـل مـسائل اقتـصادي و اجتمـاعي و           انـد را در   زيسته مي
مهم  برداري از آن منطقه بسيار    تدوين نظام مديريت و بهره    

در منطقـة   كـه    تحقيـق خـود    در) 1377(رمضاني  . داندمي
دهد كه عوامل   دشت تجن به انجام رسانده است، نشان مي       

اقتصادي رابطة تنگاتنگي با تخريـب مراتـع داشـته و ايـن             
ــاالي برخــي عوامــل اقتــصادي    -ارتبــاط از همبــستگي ب

 .اجتماعي با شاخص تشديد تخريب قابـل اسـتنباط اسـت          
در زمينـة رابطـة بـين تخريـب مراتـع و            ) 1377(سبحاني  
بـرداران مراتـع در اسـتان        اجتماعي بهره  -صادي  مسائل اقت 

 قزوين به اين نتيجـه رسـيد كـه متوسـط درآمـد خـانوار،              
بعد خانوار و جمعيت و سامان       متوسط زمين براي خانوار،   

 .عرفي هر روستا با تخريب مراتـع روسـتا همخـواني دارد           
بررسي نقـش مـشاركت در حفـظ،        “ در  ) 1378(دادرسي  

اعتقاد دارد كه با توجه بـه       ”   مراتع   برداري از احياء و بهره  
روند روزافـزون تخريـب مراتـع و عـوارض ناشـي از آن              
ــؤثرترين و    ــي از م ــردم يك ــشاركت م ــش م ــسترش نق گ

 ترين روشـها در جلـوگيري از تخريـب مراتـع و           اقتصادي
بـه  . آيـد  اصـولي از ايـن منـابع بـه شـمار مـي       برداري  بهره

هـايي  مله طـرح   مراتع از ج   همشاركت گرفتن مردم در ادار    
است كه مورد توجه متوليـان جنگلهـا و مراتـع در كـشور              
قرار گرفته است و نتـايج حاصـل از آن كـاهش در رونـد               

 .دهدتخريب منابع طبيعي را نشان مي
Rice & Stuart (1967)   در نتايج تحقيقات خود

توانستيم اطالعات بيشتري درباره اند كه اگر ميآورده
م آوريم و نظامهاي شاخص موضوعات اجتماعي فراه

 آنگاه همه اينها به نحوي در فراگرد ،بهتري ابداع كنيم
ريزي توسعه روستايي ادغام شده و سپس به بازده برنامه

هاي مچنين مهمترين شاخصــه .جامدـانيـتري مــبه
ريزيهاي روستايي را برنامه  اجتماعي براي-اقتصادي 
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اشتغال و  ،آموزش و پرورش فرهنگ جمعيت، بهداشت،
در زمينة  Grandin(1987) .است رفاه اجتماعي عنوان كرده

داري در آفريقا بررسي نموده و به فرهنگ شباني و مرتع
تواند بطور اين نتيجه رسيده كه تخريب مراتع در آفريقا مي

هاي اقتصادي و زمينه كامل در زمانهايي از سال به
  .اجتماعي وابسته باشد

Wilcox(1988) ينة برخورد صرف قانوني با در زم
: گويدمشكالت موجود در زمينة مديريت مراتع مي

كردن تنها قوانين تنبيهي براي متخلفان يگانه راه وضع
جلوگيري از چراي بيش از حد در مرتع نبوده، بلكه 

گيري از مطالعات اصولي تعيين روند تغييرات مراتع بهره
ر با تحوالت دار را بهتوالني، مرتعــك دوره طــدر ي

هاي خود در سازد و آنان را براي كاهش داممرتع آشنا مي
 با انجام يك سري Holt (1989) .كندمرتع ترغيب مي

 هماهنگ در زمينة مديريت مرتع در كشور يهاآزمايش
هاي سومالي به اين نتيجه رسيده است كه جلب مشاركت

اه جايگ از منطقه هاي ساكنين هرمردمي و توجه به خواسته
 اعالم داشته است Kula (1994).باشداي برخوردار ميويژه

كه روند روبه رشد فقر در جامعه سبب دستيابي كمتر به 
منابع اقتصادي پايدار و عدم استفاده از تكنولوژي مناسب 

گيري از اراضي نامرغوب و بهره شود كه اين امر سببمي
 .رددگهمچنين روند رو به رشد تخريب و تبديل مراتع مي

ت ي مالكيواگذارل ي و تحليق بررسين تحقي ايهدف كل
 در شهرستان گرمسار يدار مرتعيهامراتع در قالب طرح

 .باشدي مزير آن شامل موارد يباشد و اهداف اختصاصيم
داران مرتع  كارشناسان و  ي شخص يهايژگي و ي بررس -1

ن مناسب بـودن سـطح واگـذار        يي تع -2شهرستان گرمسار   
ـ     ي واگـذار  يهـا  اثر يابيـ  ارز -3داران  ه مرتـع  شده مراتع ب

 داران و كارشناســانمراتــع بــا اســتفاده از نظــر مرتــع    

 در ي مراتـع بـه بخـش خـصوص        ي اثر واگذار  ي  بررس  -4
ــع ــود وضـ ــعيبهبـ ــد مرتـ ــ-5داران ت درآمـ  و ي  بررسـ

