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چکیده

آگاهی از دانش و نگرش گروداران مراتع نسبت به مشکالت و مدیریت این اکوسيستم ،برای تصميمسازی و برنامهریزی

ضروریست .هدف این پژوهش ،ارزیابی دیدگاه مرتعداران و کارشناسان منابع طبيعی نسبت به تأثير اجرای طرحهای مرتعداری و
همچنين مشارکت و همکاری آنان در موفقيت اجرای این طرحهاست .منطقه مورد مطالعه ،شهرستان تربت جام بوده است .با بررسی
طرحهای مرتعداری شهرستان تربت جام از سال  1372تا  ،1393مشخص شد که پنج طرح بشيرآباد ،چشمه گل ،گِوِی ،تيمنک سفلی
و جهانآباد اجرا شدهاند .جامعه آماری پژوهش شامل  464بهرهبردار بوده که در واقع مرتعداران دارای پروانه چرا هستند .به کمک
فرمول کوکران 186 ،نمونه به صورت تصادفی سيستماتيک انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفتند .پس از تجزیهوتحليل آماری
دادهها و با بررسی کليه متغيرها و مؤلفههای سنجيده شده ،مشخص شد که ميان دیدگاه گروداران منطقه و عوامل اقتصادی ،آموزشی،
مشارکت اجتماعی و همچنين همکاری نهادی یک رابطه معنیدار خطی وجود دارد .نتایج نشان داد که مهمترین مؤلفههای مؤثر بر
دیدگاه گروداران برای مشارکت در طرحهای مرتعداری ،بررسی نيازهای اقتصادی و اجتماعی قبل از تصویب طرح و تصویب طرحها
مطابق با نياز روستایيان ازجمله تأمين درآمد و مسکن و انتخاب مجری از ميان گروداران است .بنابراین پيشنهاد میشود برای بهبود
نتایج طرحهای آبخيزداری در منطقه مورد مطالعه ،هماهنگی مستمر ميان ادارات ترویج شهرستانها برای برگزاری کالسهای توجيهی،
آموزشی و همکاریمحور در زمينه مرتعداری صحيح در دستورکار قرار گيرد.
واژههای کلیدی :حفاظت مشارکتی محلی ،مشارکت روستایی ،مشارکت گروداران ،مدیریت مراتع.

مقدمه
منابع طبيعی به طور اعم و مراتع به طور اخصص ،بسصتر
مناسبی برای توسعه و رفاه جامعه بشری بهشمار می روند،
هرگونه کم تصوجهی بصه ایصن منبصع مهصم ،موجصب کصاهش
امکانات توسعه و توليدات کشاورزی و در نهایت کاسصتن
از کيفيت زندگی روستانشينان در درازمدت خواهصد شصد.
اولين اثر کصم تصوجهی بصه مراتصع ،کصاهش حاصصلخيزی و

سوددهی زمين و بعد تجاوز به اراضی مرتعی و تبدیل آن
به زمصين هصای کشصاورزی کصم بصازده اسصت ( Mohseni
 .)Haftcheshmeh & Arzani, 2020از آنجصا کصه ایصن
زمين ها بازدهی کافی را برای زراعت ندارند ،به تدریج به
زمين هایی غيرقابل کشت تبدیل می شوند ،در نتيجه مصواد
غذایی کاهش یافتصه و سصو تغذیصه و گرسصنگی افصزایش
مصصی یابصصد ( & Shirmardi et al., 2020; Galvin
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 .)Athornton, 2001تخریب مراتع نصه تنهصا بصه صصورت
مستقيم موجب کمبود مواد غذایی خاک مصی شصود ،بلکصه
منجر به کاهش توليدات دامی (تأمين کننده بخش مهمی از
مصصواد غصصذایی کشصصور) م صی گصصردد (.)McGregor, 2007
بنابراین حفاظت از مراتع امری ضروری و این موضوع در
گرو مشصارکت و همکصاری تمصام ذینفعصان منطقصه اسصت
( .)Quinn et al., 2007دامداران مهمتصرین بهصره بصرداران
مراتع مهصره ای کليصدی در اجصرای طصرح هصای حفصاظتی
محسوب می شصوند ( ،)Shirmardi et al., 2020ازایصنرو
عموم طرح های مرتعداری با احتساب مشارکت دامصداران
اجرا می گردد؛ از همين رو اجرای طصرح هصای مرتصع داری
بدون مشصارکت دامصداران امصری نصاممکن اسصت ( Guy,
 .)2006بيشتر صاحبنظران توسعه اقتصادیصص اجتمصاعی
معتقدند که مشارکت عامل اصلی و تعيينکننده در فراینصد
رشد و توسعه تمامی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه
مصی باشصد (.)Yaghoubi & Vahdat Mohada b, 2013
برخی معتقدند حيات کشورهای در حال توسعه ،بسصتگی
به شناخت و درک اهميت مشارکت گروداران و دسترسصی
داشصصتن بصصه منصصابع مصصورد نيصصاز دارد ( & Mahmoudi
 .)Hakimpour, 2014چه بسا مطالعات نشان می دهد کصه
مشکالت نظصام مصدیریت مرتصع متنصوع انصد ( & Khaliqi
 )Ghasemi, 2004و کمتر بصه صصورت جصامع از دیصدگاه
بهره برداران بررسی شده اند (.)Tahmasebi et al., 2010
حفاظصصت از مراتصصع نيازمنصصد همکصصاری و مشصصارکت تمصصام
گروداران است ،زیرا مهره اصلی اجرای طرح هصای مرتصع
داری و حفاظت از منابع طبيعی ،بهره برداران مرتع هستند
و بههمين دليل بيشتر طرح های مربوط بصه مرتصعداری بصا
تکيه بر مشارکت آنها اجرا می شود ( .)Mirza Ali, 2001
بنابراین اگر گروداران در همصه مراحصل شصرکت کننصد آن
مشارکت واقعی و اصيل است ( .)Kolahi, 2021مشارکت
به عنوان هدف ،خود جزِئی از فرایند توسعه قلمداد می شود
( .)Njoh Ambe, 2011یعنی با دخالت دادن دیگصران در
فرایند توسعه  ،جامعه تبدیل به جامعصه فعصال و مشصارکتی
می شود (  .)Primmer & Kyllnen, 2006افراد جامعه از
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انفعال خارج شده و شعاع تعامل شان گسترش پيدا می کند
و به جایی می رسد که خودشان متولی توسعه می شصوند و
توسصعه را خلصق و ایجصاد مصیکننصد ( Paluj & Naghi
Porfar, 2006; Jangjo Barz el Abad & Ghorbani,