داران در خـصوص  دگاه كارشناسان و مرتع   ي د يبند تياولو
دگاه يــمراتــع از دنــه از ي بهيبــردارثر در بهــرهؤعوامــل مــ

ر عوامـل مختلـف بـر       يثأ ت ي بررس -6 ي و اجتماع  ياقتصاد
ــم ــزان موفقي ــذارت در ي ــ مالكيواگ ــب ت ي ــع در قال مرات

 .داري  مرتعيها طرح
 

 مواد و روشها
 و در   ن سـمنان  اسـتا   از چهـار شهرسـتان     يكيرمسار  گ

روزكوه و يگرمسار از شمال به ف    . ن استان قرار دارد   يغرب ا 
ن و قـم و از      يدماوند، از شرق به سمنان از غرب بـه ورامـ          

 تهران  يشرق جنوب  در باشد و     يجنوب به كاشان محدود م    
و لـومتر   ي ك 110فاصله گرمسار تا مركـز اسـتان        . قرار دارد 

. لـومتر اسـت   ي ك 95ن شهرستان تا تهران     ين فاصله ا  يهمچن
 3 يلومترمربع و دارا  ي ك 10686مساحت شهرستان گرمسار    

ن يـ  مركـز ا    و باشـد     ي مـ  ) و آرادان  يوانكيگرمسار، ا (شهر  
  . استگرمسارشهرستان شهر 

 - و بـه روش توصـيفي      يتحقيق حاضر از نوع كـاربرد     
به شيوه اسنادي    تحقيق حاضر .  انجام شده است   يستگهمب

  دو نـوع    در روش ميـداني از     . اسـت  شـده و ميداني انجام    
 مربـوط بـه   )يبنـد ف رتبـه يـ بـا اسـتفاده از ط   (پرسـشنامه 

جامعـه  . داران اسـتفاده گرديـده اسـت      كارشناسان و مرتـع   
 نفــر از 32 شــامل آمــاري مــورد بررســي در ايــن تحقيــق

داران شهرستان گرمسار   نفر از مرتع   45كارشناسان مرتع و    
 ،ي با توجه به كم بودن جامعه آمار        در اين تحقيق   .باشد  مي

  براي هـر دو      يريگ و روش نمونه   نحوه تعيين حجم نمونه   
 شهرستان گرمسار براسـاس     دارانگروه كارشناسان و مرتع   

 .  بوده استيسرشمار
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ت يـ موفقمتغير وابستة اين تحقيق ميزان      كه  به طوري 
 يدار مرتـع  يهـا مراتع در قالب طـرح    ت  ي مالك يذارواگ

ســـواد : شـــاملق يـــ مـــستقل تحقيرهـــايبـــوده و متغ
برداران، كاهش دام، مـشاركت     برداران، آموزش بهره   بهره
 ي، باال بردن توان اقتـصاد     يين كارآمد اجرا  ي، قوان يمردم

ق اعتبارات، بـاال بـردن تـوان        يبرداران از طر  خانوار بهره 
، يدي تول يهاق طرح يبرداران از طر  ره خانوار به  ياقتصاد

ق يـ بـرداران از طر    خـانوار بهـره    يباال بردن توان اقتصاد   
 ي بالعــوض، بــاال بــردن تــوان اقتــصادي جنبــيكمكهـا 

اء مراتـع، بـاال     يق اصالح و اح   يبرداران از طر  خانوار بهره 
ق اصـالح  يبرداران از طر خانوار بهرهيبردن توان اقتصاد  

 خـانوار   يال بـردن تـوان اقتـصاد      نژاد و توسعه دام و بـا      
 .باشديم يق زراعت و دامداريق تلفيبرداران از طربهره

 و  هابه منظور تعيين روايي پرسشنامه، از نظر       بنابراين
و ) علوم مرتع    (يعي گروه منابع طب   تاداناس پيشنهادهاي  

 يزداريـ كارشناسان مراتع سازمان جنگلهـا، مراتـع و آبخ        
از هاي تهيه شده،      ار پرسشنامه اعتب .استفاده گرديد  كشور

 دارانبه مرتع  نامه مربوط كرنباخ براي پرسش  ي   آلفا قيطر
 پرسشنامه مربوط به كارشناسان برابـر       ي و برا  89/0 برابر
. باشـد دهنده اعتبار خوب آن مـي     گرديد كه نشان   0 /91

ــتنباطي   ــيفي و اس ــار توص ــق از روش آم ــن تحقي  در اي
ـ  من ـ وايت يهاآزمون ،يب همبستگي اسپيرمنضر(  ي ن

 . استشدهاستفاده  )رهيون چند متغيو رگرس
 
 جينتا

 وال   سـ  44 برابر مورد مطالعه    دارانمرتعمتوسط سن   
 50 تـا    46مربوط بـه طبقـه سـني        آنان  بيشترين فراواني   

ــوده اســتســال  ر بيــشت از نظــر ســطح تحــصيالتو  ب
 انـد و  ا كم سـواد بـوده     يسواد  ين مورد مطالعه ب   ادار مرتع
متوسـط سـن    ن  يهمچن. ز مرد بوده است   ينان ن ت آ يجنس