 ) 2001( Abedini .)2007در پژوهش خود نتيجه گرفت
که بين ناآگاهی از محتوای برنامه و عدم مشصارکت مصردم
در فعاليت های آبخيزداری رابطصه وجصود داردGhaffari .
( ) 2001نيز بيان کرد که ميان متغيرهای پایگاه اجتماعی،
رفتار عقالنی و پروانه چرا با ميصزان مشص ارکت مصردم در
طرح های مرتعداری رابطصه وجصود دارد .در ادامصه ابصراز
داشتند که بين رفتار عقالنی و انگيصزش دامصداران رابطصه
مثبت و معنصادار وجصود داشصته و همچنصين بصين پایگصاه
اجتماعی و انگيزش دامداران رابطه معکوس وجصود دارد.
برخی محققان نيز به بررسی عوامصل بازدارنصده مشصارکت
دامداران در احيای مراتصع پرداختنصد ( Khatunabadi et
al., 2006؛  .)Khawaja & Basiri, 1994برخصصی نيصصز
عوامل مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در مدیریت پایصدار
منابع آب و خاک را در حصوزه آبخيصز حبلصه رود بررسصی
کردند .به نحوی که با ادراک مرتع داران نسبت به اثربخشصی
روشهای ترویجصی بصرای بهبصود طصرح هصای مرتصعداری
شهرستان تفرش پرداخته اند ( .)Saghari, 1996برخصی از
محققان نيز عوامل آموزشصی ،اقتصصادی ،برنامصه ریصزی و
اجتمصصاعی را مهمتصصرین موانصصع تصصأثير گصصذار بصصر مشصصارکت
دامداران در احيای مراتع معرفی کردنصد ( Mohammadi,
 .)Mohammadi et al., 2007; 2013برخی محققصان بصا
بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بصر ميصزان مشصارکت
دامداران در طرح های مرتعداری به این نتيجه رسيدند که
دو عامل مالکيت و زمين دیم مهمترین فصاکتور مصؤثر بصر
ميزان مشارکت دامداران در طرح هصای مرتصعداری اسصت
(  .)Khaliqi & Ghasemi, 2004بررسیهصا نشصان داد از
دیدگاه کارشناسان بهترتيب متغيرهای آموزشی ،اقتصادی،
برنامه ریزی و اجتماعی بيشترین تأثير را در عدم مشارکت
بهره برداران در اجرای طرح های اصالحی و احيایی مراتع
دارند (  )Karimian, 2009؛ ولی از دیصدگاه بهصره بصرداران
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بيشترین تأثير در عصدم مشصارکت بصه ترتيصب مربصوط بصه
متغيرهای برنامه ریزی ،اقتصصادی  ،آموزشصی و اجتمصاعی
اسصصت ( .)Rouhi et al., 2010رسصصتگار و همکصصاران
( )2018با بررسی تأثير اجرای طرح های مرتصعداری بصر
وضعيت معيشتی دامصداران مراتصع یيالقصی حصوزه آبخيصز
سجادرود بابل ،به این نتيجه رسيدند که ميانگين سصود در
واحد مرتع برای مرا تع دارای طرح و مراتصع فاقصد طصرح
یکسان است و اجرای طرح های مرتع داری در اراضی این
حوزه آبخيز بر وضعيت معيشتی دامداران تصأثير بسصزایی
نداشته است .با توجه به پصژوهش هصای یادشصده در ایصن
بخش و همچنين اهميت طرح های مرتع داری در کشور از
لحاظ بقای زیستی مراتع و اثرگصذاری مراتصع بصر زنصدگی
بهره برداران ( & Jannati chenar et al., 2020; Moradi
 ،)Kolahi, 2020نتصایج حاصصل از ایصن پصژوهش هصا بصا
استفاده از دیدگاه بهره برداران بتواند در اجصرای هصر چصه
بهتر و دقيق تر طرح هصای مرتصع داری در منصاطق مختلص
لحاظ شو د .در این صورت اجرای یک طصرح مرتصعداری
میتواند هم بقای اقتصادی بهره بردار و هم بقصای زیسصتی
مراتع را تأمين کند.
این مطالعه در تالش است به ارزیابی دیدگاه دامداران و
کارشناسان منابع طبيعی اثر اجرای طرحهای مرتعداری
شهرستان تربت جام بپردازد .نتایج حاصل از این پژوهش،
کميت و کيفيت متأثر از طرحهای مرتعداری در حل
مشکالت دامداران را ارزیابی و همچنين به اجرای صحيح
طرحهای مرتعداری کمک خواهد کرد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
شهرستان تربت جام با مساحت تقریبی بيش از 835
هزار هکتار در شرق استان خراسان رضوی و ناحيه جنوب
شرقی شهرستان مشهد قرار دارد .این شهرستان دارای
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دو بخش منابع طبيعی شامل منابع طبيعی بخش مرکزی و
نصرآباد و منابع طبيعی صالحآباد بوده و بهطورکلی
پالکهای این شهرستان دارای حدود ثغور مشاعی که اغلب
دارای حدومرز قانونی و گاهی دارای نقشه ثبتی هستند
میباشد.
این پژوهش به ارزیابی دیدگاه گروداران اصلی مرتع
پرداخته تا تأثير اجرای طرحهای مرتعداری را بررسی کند.
کنش اصيل مشارکتی ،دارای خصوصيات فرایندی است یعنی
میبایست در تصميمسازی ،تصميمگيری ،اجرا ،نظارت و در
نهایت ،در منافع ،امر مشارکت اتفاق بيفتد .بهعبارتیدیگر،
بدون جلب مشارکت مردم در طرحها و پروژههای عمرانی و
مرتعداری عمالً توسعهای به صورت کامل انجام نخواهد شد.
عدهای بر این اعتقادند که حيات کشورهای در حال توسعه
در رقابت با کشورهای پيشرفته اقتصادی بستگی به شناخت
و درک اهميت مشارکت مردمی و بهکارگيری درست آن در
رسيدن به سطح زندگی مناسب ،شایسته و دسترسی داشتن
به منابع مورد نياز دارد ( Mahmoudi & Hakimpour,
 .)2014بنابراین اهداف این پژوهش عبارت است از:
 -1بررسی عوامل مؤثر بر دیدگاه گروداران اصلی منطقه
درباره طرحهای اجرا شده مرتعداری.
 -2بررسی مشارکت و همکاری گروداران اصلی ،در
موفقيت اجرای طرحهای مرتعداری.
در این پژوهش  12طرح مرتعداری مصوب شهرستان
تربت جام از سال  1372تا  1393مطالعه و بررسی شده
است .از  12طرح ،پنج طرح بشيرآباد ،چشمه گل ،گِوِی،
تيمنک سفلی و جهانآباد اجرا شدهاند .در پنج طرح چاه
شور ،فاليزک ،گوربند ،فاليزک و تاکک ،برخی از پروژههای
قيد شده در طرحهای مرتعداری اجرا شدهاند؛ ولی در دو
طرح قله حمام و خواجه حسام هنوز پروژههای مرتبط اجرا
نشده است.

ارزیابی دیدگاه گروداران اصلی از ....

284

جدول  -1طرحهای مرتعداری تصویب شده در شهرستان تربت جام

Table 1- Approved rangeland plans in Torbat-e Jam city

نام طرح

Plan’s Name

گوی

Goyi

چشمه گل

Cheshmeh

سال تصویب طرح
Year of Plan

تعداد بهرهبردار
No. of

تعداد نمونه
No. of

Timanak

approval

beneficiaries

1382

80

28

بذرکاری ،قرق ،مرمت چشمه و قنات ،احداث آبشخور ،هاللی آبگير

1375

147

33

بوتهکاری ،حفاظت و قرق ،مرمت چشمه ،احداث هاللی آبگير

37

حفاظت و قرق ،کپهکاری ،بوتهکاری ،مرمت چشمه ،فارویينگ با
کشت مخلوط

1372

28

16

حفر چاه مالداری ،بوتهکاری ،قرق ،کپهکاری ،مرمت چشمه

1376

26

9

قرق ،بوتهکاری ،بذرپاشی ،حفر چاه مالداری

1373

52

13

حفر چاه مالداری ،بوتهکاری ،قرق ،کپهکاری ،مرمت چشمه

1393

1

4

ذخيره نزوالت همراه با بذرپاشی ،کپهکاری ،عمليات غنیسازی و
کشت درختان ،قرق احيایی

بازنگری 1373

97

30

قرق ،بذرپاشی ،کپهکاری ،احداث آبشخور

1379

28

16

کپهکاری ،ذخيره نزوالت-حفاظت و قرق

1373

131

Sofla

گوربند

Gorband

چاه شور

Chahshour

بشيرآباد

Bashirabad

تاکک

Takak

جهانآباد

Jahanabad

فاليزک

Falizak

Approved operations at the plan

samples

Gol

تيمنک سفلی

عمليات تصویب شده در طرح

تجزیهوتحلیل آماری
جمعآوری دادهها و اطالعات مورد نياز ،از سه طریق
بازدید ميدانی ،مصاحبه عميق با ساکنان و همچنين تکميل
فرمها و پرسشنامههای محققساخته انجام شد .واحد تحليلی
تحقيق ،گروداران اصلی منطقه (دامداران و کارشناسان منابع
طبيعی) هستند .مجموع گروداران اصلی این منطقه  590نفر
بودهاند که از این تعداد  126گرودار اصلی در این منطقه فوت
کرهاند ،ازاینرو جامعه آماری پژوهش شامل  464بهرهبردار
(دامداران دارای پروانه چرا) هستند .با توجه به تعداد دامداران
در هر سامان عرفی و برای انتخاب نمونه آماری ،به ليست
دامداران و بهرهبرداران مراتع مراجعه شد .در مجموع  186نمونه
به صورت تصادفی سيستماتيک انتخاب و مورد پرسش قرار
گرفت .یادآوری میگردد که هر یک از طرحها به صورت
جداگانه در نظر گرفته میشود و عالوه بر مجریان تعدادی از

دامداران هر طرح نيز انتخاب شدند .پرسشنامه این پژوهش،
در دو بخش شامل مؤلفههای تحقيق و سؤاالت فردی و
جمعيتشناختی تنظيم شد .در این پژوهش دیدگاه گروداران
متأثر از  8متغير «ضرورت طرحها» (اهميت طرح بر بهبود
وضعيت رفاه اقتصادی مرتعداران)« ،همکاری نهادی»
(همکاری ميان سازمانی)« ،پایداری زیستی» (توجه به مسائل
پایداری محيطزیست)« ،اعتماد اجتماعی» (اعتماد به ذی
مدخالن سازمانی)« ،تعارض» (درگيری ميان بهرهبرداران)،
«عوامل آموزشی» (آموزش طرحهای مرتعداری)« ،عوامل
اقتصادی» (اثر طرحهای مرتعداری بر فاکتورهای درآمدی
مرتعداران) و «مشارکت اجتماعی» (مشارکت در اجرای
طرحهای آبخيرداری) بررسی شد .این پژوهش متشکل از 49
گویه که برای متغيرهای ضرورت طرحها ،همکاری نهادی،
پایداری زیستی ،اعتماد اجتماعی ،تعارض ،عوامل آموزشی و
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عوامل اقتصادی ،در قالب مقياس ليکرت با طي  5گزینهای و
برای متغير مشارکت اجتماعی با مقياس دودویی (باینری) به
صورت بله و خير است .روایی پرسشنامه توسط متخصصان
امر ،از نظر محتوایی تأیيد شد .برای تحليل دادهها در این
پژوهش ،اگر دادههای مورد تحليل نرمال و کمی باشند برای
تحليل همبستگی ميان آنان از همبستگی پيرسون استفاده
میشود ،اما اگر دادهها کمی و غيرنرمال و یا رتبهای با مقادیر
زیاد باشند از همبستگی اسپيرمن استفاده میگردد .با توجه به
نرمال بودن دادهها ،از جدول ضریب همبستگی استفاده شده
است .در این جدول همبستگی پيرسون بين متغيرها در دو
سطح معناداری  95و  99درصد تعيين شده است .همچنين
برای تجزیهوتحليل آماری دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده
شد .برای توصي نمونه و اطالعات از شاخصهای مرکزی،
پراکندگی و کشيدگی بر حسب نياز استفاده شده است .برای
تحليل دادهها از آمارههای ميانه ،مد ،ميانگين ،انحرافمعيار،
بيشينه ،کمينه ،آناليز واریانس و همچنين آزمون  tاستفاده
گردید .آناليز واریانس ،در واقع تعميم مقایسه ميانگين دو گروه
مستقل به کمک آزمون  tاست که اکنون در بيش از دو گروه
مقایسه انجام میشود .در واقع به کمک این آزمون به مقایسه
ميانگين متغير کمی در سطوح مربوط به متغير کيفی پرداخته
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شده است .آناليز واریانس ،در واقع تعميم مقایسه ميانگين دو
گروه مستقل به کمک آزمون  tاست که اکنون در بيش از دو
گروه مقایسه انجام میشود .در واقع به کمک این آزمون به
مقایسه ميانگين متغير کمی در سطوح مربوط به متغير کيفی
میپردازیم .در آناليز واریانس وجود تفاوت معنیدار بين
گروهها بوسيله آزمون  Fانجام میشود .یکی از فرضهای
آزمون آناليز واریانس یکطرفه این است که واریانس متغير
وابسته برای همه گروهها برابر باشد ،این فرض را میتوان با
استفاده از آزمون  Leveneبررسی کرد .ضریب همبستگی
شاخصی است که ميزان رابطه بين متغيرها را نشان میدهد .یک
مالک مناسب برای تعيين همبستگی دو متغير کمی ضریب
همبستگی پيرسون است که در این پژوهش نيز از آن استفاده
شده است .همچنين برای مدل کردن مقدار یک متغير کمی
وابسته که بر رابطه خطیاش با یک یا چند متغير مستقل
(پيشگو) بنا شده است ،از رگرسيون خطی استفاده شد .مدل
رگرسيون خطی فرض میکند که یک رابطه خطی بين متغير
وابسته و متغير (های) مستقل وجود دارد .آماره دوربين واتسون
نيز برای تشخيص خودهمبستگی در ادامه مبحث رگرسيون
محاسبه شده است .شکل ( )1مراحل انجام پژوهش را نشان
میدهد.