ــر مــورد مطالعــه كارشناســان ــشترين وال  ســ40 براب  بي
بـوده  سـال    41 تـا    39 مربوط به طبقه سني       آنان فراواني
ت كارشناسان مورد مطالعـه مـرد بـوده و از           يجنس. است
 مـدرك  يدارا آنـان درصـد   75ز ي نسطح تحصيالتنظر  
 يليرك تحـص  مـد درصد داراي    5/15 سانس،ي ل يليتحص
 يلي مــدرك تحــصيز دارايــ درصــد ن5/9پلم و يــدفــوق
ــل فــوق ــودهي ــابراين بيــشت .انــدسانس ب  داران ور مرتــعبن

 توسط دولـت    يكارشناسان معتقدند كه عدم نظارت كاف     
ن ي از مهمتـر يدار مرتع يها طرح ييو عدم ضمانت اجرا   

ــايا ــذاريراده ــر واگ ــرح  ي وارده ب ــب ط ــع در قال  مرات
  .دباشي ميدار مرتع

برداري بهينه  مؤثرترين عامل در بهره   از نظر كارشناسان    
ــه  ــع ب ــامل از مرات ــب ش ــواد  : ترتي ــداد دام، س ــاهش تع ك

بــرداران، مالكيــت خــصوصي مراتــع، آمــوزش      بهــره
برداران، مشاركت مردمي، قوانين كارآمد اجرايي، بـاال         بهره

بـرداران از طريـق تلفيـق       بردن توان اقتصادي خانوار بهـره     
دامــداري، بــاال بــردن تــوان اقتــصادي خــانوار زراعــت و 

برداران از طريق اعتبـارات، بـاالبردن تـوان اقتـصادي            بهره
برداران از طريق اصالح و احياء مراتع، كـاهش         خانوار بهره 

هرم قـدرت سـالمندان، بـاالبردن تـوان اقتـصادي خـانوار             
هـاي توليـدي و گـسترش هـرم         برداران از طريق طرح    بهره

 ).1جدول(باشد ميقدرت سالمندان 
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 ي و اجتماعيدگاه اقتصاديمراتع از د نه ازي بهيبردارثر در بهرهمؤدگاه كارشناسان در خصوص عوامل ي دبندي اولويت-1جدول
 اولويت انحراف معيار ميانگين تعداد مراتع نه ازي بهيبردارثر در بهرهؤعوامل م

 كاهش تعداد دام 
 برداران سواد بهره

  مراتعيصت خصويمالك
 بردارانآموزش بهره

  يمشاركت مردم
  يين كارآمد اجرايقوان

 يق زراعت و دامداريق تلفيبرداران از طر خانوار بهرهيباالبردن توان اقتصاد
 ق اعتبارات يبرداران از طر خانوار بهرهيباالبردن توان اقتصاد
 اء مراتع يق اصالح و احيبرداران از طر خانوار بهرهيباالبردن توان اقتصاد

 كاهش هرم قدرت سالمندان 
 يدي توليهاق طرحيبرداران از طر خانوار بهرهيباالبردن توان اقتصاد

 گسترش هرم قدرت سالمندان 
 ق اصالح نژاد و توسعه داميبرداران از طر خانوار بهرهيباالبردن توان اقتصاد
  بالعوضينب جيق كمكهايبرداران از طر خانوار بهرهيباالبردن توان اقتصاد
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 برداري بهينه از مراتع از ديدگاه اقتصادي و اجتماعيداران در خصوص عوامل مؤثر در بهرهرتع ديدگاه مبندي اولويت-2جدول

 اولويت انحراف معيار ميانگين تعداد برداري بهينه از مراتععوامل مؤثر در بهره
 مالكيت خصوصي مراتع

 برداران سواد بهره
 بردارانآموزش بهره

 مشاركت مردمي 
 قوانين كارآمد اجرايي 

 برداران از طريق تلفيق زراعت و دامداريباالبردن توان اقتصادي خانوار بهره
 گسترش هرم قدرت سالمندان 

 برداران از طريق اعتباراتباالبردن توان اقتصادي خانوار بهره
 برداران از طريق اصالح و احياء مراتع باالبردن توان اقتصادي خانوار بهره

 برداران از طريق اصالح نژاد و توسعه دامبهرهباالبردن توان اقتصادي خانوار 
 كاهش دام 

 برداران از طريق كمكهاي جنبي بالعوضباالبردن توان اقتصادي خانوار بهره
 برداران از طريق طرحهاي توليديباالبردن توان اقتصادي خانوار بهره

 كاهش هرم قدرت سالمندان 
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نه ي بهيبردارن عامل در بهرهيثرترؤداران ماز نظر مرتع
، سواد يت خصوصي مالك:ب شامليترتاز مراتع به

 ني، قوانيبرداران، مشاركت مردمبرداران، آموزش بهره بهره
 برداران  خانوار بهرهي، باالبردن توان اقتصادييكارآمد اجرا

، گسترش هرم قدرت يق زراعت و دامداريق تلفياز طر
برداران از  خانوار  بهرهيسالمندان، باالبردن توان اقتصاد

 خانوار ين اقتصادق اعتبارات، باال بردن توايطر
اء مراتع، باال بردن توان يق اصالح و احيبرداران از طر بهره

ق اصالح نژاد و توسعه يبرداران از طر خانوار بهرهياقتصاد
 ).2جدول( باشديدام م

ر بيشت، نده مراتعيت آي وضعينيبشيپدرخصوص 
نده مراتع منطقه را يت آيداران وضعكارشناسان و مرتع