شکل  -1مراحل تحقیق برای بررسی ارزیابی دیدگاه گروداران از اجرای طرحهای مرتع داری

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

جدول  -2آمار توصیفی متغیرهای موجود در پژوهش

Table 2 - Descriptive statistics of the variables in the research

متغير
Variable

توضيحات

انحراف از معيار  ±ميانگين

ميانه

مُد

بيشينه

کمينه

Destriptions

M±SD

Median

Mode

Max

Min

دیدگاه گروداران از اجرای طرحهای
مرتعداری

276.703±2.0

6939.2

207.457±3.0

1667.3

650.506±2.0

6667.2

stakeholders' view on
implementation of the rangelands
plans

ضرورت طرحها
Necessity of plans

همکاری نهادی
Institutional cooperation

پایداری زیستی
Sustainability

کامالً موافقم ())5

651.576±2.0

7500.2

354.526±3.0

3333.3

798.302±2.0

7778.2

724.480±2.0

8000.2

516.406±2.0

4000.2

581.224±1.0

6000.1

Social trust

تعارض
Conflicts

عوامل آموزشی
Educational factors

عوامل اقتصادی
Economic factors

مشارکت اجتماعی
همکاری نهادی

3.00

4.00

1.00

3.00

3.00

2.89

3.00

2.20

1.60

5.00

5.00

4.00

4.00

3.00

2.00

1.00

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

مقياس باینری( :بله ( ،)1خير ())2
973.162±1.0

000.2

533.386±47.10

00.47

Institutional cooperation

سن

3.33

5.00

2.00

(سنجش در طي ليکرت پنج گزینهای از کامالً مخالفم ( )1تا

اعتماد اجتماعی

social participation

2.50

4.00

2.00

مقياس نسبی :به صورت پاسخ باز

2.00
40.00

2.00
80.00

1.00
29.00

متغير

توضيحات

انحراف از معيار  ±ميانگين

ميانه

مُد

بيشينه

کمينه

Variable
Age

Destriptions

M±SD

Median

Mode

Max

Min

مقياس اسمی :دوتایی مرد ( )1و زن ()2

32.177±1.0

00.1

1.00

2.00

1.00

392.436±4.1

00.4

310.394±47.10

00.46

989.103±2.0

00.3

جنسيت
Gender

بعد خانوار
Family size

مدت اقامت (سال)
)Duration of stay (years

نوع مسکن
Type of housing

مقياس نسبی :به صورت پاسخ باز
مقياس نسبی :به صورت پاسخ باز
مقياس اسمی( :مالک ( ،)1استيجاری ( ،)2سایر ())3

3.00

40.00

3.00

8.00

80.00

3.00

1.00

29.00

2.00

مقياس رتبهای( :بیسواد ( ،)1نهضت ( ،)2زیردیپلم ( ،)3دیپلم
تحصيالت
Education

( ،)4کاردانی ( ،)5کارشناسی ( ،)6کارشناسی ارشد ( )7و دکترا

725.803±2.1

00.3

3.00

6.00

1.00

و باالتر ())8
درآمد
Income

مقياس رتبهای( :زیر  10ميليون ریال ( /)1بين 10-20م (،)2

666.962±2.0

بين  20-30م ( ،)3بين  30-40م ( )4و باالی 40م ())5

00.3

3.00

5.00

1.00

مقياس اسمی( :بخش خصوصی ( ،)1دولتی ( ،)2آزاد (،)3
شغل
Job

محصل ( ،)4زارع ( ،)5دامدار ( ،)6بازنشسته ( ،)7خانهدار (،)8

00.000±6.0

00.6

00.6

6.00

6.00

بيکار ( )9و سایر ())10
زمان حضور در روستا
Time of attending at the village

وضعيت تأهل
Marital status

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

248.053±1

1.00

1.00

3.00

1.00

سایر ())3
مقياس اسمی( :مجرد ( ،)1سایر (مطلقه یا بيوه) ( )2و متأهل
())3

103.989±1

2.00

2.00

2.00

1.00
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نتایج
این پژوهش در بازه زمانی سصال  1398تصا  1399در
محدود شهرستان تربت جام انجصام شصده اسصت .براسصاس
نتایج ،ميانگين دیدگاه گروداران از نحوه اجرای طرح های
مرتصصع داری ،در سصصطح متوسصصط ( ) 2/703قصصرار داشصصت.
همين طور از عوامل مؤثر بر دیدگاه آنان در این زمينه نيز
متغيرهصصای «ضصصرورت طصصرح هصصا»« ،همکصصارینهصصادی»،
«پایداری زیسصتی»« ،اعتمصاد اجتمصاعی»« ،تعصارض» و
«عوامل آموزشی» ميصانگينی بصاالتر از سصطح متوسصط و
عوامل اقتصادی ميانگينی در سصطح متوسصط داشصتند .در
مقابل متغيرهای همکصاری نهصادی و مشصارکت اجتمصاعی
به ترتيب دارای کمتری ن ميزان ميانگين بودند .متوسط سنی
پاسخ دهنصدگان  47سصال بصوده و از لحصاظ جنسصيت 97
درصد مرد و  3درصد زن بوده انصد  .بصا توجصه بصه اینکصه
مهمترین وجه تمایز خانواده ها ی روستایی و شصهری بُعصد
آن هاسصصت  ،بنصصابراین در خانوارهصصای روسصصتایی نسصصبت
خانواده ها ی پرجمعيت بيشتر است .ميانگي ن بُعصد خصانوار
در افرادی که مورد پرسشگری قرار گرفتنصد  4نفصر بصوده
است .بر پایه نتایج بدست آمده 99 ،درصد افراد مالصک و
تنهصصا یصصک درصصصد آنصصان اجصصاره نشصصين بودنصصد .از لحصصاظ
تحصيالت باالترین درصد را افراد زیردیپلم ( 37درصد) و
در مقابل کمترین درصد را افصراد بصا مصدرک کارشناسصی
( 1/6درصصصد) بصصه خصصود اختصصصا دادنصصد .همصصه افصصراد
پاسخ دهنده دامدار بودند و  40درصد آنان درآمدی برابصر
 2تا  3ميليون تومان داشتند .در این ميصان  95/2درصصد
پاسخ گویان اعالم کردند که در تمام مدت سال در روسصتا
زندگی میکنند.
نتایج پرسشنامه ها نشان داد که  %50از افراد دربصاره
این مسئله که ارگان های دخيل برای طرح های مرتعداری
با مردم منطقه مشورت و از کارشناسان بومی دعصوت بصه
همکاری و همفکری کردهاند را «متوسط» ارزیصابی کصرده
اند .در زمينه اسصتفاده از امکانصات محلصی روسصتا ماننصد
مصالح ساختمانی و نيروی انسانی برای اجرای طرح های
مرتعداری ،کمتر از اهصالی روسصتا و مصصالح موجصود در

ارزیابی دیدگاه گروداران اصلی از ....

منطقه استفاده شده است .همچنين شواهد نشان می دهد که
نهاده های کود بذر و سم به طور مستمر و بهميزان مناسصب
در اختيار بهره برداران قرار نگرفته است .به عقيده پاسصخ
گویان اجرای طرح های مرتعداری ،باعث بهتر شدن کيفيت
زندگی مردم نشده است و تأثير چندانی بر مهصاجرت بصه
شهر و برگشت مردم به روستا نداشته است ،یصا اینکصه در
ایجاد عالقهمندی مردم به روستا و بهتصر شصدن احسصاس
مردم به یکدیگر نيز خنثی عمل کرده است ،نه تأثير مثبت
داشته نه منفی .همچنين از نظر اعتماد اجتماعی گروداران
در س طح متوسط رو به باال قرار دارند .اما در ميان پاسصخ
ها ،در گویههای مربوط به اعتمصاد بصه کارشصناس محلصی
منابعطبيعی و اعتماد به اداره منابعطبيعی بصهترتيصب  20و
 19درصد افراد نيز بی اعتمادی نسبی خود را اعالم کرده
اند .اما در مقابل در زمينه درگيری مرتع داران با مصاموران
حفاظت اداره منابعطبيعی 26 ،درصد افراد موافصق وجصود
این درگيری بودهاند .پاسخدهندگان درباره اینکصه در پصی
اجرای ایصن طصرح هصا درگيصری و نصزاع در بصين مصردم و
همچنين بين مردم و اداره کاهش یافته نيز نظصر متوسصطی
داشتند 62 .درصد از بهرهبرداران بر این باورنصد کصه ایصن
طرح ها باعث کاهش بيکاری نشده و  58درصصد از بهصره
برداران بيان کردهاند که با اجرای این طرح ها اشتغال زایی
در این زمينه رخ نداده است و اميد آنها به آینده پصيشرو
کمتر شده است .برای بررسی رابطه بين متغ يرهصای مصورد
اشاره در جدول  3با دیدگاه گروداران نسبت بصه اجصرای
طرح های مرتع داری ،فرضيه صصفر مبنصی بصهعنصوان عصدم
وجود رابطه بين دو متغير در نظر گرفته شده است .بصرای
بررسی تکتک روابصط بصين متغيرهصای مصورد اشصاره در
جدول  3با دیدگاه گروداران از نحوه اجصرای طصرح هصای
مرتعداری ،نتایج نشان می دهد که ميان مسصکن و دیصدگاه
گروداران رابطه معنیدار وجود دارد .البته بين تحصصيالت
گروداران با دیدگاه گروداران با اجرای طصرح هصای مرتصع
داری رابطه معنیداری وجود ندارد .ميان گروه های درآمد
ماهيانه مرتعداران با اجرای طصرح هصای مرتصعداری عصدم
وجود رابطه معنی دار بصين دو متغيصر پذیرفتصه مصی شصود.
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رابطه ای بين زمان حضور در روستا بصا اجصرای طصرح هصا
وجود ندارد .بين وضصعيت تأهصل و جنسصيت بصا دیصدگاه
گروداران از اجرای طرح ها ،رابطه معنصیدار وجصود دارد.
طبق نتایج مورد اشاره در جدول  3و بصا توجصه بصه ،sig
ميان مؤلفه های ضرورت طرح ها ( ،) 0/00همکاری نهادی
( ،) 0/00پایصصداری زیسصصتی ( ، )0/00اعتمصصاد اجتمصصاعی
( ،)0/00تعصصارض ( ،) 0/00عوامصصل آموزشصصی (،)0/00
عوامل اقتصادی ( ،) 0/00مشصارکت اجتمصاعی ( )0/00و
مدت اقامصت ( ) 0.032بصا دیصدگاه گصروداران از اجصرای
طرح های مرتعداری ،رابطه معنصاداری وجصود دارد .ولصی
سایر مؤلفه های جنسيت ( ،) 0/071بعد خانوار (،)0/632
نصصوع مسصصکن ( ،) 0/738تحصصصيالت ( ،)0/062درآمصصد
( )0/461و وضعيت تأهل ( ) 0/565با دیدگاه گصروداران
از اجرای طرح های مرتعداری ،رابطه ای ندارند .همچنصين
در این آزمون  Fمعنادار است که نشان می دهد همبستگی
بين متغيرها خطی است .بهترین حالصت عصددی Durbin
 Watsonبصصين  1/5تصصا  2/5اسصصت  .در اینجصصا مقصصدار آن
 0/804است ،بنابراین مدل مناسبی از متغيرهای موجصود
بدست نيامده است.
بهطورکلی دیدگاه بهره بصرداران از اجصرای طصرح هصای
مورد اشاره در جدول  1به این صورت است که در طصرح
مرتعداری گوی ،بهره برداران یکی از دالیصل اجصرا نشصدن
صحيح طرح را وجود طرح در دو شهرستان تربت جصام و
باخرز اعالم کرده اند ،به نحویکه محدوده ای از طرح که در
شهرستان باخرز بوده رسيدگی و نظارت بهتری نسبت بصه
محدوده طرح در شهرستان تربتجام دارد .در طرح مرتع
داری چشمه گل ،بهره برداران این طرح عمليات اصصالحی
انجام شده (بهصورت بوتهکاری آتریپلکس همراه بصا تصا
در راستای اهداف بيابان زدایی و تأمين علوفه برای دام ها)
را بهطور نسبی ،مثبت ارزیابی کصرده انصد .در طصرح مرتصع
داری ت يمنک سفلی ،بهره برداران این طرح بهطور نسبی از
عمليات انجام شده در این طرح راضصی بصوده و اثرهصا و
ارزش های اکولوژیکی و زیست محيطی ایصن طصرح هصا را
بسيار با ارزش تر از توليد علوفه و خوراک دام دانسته اند.
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در طرح مرتعداری گوربنصد  ،نارضصایتی بهصره بصرداران از
اجرای ناصصحيح ایصن طصرح باعصث شصده تصا ایصن طصرح
هيچگونه تأثيری بر روی درآمد بيکاری و اشصتغال زایصی
نداشته باشد .در طرح مرتعداری چاه شور ،بهصره بصرداران
این طرح از عدم رسيدگی و نظارت اداره منابع طبيعی در
مرتع محدوده طرح ناراضی هستند .از دیگر مشکالت این
طرح عدم رسيدگی به چاه های مال داری و آبشصخورها و
رسيدگی به بذرهای ک اشته شده در محدوده طرح اسصت و
بدليل خشکسالی های ساليان اخير آب چاه های مالداری
یا شور شده و یا خشک شدهاسصت .در طصرح مرتصعداری
بشيرآباد ،بهره برداران از نبود آب شرب برای دام ها و نبود
تأثير طرح مرتعداری بر روی وضعيت اقتصادی ناراضصی
بوده اند و این طرح در زمينه کاهش درگيصری بصين مرتصع
دران تأثير بسصزایی نداشصته اسصت .در طصرح مرتصعداری
تاکک که تنها یک بهره بردار دارد ،بيشتر افراد منطقصه بصا
واگذاری این طرح مرتعداری به این بهصره بصردار مخصال
هستند ،چون ایشان در منطقه مورد نظر حضور نداشصته و
هرساله فقط برای گرفتن حق عل چر به روستا و محدوده
طرح میآید.
در طرح جهان آباد ،اجرای ناصحيح این طصرح و عصدم
نظارت بر پروژه های بذرپاشی بوتهکاری و ذخيره نزوالت
و کنترل ورود خروج دام مجاز در منطقه وجود اشکاالت
عمده در پروژه های انجام شده این طصرح را بصا شکسصت
مواجه کرده است .به طوری که برگصزار نکصردن دوره هصای
آموزشی در ساليان اخير باعث کاهش همکاری شده است
و این طرح در زمينه اقتصادی و اشتغال زایی بسيار ضعي
بوده و شکست این طصرح موجصب پصسرفصت و تخریصب
مضاع مرتع و استقرار گياهان مهاجم در بخش هصایی از
مرتع شده است .در طرح مرتعداری فالیزک ،بهره بصرداران
این طرح از برگزار نشدن کصالس آموزشصی و در اختيصار
قرار ندادن نهاده های کود بذر در سال های اخير ناراضصی
بوده اند.