. انداند و نسبت به آن هشدار دادهكرده ينيبشيف پيضع
ن نوع استفاده از مراتع را يبهتر داران و كارشناسانمرتع
داران مرتع. اند عنوان نمودهي و فردي خصوصيبرداربهره
 يبردارت و بهرهي مراتع را مالكين مالك برايبهتر

 است كه ين در حالياند و ا عنوان نمودهيخصوص
بردار به  مراتع را دولت و بهرهن مالكيكارشناسان بهتر

دگاه يدو د رسد هريبه نظر م. اندم ذكر كردهأصورت تو
 يت خصوصيك طرف مالكيرا از ي ز،مل استأقابل ت
 يبردارداران شده و از بهرهزه در مرتعيجاد انگيباعث ا

اء مراتع يكاهد و باعث حفظ و احيش از حد از مراتع ميب
بردار م دولت و بهرهأت تويگر مالكيگردد و از طرف ديم

ارت دولت بر مراتع به طور مستمر وجود ظشود نيباعث م
داران ه چرا مرتع پروان،داشته باشد و در صورت تخلف

 . لغو گردد
 تي مالكيواگذارنه يت در زميزان موفقيمخصوص  در

دگاه ي ديبررس، نتايج يدار مرتعيهاقالب طرح مراتع در

ت در يزان موفقي كه منشان دادداران و كارشناسان مرتع
 يدار مرتعيهاقالب طرح  مراتع دريسازينه خصوصيزم

ر كه بيشتبه طوري. در حد متوسط به باال بوده است
 موافق يدار مرتعيهاداران و كارشناسان با طرح مرتع
 از كارشناسان موافقت خود را ينكه بعضياند ضمن ابوده

 . اندمشروط اعالم كرده
 دادرمن نـشان  ي اسـپ يب همبستگ يج ضر ينتاو،  از اين ر  

برداران، باال بردن توان  آموزش بهرهيرهاين متغيكه رابطه ب  
ق اعتبارات، باال بـردن     يبرداران از طر   خانوار بهره  ياقتصاد

اء يق اصالح و اح   يبرداران از طر   خانوار بهره  يتوان اقتصاد 
 از  بـرداران  خـانوار بهـره    يمراتع و باالبردن تـوان اقتـصاد      

 ت در يـ زان موفق ير م ي با متغ  يق زراعت و دامدار   يق تلف يطر
 در  يدار مرتـع  يهـا  مراتع در قالب طـرح     يسازيخصوص
ـ   يهمچن.  درصد خطا مثبت شده است     1سطح   ن ين رابطه ب

ن كارآمـد   يبـرداران، كـاهش دام، قـوان       سواد بهره  يرهايمتغ
بـرداران از    خـانوار بهـره    ي و باال بردن توان اقتصاد     يياجرا
ت در يــزان موفقيــر ميــ بــا متغيديــ توليهــاق طــرحيــرط

 در  يدار مرتـع  هـاي   مراتع در قالب طرح   ت  ي مالك يواگذار
 هر  ،گريبه عبارت د  .  درصد خطا مثبت شده است     5سطح  

شتر باشـد   يـ  ب ادشدهي يرهاي و استفاده از متغ    يريچه بكارگ 
 مراتـع در  ت  يـ  مالك يواگـذار ت در   يـ زان موفق يجه م يدر نت 

نكـه  يضـمن ا  . شتر خواهد شد  ي ب يدارمرتع يهاقالب طرح 
 ي، باال بـردن تـوان اقتـصاد       ي مشاركت مردم  يرهاين متغ يب

ق اصـالح نـژاد و توسـعه دام و          يبرداران از طر  خانوار بهره 
ق يـ بـرداران از طر    خـانوار بهـره    يباال بردن تـوان اقتـصاد     

 ت دريــزان موفقيــر ميــ بالعــوض بــا متغي جنبــيكمكهــا
 رابطه  ،يدار مرتع يهالب طرح  مراتع در قا   يسازيخصوص

  مشاهده نشده استيداريمعن
. 
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 قي مستقل تحقيرهاين متغيرابطه بمورد   در نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن-3جدول
 يدار مرتعيها مراتع در قالب طرحتي مالكيواگذار تيزان موفقير وابسته مي با متغ

 r p لستق ميهامتغير

 بردارانسواد بهره
 بردارانوزش بهرهآم

 كاهش دام
 يمشاركت مردم

 يين كارآمد اجرايقوان
 ق اعتباراتيبرداران از طر خانوار بهرهيباالبردن توان اقتصاد
 يدي توليهاق طرحيبرداران از طر خانوار بهرهيباالبردن توان اقتصاد
  بال عوضي جنبيق كمكهايبرداران از طر خانوار بهرهيباالبردن توان اقتصاد

 اء مراتعيق اصالح و احيبرداران از طر خانوار بهرهيالبردن توان اقتصادبا
 ق اصالح نژاد و توسعه داميبرداران از طر خانوار بهرهيباالبردن توان اقتصاد
 يق زراعت و دامداريق تلفيبرداران از طر خانوار بهرهيباالبردن توان اقتصاد

*405/0 
**692/0 
*401/0 

085/0- 
*455/0 

**466/0 
*364/0 

279/0- 
**458/0 

315/0 
**651/0 

024/0 
000/0 
031/0 
657/0 

011/0 

008/0 
048/0 
136/0 
010/0 
090/0 
000/0 

 خطا% 1=                                 **خطا % 5= *
 
دگاه كارشناسان و يدن يت بيج حاصل از آزمون من واينتا
ت يك ماليواگذارت در يزان موفقياران در خصوص مدمرتع

 )u= 568  و sig= 224/0( يدار مرتعيهامراتع در قالب طرح
 ، درصد خطا5در سطح  دگاه دو گروهي دكه بيندهد ينشان م

گر نظر هر دو يبه عبارت د ،داردن وجود يدارمعنياختالف 
 مراتع يسازيت در خصوصيزان موفقيگروه در خصوص م

  .كسان بوده استي
 روش گام به ره بهيغون چند متيج حاصل از رگرسينتا
متغير وارد معادله چهار ترتيب به كه دادنشان گام 

 آنها  زير بهبه شرحرگرسيون چند متغيره گرديدند كه 
 :شوديپرداخته م

در اين مرحله اولين متغيري كـه وارد معادلـه          : گام اول 
  خـانوار يباال بـردن تـوان اقتـصاد    يعني  x11ر ي متغگرديد
نتـايج  . بـود  يق زراعت و دامدار   يلفق ت يبرداران از طر  بهره

متغيـر مزبـور بيـشترين      محاسبات انجام شده نشان داد كه       
 مراتــع در قالــب يســازيت خــصوصيــنقــش را در موفق

  بـا مـشاهده    نيبنـابرا .  داشـته اسـت    يدار مرتـع  يها طرح
 كـه متغيـر     نمـود توان اظهار    مي 2  جدول ن در ييب تع يضر

ق يق تلف يبرداران از طر   خانوار بهره  يباال بردن توان اقتصاد   
تغييـرات  از  درصد   50 به تنهايي حدود     يزراعت و دامدار  

 مراتـع در    يسـاز يت در خصوص  يموفقميزان  متغير وابسته   
بـا توجـه بـه       .كنـد تبيين مـي    را يدار مرتع يهاقالب طرح 

 +Y= a + b1x1   معادله خط رگرسيون، 3ضرايب جدول 

b2x2 +…   08/1در گام اول به صـورت+x11 67/0  =Y  و
 شــده X11 72/0  =Y:   معادلــه اســتاندارد شــده آن برابــر

 .است
 بـاال بـردن تـوان       پس از متغير   مرحله   در اين : گام دوم 

ق زراعـت و    يـ ق تلف يـ بـرداران از طر    خانوار بهـره   ياقتصاد
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 لـه  وارد معادبـرداران  آموزش بهرهيعني  x2 ، متغيريدامدار
بـاال   :يرهـاي  متغ ،2جـدول   ن در   ييب تع يضر براساس .شد

ق يـ ق تلف يـ بـرداران از طر    خانوار بهـره   يبردن توان اقتصاد  
 برداران به صورت  آموزش بهره  و متغير    يزراعت و دامدار  

وابـسته ميـزان    از تغييرات متغير     درصد 71حدود  مشترك  
 يهـا  مراتـع در قالـب طـرح       يسـاز يت در خصوص  يموفق
 ،3 با توجه به ضرايب جـدول      .كنندتبيين مي   را يدارمرتع

  - 05/0  گـام دوم بـه صـورت    درمعادله خط رگرسـيون 
x248/0+ x1149/0  =Y بــه معادلــه اســتاندارد شــده آن  و

 . شدx250/0+ x1152/0 =Yصورت 
باال بردن  در اين مرحله پس از ورود متغيرهاي        : گام سوم 
ق زراعـت و    يـ ق تلف يبرداران از طر   خانوار بهره  يتوان اقتصاد 

باال بردن توان    يعني x9  متغير داران،برآموزش بهره  و   يدامدار
اء مراتـع   يـ ق اصالح و اح   يبرداران از طر   خانوار بهره  ياقتصاد

ب يضـر  با مشاهده    ،وارد معادله رگرسيون چند متغيره گرديد     
از  درصد 77 توان اظهار كرد كه حدود    مي 2جدول  ن در   ييتع

 يسـاز يت در خـصوص   يـ  ميـزان موفق   وابستهمتغير  تغييرات  
 يبـاال بـردن تـوان اقتـصاد       ناشي از متغيرهاي    كاً  مراتع مشتر 

، يق زراعـت و دامـدار     يـ ق تلف يـ بـرداران از طر   خانوار بهـره  
 خـانوار  ي باال بردن توان اقتـصاد  متغيربرداران و   آموزش بهره 

با توجـه    .باشدمياء مراتع   يق اصالح و اح   يبرداران از طر  بهره

در گام  معادله خط رگرسيون چند متغيره      ،  3به ضرايب جدول    
ــه صــورت     x9 32/0 + x237/0+ x1141/0 = Y-38/0ســوم ب

 +x9 31/0 + x239/0 :به صـورت  آن   معادله استاندارد شده  و  
x1144/0 = Yشد . 