ارزیابی دیدگاه گروداران اصلی از ....
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جدول  -3آزمون رگرسیون متغیرهای مختلف

Table 3- Regression test of different variables

متغير

Variable

Beta

T

Sig

ضرورت طرحها

.22

39.01

0.00

R Square

Adjusted R

DurbinWatson

F

Sig

Necessity of plans

همکاری نهادی
Institutional
cooperation

پایداری زیستی

.22

38.52

0.00

.19

36.74

0.00

Sustainability

اعتماد اجتماعی

.24

52.87

0.00

social trust

تعارض

.21

عوامل آموزشی

.16

48.22

0.00

Conflicts
35.81

0.00

Educational factors

عوامل اقتصادی

.15

35.52

0.00

Economic factors

مشارکت اجتماعی

.80

21.01

0.00

0.99

0.99

0.8

4714.6

0.00

social participation

جنسيت

.007

بعد خانوار

.002

1.81

.071

Gender
.48

.63

Family size

مدت اقامت (سال)
Duration of stay
)(years

نوع مسکن

-.01

-2.16

.03

-.001

-.33

.73

Type of housing

تحصيالت

-.008

-.87

.06

Education

درآمد

.003

وضعيت تأهل

-.002

.73

.46

Income
-.57

.56

Marital status

بحث
هدف اصلی این پژوهش ،ارزیصابی دیصدگاه گصروداران از
اجرای طرحهای مرتعداری در شهرستان تربصتجصام اسصت.
ازاینرو ،گروداران اصلی منطقه (دامداران و کارشناسان منابع
طبيعی) مصورد پرسشصگری قصرار گرفتنصد .ضصرورت اعمصال
حفاظصصت از مراتصصع و نگهصصداری آنهصصا در سصصطح وسصصيع و

هزینصصههصصای بصصاالی عمليصصات در ایصصن زمينصصه دو ویژگصصی
فعاليت های مرتعداری هستند .این دو ویژگی ایصن مسصئله را
روشن کرده است که رسيدن به هدف در این زمينصه تنهصا بصر
عهده بخش دولتی نيست و مشارکت مردمی برای رسيدن بصه
آن ضرورت دارد .در این راستا ،طرح و اجرای پصروژههصای
مشارکتی بخش عمدهای از فعاليتهای آبخيزداری را تشکيل
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میدهد .ازاینرو برای جلصب مشصارکت افصراد بایصد در آنهصا
نگرش مثبت ایجاد کرد و بهنحوی دیدگاه آنان را نسصبت بصه
طرحهای مرتعداری گسترده و جامعتر کرد .از سصویی ،نبصود
اطالعرسانی مناسب برای آگاهیرسانی بصه افصراد محلصی در
مورد فعاليتهای مرتعداری یکی از موانع مهم عدم مشارکت
افراد است ،بنابراین با برگزاری کالسهای توجيهی مناسب و
استفاده از مروجان دارای علم کافی در این زمينه میتوان تصا
حد زیادی آگاهی بهرهبرداران را در مصورد علصم مرتصعداری
باال برد .بررسی های انجصام شصده نشصان داد کصه در منصاطق
روستایی ایران ،نظام دامداری متکی به مراتع عمدتاً بر اساس
دستگاههای سنتی مدیریت میشصود ،زیصرا در ایصران بخصش
مهمی از مراتع در چارچوب نظام سنتی بهرهبرداری میگردد
و بهصورت یک بنگاه اقتصادی ،بازده سرمایهگذاری و بهصره
وری اقتصادی منابع مورد توجه جدی قرار نمیگيرد .پيامصد
چنين بهرهبرداری ،تغيير در کميت و کيفيصت پوشصش گيصاهی
مراتع است .نخستين وجه تمصایز خصانوادههصای روسصتایی و
شهری ،بعد جمعيتی آنها است کصه در خانوارهصای روسصتایی
نسبت به خانواده های شهری بيشصتر اسصت .ميصانگين تعصداد
خانوار در افرادی که مورد پرسشگری قصرار گرفتنصد  4نفصر
بوده است .همه افراد پاسخدهنده دامدار بودنصد و  40درصصد
آنان درآمدی برابر  2تا  3ميليون تومان داشتند .در پرسصش
نامه ،در پرسشی در مورد زمان حضور در روستا ،بصين سصه
گزینصصه «تمصصام طصصول سصصال»« ،برخ صی مواقصصع اقتصصصادی» و
«سایر» ،بيش از  95درصد پاسخگویان اعالم کردنصد کصه در
تمام طول سال در روستا زندگی میکنند .نتصایج حکایصت از
آن دارد که بين زمان حضور افراد در روستا و دیدگاه آنان از
اجرای طرح های مرتعداری رابطهای وجصود نصدارد .در ایصن
بررسصی متغيرهصصای ضصصرورت طصصرحهصصا ،همکصصاری نهصصادی،
پایداری زیستی ،اعتماد اجتماعی ،تعارض و عوامل آموزشی
بيشتر در حد متوسط بوده است .در متغير عوامصل اقتصصادی
که مشتمل بر سود اقتصادی بهعنوان دليصل اصصلی همکصاری
افراد در اجرای طرحهای مرتعداری ،کاهش بيکاری در بصين
جوانان ،بهبود نسبی درآمد مردم ،اشتغال زایی و افزایش اميد
به آینده در پی اجرای این طصرحهصا بصوده اسصت ،مطالعصات
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( )Mahmoudi & Hakimpour, 2014مبنصی بصر اینکصه بصا
توجه به دیدگاه بهره برداران نتيجه اجرای طصرح هصای مرتصع
داری بر نظر بهرهبرداران بسيار مصؤثر اسصت ،مصورد تأیيصد و
موافق با پژوهش انجام شده توسط ما بود .در بررسصی نظصر
گروداران بر اجرای طرحهای مرتعداری  50درصد افصراد بصا
تأثير عوامل اقتصادی بر نظر گروداران مخال بودهانصد و 49
درصد آنان ،این مسئله را (نه درست و نه غلط) بيان کردنصد.
با توجه به آمار بهدست آمده 97 ،درصد از پاسصخدهنصدگان
در پاسخ به این سؤال که آیا مجری طرح از بين خصود مرتصع
داران محل انتخاب شود یا خيصر ،پاسصخ مثبصت دادهانصد .در
پژوهش انجام شده ،از لحاظ تحصيالت بصاالترین درصصد را
افراد زیردیپلم ( 37درصصد) و در مقابصل کمتصرین درصصد را
افراد با مدرک کارشناسی ( 1/6درصد) به خصود اختصصا
داده بودند .البته بين تحصيالت و دیصدگاه افصراد گصرودار در
رابطه با اجرای طرح های مرتعداری ،رابطه معنیداری وجود
نداشت .نتایج آزمون لصوین هصم حکایصت از پذیرفتصه شصدن
فرضيه برابری واریانسها دارد .در ادامه ،بررسیهای بيشصتر
نشان داد کصه بصين متغيرهصای ضصرورت اجصرای طصرح هصا،
همکاری نهادی ،پایداری زیستی ،اعتماد اجتماعی ،تعصارض،
عوامل آموزشی ،عوامل اقتصادی و مشصارکت اجتمصاعی بصا
تحصيالت نيز رابطهای وجود ندارد .در پرسشنامه تمایل بصه
مشارکت اجتماعی گروداران در قالب عضویت در بسيج ،تيم
های ورزشی ،گروههای مذهبی ،تعاونی روسصتایی و تشصکل
مرتعداران (دامداران) و نيز همکاری بصا اعضصای شصورا66 ،
درصد افراد پاسخ مثبت دادند و در مقابصل  34درصصد آنصان
تمایلی به مشارکت نداشتند کصه نشصاندهنصده تمایصل بيشصتر
گروداران به مشارکت اجتماعی بود .همچنين بر پایصه نتصایج
بدست آمده 99 ،درصد افراد مالک بوده و تنها یصک درصصد
آنان اجارهنشين بودند .بهنحویکصه نظصر ( )Saffari, 2005را
مبنی بر تأثير فقدان مسصئوليتپصذیری افصراد و سصواد کصم از
سوی بهرهبرداران در شکسصت طصرحهصای مرتصعداری را در
منطقه هدف این پژوهش رد کرد .براسصاس نتصایج ،ميصانگين
دیدگاه گروداران از اجرای طرحهصای مرتصعداری تقریبصاً در
سطح متوسط قرار داشت .همصينطصور از عوامصل مصؤثر بصر
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دیدگاه آنان در این زمينه نيز ،متغيرهای ضرورت طصرح هصا،
همکارینهادی ،پایداری زیستی ،اعتماد اجتماعی ،تعارض و
عوامل آموزشی ،ميانگينی باالتر از سطح متوسصط و عوامصل
اقتصادی ميانگينی در سطح متوسط داشتند .با توجه به نتایج
این بررسی ،میتوان نتایج برخی از مطالعات را مبنی بر علت
شکست طرح ها به دليل فقدان یا وجود رابطصه ضصعي بصين
کارشناسان و بهرهبرداران ،کمبود بودجه و نيصروی انسصانی و
در نظر نگرفتن دانش بومی و تجربيصات بوميصان و همچنصين
دیدگاه مدیریتی از باال بصه پصایين ،غيرجصامع بصودن دیصدگاه
مدیران دانسصت ( & Kolahi & Payeste, 2020; Mirzaei
& Kolahi, 2020; Payeste et al., 2020; Ganjbakhsh
Kolahi, 2020; Enteghamkesh et al., 2022; Kolahi,