باال در اين مرحله پس از ورود متغيرهاي  :گام چهارم
ق يق تلفيبرداران از طر خانوار بهرهيبردن توان اقتصاد
باال بردن توان اران و بردآموزش بهره، يزراعت و دامدار

اء يق اصالح و احيبرداران از طر خانوار بهرهياقتصاد
وارد معادله  كاهش تعداد دام يعني x3 متغيرمراتع، 

 ن درييب تعي ضر با مشاهده،رگرسيون چند متغيره گرديد
از  درصد 84 توان اظهار كرد كه حدود مي2جدول 

 يسازيت در خصوصي ميزان موفقوابستهمتغير تغييرات 
 يباال بردن توان اقتصادناشي از متغيرهاي مراتع مشتركاً 
، يق زراعت و دامداريق تلفيبرداران از طرخانوار بهره
 خانوار ي باال بردن توان اقتصادبرداران،آموزش بهره

ر كاهش ياء مراتع و متغيق اصالح و احيبرداران از طر بهره
 معادله ،3 با توجه به ضرايب جدول .باشدميتعداد دام 

 : به صورتچهارمخط رگرسيون چند متغيره در گام 
935/0 - x3 28/0+ x931/0 + x231/0+ x11 32/0 = Y  و

 + x3 28/0+ x929/0 :به صورتمعادله استاندارد شده آن 
x232/0+ x11  38/0 = Yشد . 

 

 مراتع ت يك ماليواگذارت يموفق ميزان  خالصه مراحل مختلف ورود متغيرهاي مستقل بر- 4جدول 
 يدار مرتعيهادر قالب طرح

 R R متغيرها مراحل
square 

Adj R 
square F Sig 

 000/0 38/22* 50/0 52/0 72/0 يق زراعت و دامداريق تلفيبرداران از طر بهرهيباالبردن توان اقتصاد 1

 000/0 86/26* 71/0 73/0 85/0 بردارانآموزش بهره 2
 000/0 68/25* 77/0 81/0 90/0 اء مراتعيق اصالح و احيبرداران از طر بهرهيباالبردن توان اقتصاد 3
 000/0 82/28* 84/0 87/0 93/0 كاهش تعداد دام 4
 خطا % 1داري در سطح معني= *
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 رهيچند متغرگرسيون  وارد شده به معادله يرهايب متغي ضرا- 5جدول
 B Beta T Sig متغير مرحله
 000/0 73/4 727/0 678/0 يق زراعت و دامداريق تلفيبرداران از طرره بهيباالبردن توان اقتصاد اول

 دوم
 يق زراعت و دامداريق تلفيبرداران از طر بهرهيباالبردن توان اقتصاد

 بردارانآموزش بهره
494/0 
482/0 

529/0 

500/0 

14/4 

91/3 

001/0 

001/0 

 سوم
 يعت و دامدارق زرايق تلفيبرداران از طر بهرهيباالبردن توان اقتصاد

 بردارانآموزش بهره
 اء مراتعيق اصالح و احيبرداران از طر خانوار بهرهيباالبردن توان اقتصاد

411/0 
376/0 
328/0 

441/0 

390/0 
315/0 

77/3 

26/3 
61/2 

001/0 

004/0 
018/0 

 چهارم
 

 يق زراعت و دامداريق تلفيبرداران از طر بهرهيباال بردن توان اقتصاد
 بردارانآموزش بهره

 اء مراتعيق اصالح و احيبرداران از طر بهرهيباال بردن توان اقتصاد
 كاهش تعداد دام

325/0 
314/0 
310/0 
280/0 

384/0 

325/0 
297/0 
285/0 

34/3 

13/3 
90/2 
83/2 

004/0 

006/0 
010/0 
011/0 

 

 نتايج رگرسيون چند متغيره نـشان داد كـه          يبه طور كل  
 از بـرداران   خـانوار بهـره    يقتصادمتغيرهاي باال بردن توان ا    

برداران، بـاال   ، آموزش بهره  يق زراعت و دامدار   يق تلف يطر
ق اصـالح و    يبرداران از طر   خانوار بهره  يبردن توان اقتصاد  

زان يـ  بـر م   ير مثبتـ  يثأاء مراتـع و كـاهش تعـداد دام تـ          ياح
 يهــامراتــع در قالــب طــرحت يــ مالكيواگــذارت يــموفق
از % 84 ادشدهي يرهايمجموع متغ اند و در     داشته يدار مرتع

 مراتـع را    تيـ  مالك يواگذارت  يزان موفق يثر بر م  ؤعوامل م 
 .ندينماين مييتب

 
 بحث 
داران مـورد مطالعـه    ر مرتـع  بيشتدهد كه   يج نشان م  ينتا
 عنـوان   ي قطعـ  يواگذار  مراتع را  يت برا ين نوع مالك  يبهتر

 يدگاه و در صـورت واگـذار      يـ ن د يـ اند كه طبعاً با ا    نموده
 ينحـو بهتـر    در مراتـع بـه     يات اصالح ي مراتع، عمل  يطعق

 اسـت كـه كارشناسـان       ين در حـال   يـ انجام خواهد شد و ا    
ـ ت را بـصورت پروانـه چرا      يـ ن نـوع مالك   يبهتر  عنـوان   يئ

 دولـت بـر     يت تـوان نظـارت    يـ ن نوع مالك  يالبته ا . اندنموده
مراتع را گسترش داده و در صورت بروز تخلف نسبت به           

ها ي بررسـ  . دولت اقدام خواهد شـد     ي سو لغو پروانه چرا از   
ت بـه   يداران مالك دهد كه نه كارشناسان و نه مرتع      ينشان م 

ج ينتـا  .داننـد ي سـاله را مناسـب  نمـ        30 يصورت واگذار 
 دييـ أز آن را مـورد ت     يـ ن )1377(يق رمـضان  يحاصل از تحق  
داران ر مرتـع  بيشتدهد كه   يها نشان م  يبررس. قرارداده است 