 .)2021; Khashtabeh et al., 2021در بررسی رابطصه بصين
وضعيت مسکن با دیدگاه گروداران از اجرای طرحهای مرتع
داری ،نتایج نشان میدهد که بين دو متغيصر رابطصه معنصیدار
وجود دارد .نتایج آزمون لصوین نيصز پذیرفتصه شصدن فرضصيه
برابری واریانسها را نشان میدهد .همچنصين طبصق بررسصی
های بيشتر مشخص شد که بين متغيرهای ضرورت طرحهصا،
همکاری نهادی و پایداری زیستی با وضعيت مسصکن رابطصه
معنیداری وجود دارد و افراد دارای مسکن اهميت بيشصتری
به پایداری زیستی و ضرورت اجرای طصرحهصا مصیدهنصد و
مشارکت نهادی بيشتری هم دارند .در مقابصل رابطصهای بصين
متغيرهای اعتماد اجتماعی ،تعارض ،عوامل آموزشی ،عوامل
اقتصادی و مشارکت اجتماعی وجصود نصدارد .نتصایج آزمصون
لوین نيز نابرابری واریانسها را مشخص میکنصد .از سصویی
بين متغيرهای ضرورت طرحها ،همکصاری نهصادی ،پایصداری
زیستی ،اعتماد اجتماعی ،تعارض ،عوامل آموزشصی ،عوامصل
اقتصادی و مشارکت اجتماعی بصا گصروههصای درآمصدی نيصز
ارتباطی وجود ندارد .اما در مقابصل بصين متغيرهصای عوامصل
آموزشی و مشارکت اجتماعی با زمان حضور افراد در روستا
رابطه معنیدار وجود دارد؛ در صورتی که عدم وجود رابطصه
بين متغيرهای ضرورت طرحها ،همکصاری نهصادی ،پایصداری
زیسصتی ،اعتمصاد اجتمصاعی ،تعصارض ،عوامصل اقتصصصادی در
بررسیهای آماری به اثبات رسيد .در نتيجه ،حضور افصراد و
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آموزش آنها باعث باال رفتن ميصزان مشصارکت اجتمصاعی در
منطقه هدف شده است .این نتيجه همراستا با نظصر ( Matin,
 )1998; Rouhi et al., 2010است که یکصی از علصل عصدم
مشارکت را برداشت ها و دیدگاه هصای متفصاوت در اصصول و
مفاهيم مشارکت توسط کارشناسان و بهرهبرداران دانسصتند و
بيان کردند که با افزایش آگصاهی از طصرح هصای مرتعصداری،
احتمال مشارکت افزایش خواهد داشصت .بصر اسصاس نتصایج
آزمون لوین ،بصرای وضصعيت تأهصل و دیصدگاه گصروداران از
اجرای طرحهای مرتصعداری فرضصيه نصابرابری واریصانسهصا
پذیرفته میشود .از سویی عدم برابری ميانگينها نيز محرض
است .ازاینرو نشان میدهصد کصه وضصعيت تأهصل و دیصدگاه
گروداران از اجرای طرحهای مرتعداری با هم رابطه معنیدار
دارند که میتواند به دليل خطرپذیری بيشتر در افراد مجرد و
تمایل بيشتر آنها به مشارکت در طرحها باشد .برای جنسيت
نيز آزمون لوین فرضيه برابری واریانسها را تأیيد مصیکنصد.
تیتست نيز برابری ميانگينها در دوجنس را تأیيد میکند که
نمایانگر عدم تأثير جنسيت در دیدگاه گروداران برای انجصام
طرحهای مرتصعداری اسصت .متغيرهصای همکصاری نهصادی و
مشارکت اجتماعی بهترتيب دارای کمتصرین ميصزان ميصانگين
بودند .متوسط سنی پاسخدهندگان  47سال بوده و از لحصاظ
جنسيت  97درصد مرد و  3درصد زن بودهاند که خود نشان
دهنصصده تمایصصل مشصصارکتی پصصایينتصصری در زنصصان م صیباشصصد.
بهطوریکه این نتيجه بصر خصالف نتصایج حاصصل از دیصدگاه
گروداران بود .البتصه ميصان مؤلفصههصای ضصرورت طصرحهصا،
همکاری نهادی ،پایداری زیستی ،اعتماد اجتماعی ،تعصارض،
عوامل آموزشی ،عوامل اقتصادی ،مشارکت اجتماعی و مدت
اقامت با دیدگاه گروداران درباره اجرای طرحهای مرتعداری
رابطه معناداری وجود دارد و سایر مؤلفههای جنسصيت ،بعصد
خانوار ،نوع مسکن ،تحصيالت ،درآمد و وضصعيت تأهصل بصا
دیدگاه گروداران از اجرای طرحهای مرتعداری رابطصهای بصا
هم ندارند .با بررسی کليه متغيرها و مؤلفههای سنجيده شصده
در این پژوهش میتوان بيان کرد که مهمترین مؤلفههای مؤثر
بر نظر گروداران برای مشصارکت در طصرحهصای مرتصعداری،
بررسی نيازهای اقتصادی و اجتماعی قبل از تصویب طرح و
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تصویب طرحهای مطابق با نياز روسصتایيان ازجملصه تصأمين
درآمد و مسکن ،انتخاب مجری از ميان خود گروداران برای
باال بردن اعتماد و حس مسئوليت نسبت بصه طصرح تصصویب
شده توسط کارشناسان و بهره برداران ،آموزش بهصرهبصرداران
برای افزایش مشصارکت آنهصا مهمتصرین عوامصل در راسصتای
موفقيت یک طرح مرتعداری و افزایش حس مسئوليت افراد
برای حفاظت از مراتع حوزه هدف بهشمار میآید .همچنصين
نتایج بهدست آمده با نتایج بررسصی ( Khatunabadi et al.,
2001؛  )Mirza Ali et al., 2001که بيان کردند متغيرهصای
آموزشی ،اقتصادی ،برنامهریزی و اجتماعی بيشترین تأثير را
در عدم مشارکت بهره برداران در اجرای طرحهای اصصالحی
و احيایی مراتع دارند ،ولی از دیدگاه بهصرهبصرداران بيشصترین
تأثير در عدم مشارکت مربوط بصه متغيرهصای برنامصهریصزی،
آموزشی و اجتماعی است و هر گونه راهحل پيشنهادی برای
مدیریت مراتع ،بدون بررسی و شصناخت عوامصل اقتصصادی-
اجتماعی نمی تواند بقای این منابع حياتی را تضصمين نمایصد،
مشابه است .متأسفانه مسائل و مشکالتی ماننصد کمبودهصای
مالی و نبصود سصرمایه و تخصصيص نيصافتن اعتبصار و وام بصه
بهره برداران بر سر راه اجرای طرحهای مرتعداری قرار دارد.
از سوی دیگر ،در برخی از این طرحها تعصداد بهصرهبصرداران
بيش از حد قابل قبول آن است ،البته گاهی هستند در ميصان
این افراد که در هنگام واگذاری موقصت هيچگونصه احسصاس
مسئوليت و مالکيتی در قبال مراتع ندارند و یا برای سصرمایه
گصصذاری قطعصصی نيصصز اطمينصصان خصصاطر ندارنصصد .نصصوع نظصصام
بهره برداری ،معين نشدن سهم هریک از بهصره بصرداران ،نبصود
نظارت مستمر مأموران و بازرسان ،کمبود یصا نبصود آمصوزش
های راهبردی و کارگشا برای افصراد مرتصعدار و نصاظران بصر
طرحهای مرتعداری از عمده مشکالت در اجرای طرحهصای
منابع طبيعی است .ازاینرو ،اولين فصرض ایصن پصژوهش کصه
موفق دانستن طرحهای مورد اجصرا در منطقصه بصود ،پصس از
بررسصیهصصای فصصراوان رد مصیشصصود .مشصصارکت را مصصیتصصوان
موضوعی مهم در موفقيصت طصرح هصای مرتصعداری دانسصت
( .)Heidari Cherodeh, 2010وجصود برنامصههصای مصدیریتی
اصالحی-احيایی تحت نظر کارشناسصان ،در نبصود مشصارکت
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مجریان مسلماً به موفقيت نمیرسد .انتخاب نامناسصب روش
های مدیریتی و نوع عمليات اصالحی ،عدم تطابق پروژههصا
در کتابچه طرح با وضعيت و قابليت ذاتصی منطقصه از دالیصل
اجرایی نشدن و عدم موفقيصت بسصياری از طصرحهاسصت .از
آنجایی که بيشتر بهرهبرداران بهدليل نداشتن آگصاهی کصافی و
نيز نگذراندن آموزشهای الزم برای اجصرای طصرح هصا ،بصه
دولت نيز اعتماد کافی ندارند و کارشناسان نيز به دانش بومی
و نظرات آنان توجهی نمیکننصد ،ازایصنرو نسصبت بصه اجصرا،
نگهداری و حفاظت طرح ها کم انگيزه و مأیوس می شوند .با
توجه به آنچه گفته شد ،در این منطقه بين گصروداران اصصلی
مشارکت و همکاری مؤثری در اجرای موفق طرحهای مرتع
داری وجود دارد که نشاندهنده تأیيد فرض دوم این مطالعصه
است .متأسفانه طرحهای مرتعداری که تاکنون در شهرسصتان
تربتجام نوشصته شصده اسصت دارای نصواقص زیصادی بصوده،
بهنحویکه همانند عدم هماهنگی طرحها با مشکالت منطقصه
و طریقه زندگی مصردم ایصن نصواحی و پيشصنهادهایی کصه در
طرح های مورد نظر گفته شده است ،کافی نيسصت و مشصکل
دیگر این است که شرکتهایی که این طرحها به آنها واگصذار
میگردد فقط و فقط جنبه اقتصادی خود را در نظر می گيرند
و با بيان مشکالت و راهکارهایی به حل ایصن مسصائل نمصی
پردازند.
یافتهها و نظرات و تجزیهوتحليلهای این تحقيق بر
اساس دیدگاه و نظرات بهرهبرداران در یک شهرستان
میباشد و مسلم است که نظرات مسئوالن محترم اداره کل
منابع طبيعی ،مشکالت و محدودیتهای آنان میتواند
موضوع تحقيق دیگری قرار گيرد که انجام آن با نتایج و
یافتههای این تحقيق و سایر تحقيقات بهتر میتواند حافظ
طرحهای مرتعداری کشور باشد.

سپاسگزاری
این پژوهش ،حاصل پایاننامه ارشد گروه آموزشی مرتع
و آبخيزداری دانشکده منابع طبيعی و محيط زیست دانشگاه
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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.