 ي بـرا  يتوانـد نقطـه عطفـ     ي مراتع نمـ   يمعتقدند كه واگذار  
ـ  ،دار باشـد  ن افـراد مرتـع    يجاد اختالف ب  يا صـورت    در ي ول

 يست كه به هر نحو    ين افراد ين اختالف ب  يوجود اختالف، ا  
 ير كارشناسان معتقدند كـه واگـذار      بيشت ي ول ،ت دارند يمالك

ـ   ي اي برايتواند نقطه عطف  يمراتع م  ن افـراد  يجـاد اخـتالف ب
ن اخـتالف را    يصورت وجود اختالف، ا    ردار باشد و د   مرتع
ن يـ  كه البته ا   دانند  ي از مشخص نبودن محدوده مراتع م      يناش

 يزيـ  مم هـاي  تئيه. گرددي برم يزي مم يهاتئيمشكل به ه  
 گذارنــد و در يق مراتــع را نامــشخص مــيــ مــرز دقاصــوالً

ــشت  ــس ربيـ ــوارد بـ ــعياريمـ ــانيدارا  از مراتـ  ي همپوشـ
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باعث ورود دامداران مجاز به ن تداخل مرزها يا. باشنديم
 در جهت يجه عامليگر شده و در نتيكدي يهاعرصه

 .ن آنها خواهد شدياختالف ب
داران مورد مطالعه معتقدند كه طرح      ر مرتع بنابراين بيشت 

داران القاء ده را به مرتع ين ا ي مراتع توانسته است ا    يرواگذا
ر تبيـش  كـه    ي در صـورت   ،كند كه خود را مالك مراتع بدانند      

 مراتع نتوانسته   ياند كه طرح واگذا   كارشناسان عنوان داشته  
داران القاء كند كه خـود را مالـك    ده را به مرتع   ين ا ياست ا 

ق شـاه   يـ ج حاصـل از تحق    ي كـه نتـا    ييتا جا ( .مراتع بدانند 
ها يبررس. )باشديد آن م  يؤم )1373 (يو سلطان  )1379(يول

اظهـار   انداران و كارشناسـ   مرتـع  ربيـشت  دهد كـه  ينشان م 
 كـه   ي و هم به افـراد     ياند كه مراتع هم به افراد واقع      داشته
داران مرتـع . انـد واگـذار شـده اسـت        نبوده يدار واقع مرتع

 يداران واقعـ  از مراتع بـه مرتـع      يزيمعتقدند كه درصد ناچ   
ك سـوم   ي است كه حدود     ين در حال  ي ا ،واگذار شده است  

ار شـده كـه      واگـذ  يكارشناسان معتقدند كه مراتع به افراد     
داران و ر مرتــعبيــشتبــه نظــر . انــد بــودهيدار واقعــمرتــع

ــع  ــان، مرت ــداران غكارشناس ــي ــ از طرير واقع ــه ي ق رابط
ن ي ا ييرسد چرا يبه نظر م   .نديافت نما ياند مرتع در   توانسته
صدور پروانـه چـرا       و يزي مم يد در گروهها  يز با يكار را ن  

 ي گروهها  كه در  ي از افراد  ياز آنجا كه برخ   . جستجو كرد 
ت دارند ممكن است روابط را بر       يصدور پروانه چرا عضو   

 افراد  يريرگن  بر ضرورت بكا    يبنابراح دهند،   يضوابط ترج 
د يـ كأ تيزيـ  مم يت كارگروههـا  يمتخصص و متعهد و اهم    

 .گردديم
دهد كه يج نظرات كارشناسان و دامداران نشان مينتا

 را يسطوح مراتع واگذار شده به هر دامدار كفاف زندگ
نه ي از هزيزيتواند درصد ناچيدهد و حداكثر مينم

د توجه داشت چنانچه سطح يبا. دين نمايمأ را تآنها يزندگ

 ؛دار را ندهد مرتعيواگذار شده مراتع، كفاف زندگ
 .سازديم ايب مرتع را مهي مناسب جهت تخريها نهيزم

ر بيشت كه با توجه به نظر ي از موارديكين يبنابرا
 و يتوان در نظر گرفت واگذارين و كارشناسان مدارا مرتع
به نسبت افراد خانوار و تعداد دام دامداران م مراتع يتقس
 و )1377 (ي رمضانيهاي با بررسعاملن يكه ا باشديم

ج نشان ين نتايهمچن. مطابقت دارد) 1377 (يسبحان
دگاه يداران و هم از ددگاه مرتعيدهد كه هم از د يم

اند و هر دو  واگذار شده اصالح نشدهمراتعكارشناسان، 
ف توسط يانجام ندادن وظان علت آن را يگروه مهمتر

دانند كه البته ي اصالح مراتع ميكنندگان مرتع براافتيدر
ن مورد را مرتفع يتوان ايق و كامل دولت ميبا نظارت دق

گر عدم اصالح مراتع، مشاع بودن آن يساخت و علت د
 دامداران يور پروانه جدا براعنوان شده است كه با صد

 نظرات يبررس. ل نموديز تعدين عامل را نيتوان ايم
 يانگر آن است كه برنامه خاصيداران و كارشناسان بمرتع
 نشده ينيبشي پيدار اضافه در طرح مرتعيها داميبرا

 در خصوص ياقات گستردهياست كه الزم است تحق
 .درينحوه خروج دام مازاد از مرتع صورت گ

ن يمأداران مورد مطالعه عدم تر مرتعاز اين رو، بيشت
ل انجام ي از داليكي دولت را سوي  اعتبار طرح ازيتمام

كنندگان مراتع در قبال اصالح مراتع افتيف دريندادن وظا
 ين تماميمأ كارشناسان معتقدند كه عدم تي ول،داننديم

 انجام ندادن يل اصلي دولت دلسوي اعتبار طرح از
كنندگان مراتع در قبال اصالح مراتع افتيف دريوظا
اند كه درآمد دامداران مورد مطالعه اظهار داشته. باشد ينم

ش ي مراتع به طور مداوم افزايداران بعد از واگذارمرتع
انجام ش درآمد را يل افزاين دليمهمترداشته است و 
 ؛اندد علوفه عنوان نمودهيش تولي و افزاياقدامات اصالح
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 يها كه در طرحي از موارديكي  كهح استي به توضالزم
 جهت كشت يا در نظر گرفته شده است منطقهيدارمرتع

ن عامل يا.  طرح باشدي اجراي برايازهيعلوفه بوده تا انگ
ب ي باعث تخريي اجرايل عدم نظارت دستگاههايبه دل

داران پا را فراتر نهاده و ر مرتعبيشترا ي ز،مراتع شده است
ن در يا. اندر كشت علوفه بردهي را زيعتريار وسيبسمنطقه 

درآمد اند كه عنوان داشتهست كه كارشناسان يحال
ش داشته يمدت افزا در كوتاهين بعد از واگذارادار مرتع

داران به  از تجاوز مرتعيش درآمد ناشين افزاياست كه ا
كه با   بوده است كشت علوفهي اطراف منطقه براينهايزم

 يسبحان ،)1373 (ينجام شده توسط سلطانمطالعات ا
ن يكه رابطه ب) 1380 (يكامران و )1377 (يرمضان) 1377(
 اند،ت مراتع را مثبت دانستهيريبهبود مد زان درآمد ويم

 . مطابقت دارد
 
  مورد استفادهمنابع

بررسي نقش مشاركت در حفظ، احياء و . 1378. دادرسي، الف −
، )ستاي خرسف در سبزوار مراتع رو(برداري از مراتع بهره

سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، وزارت جهاد 
 .كشاورزي

. 1372. دفتر فني مرتع سازمان جنگلها، مراتع وآبخيزداري كشور −
داري و روند تهيه، واگذاري و اجراي آن به هاي مرتعطرح

داران و دامداران، انتشارات سازمان جنگلها، مراتع و  مرتع
 .ي، تهرانآبخيزدار

 اجتماعي در –بررسي نقش عوامل اقتصادي . 1377. رمضاني، م −
تخريب مراتع دشت تجن، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه 

 . علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
بررسي رابطه بين تخريب مراتع و مسائل . 1377. سبحاني، الف −

 كارشناسي اقتصادي و اجتماعي آبخيز آلولك قزوين، پايان نامه
 .ارشد، دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

 اجتماعي در مديريت –نقش عوامل اقتصادي . 1373. سلطاني، غ −
برداري از مراتع كشور، مجموعه مقاالت اولين سمينار ملي بهره

 . داري در ايران، دانشگاه صنعتي اصفهانمرتع و مرتع
كت در توسعه و بسترسازي براي مشار. 1379. شاه ولي، م −

 .حفاظت منابع طبيعي، انتشارات مؤسسه توسعه روستايي

داري درايران، چاپ دوم، انتشارات آستان مرتع. 1374. مصداقي، م −
 . قدس رضوي، مشهد
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Abstract 

This study was conducted to assess the effect of rangeland dedication. The research 
population included all the rangeland owners (N=45) and all the pasture experts (N=32). 
Moreover, data was gathered through two main methods, i.e. library, documentary and field 
methods. The viewpoints and suggestions of professors, researchers and experts were used for 
the purpose of determining the validity of questionnaire. Based on Kerenbakh Alpha 
Coefficient, the results of questionnaire reliability was determined 0.89 and 0.91 for the 
questions relating to pasture owners and experts, respectively. The result of Spearman 
correlative coefficient indicated that the relation between the variables of: beneficiary literacy, 
beneficiary training, improving economic capability of beneficiary family through granting 
credits, improving economic capability of beneficiary family through breeding and reclamation 
of pastures,  and improving economic capability of exploiters’ family through combination of 
cultivation and animal husbandry, decreasing livestock, executive effective regulations, and 
improving economic capability of exploiters’ family through productive plans with variable of 
level of success in rangeland privatization in the form of pasture management plans is positive. 
The results gained from Man - Whitney examination indicate that there is no meaningful 
difference between the viewpoint of experts and pasture owners concerning the level of success 
in rangeland privatization in the form of pasture management plans and both groups have 
similar opinion. The results gained from multivariable regression in stepwise method show that 
the variables of improving economic capability of beneficiary capability had have positive 
effect on level of success in rangeland privatization in the form of pasture management plans by 
combination of cultivation and animal husbandry, beneficiary training, improving economic 
capability of exploiters’ family through pastures breeding and reclamation and decreasing the 
number of livestock.  
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