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تاریخ پذیرش5931/1/25 :

چکیده
اکوسیستمهای خشک و بیابانی بخش اعظم سرزمین ایران را در بر گرفته است .این مناطق ،مورد بهرهبرداری جوامع محلی
منطقه قرار میگیرند؛ ازاینرو با توجه به اهمیت حفظ و توسعۀ اکوسیستمهای طبیعی مناطق خشک و بیابانی ،پژوهش حاضر
با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بهکارگیری اقدامات حفاظت از مراتع از سوی بهرهبرداران ،با استفاده از ترکیبی از روشهای
پیمایش و مطالعۀ موردی در مراتع خشک و بیابانی شهرستان بردسکن انجام گرفت .جمعآوری دادهها از طریق بررسی اسناد،
گروههای متمرکز ،مصاحبههای نیمهساختاریافته و مصاحبههای ساختاریافته از طریق پرسشنامه ،با نمونهای تصادفی متشکل از
 222بهرهبردار در شهرستان بردسکن که به روش نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب شده بودند صورت گرفت؛ و درنهایت
دادهها با استفاده از نرمافزار  Spssتجزیه و تحلیل شد .یافتهها نشان داد دانش بهرهبرداران دربارۀ نقش ،اهمیت و عوامل مؤثر
بر تخریب مراتع نسبتاً باال بود ،ولی اقدام آنها درخصوص عملیات مکانیکی در حد کم گزارش شد .همچنین نتایج نشان داد
اقدام آنها در زمینۀ عملیات بیولوژیک و مدیریت چرا با اجرای طرحهای مرتعداری همراه با تعامل بهرهبرداران با نهادهای
بیرونی ،شرکت در دورههای ترویجی ،افزایش تحصیالت و افزایش سطح اراضی زراعی و باغی رابطۀ مثبت و معنیداری دارد.
همچنین براساس تحلیل مسیر73 ،درصد تغییرات اقدام بهرهبرداران در مورد حفاظت از مراتع ،بهوسیلۀ متغیرهای اقدامات
اصالحی/احیایی مراتع ،دانش افراد در مورد اقدامات حفاظتی ،روابط با کارشناسان منابع طبیعی ،تحصیالت و تعداد دورههایی
که فرد شرکت کرده بود ،تبیین میشد .میتوان نتیجه گرفت فعالیتهای آموزشی و روابط با کارشناسان میتواند در افزایش
دانش بهرهبرداران و اقدام بیشتر و پایداری بهرهبرداری از مراتع تأثیرگذار باشد.
کلمات کلیدی :مشارکت ،اصالح مراتع ،مناطق خشک و بیابانی ،بردسکن.
 .1استادیار دانشگاه تربت حیدریهEmail: haghiyan24@gmail.com /

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تربت حیدریه
 .7دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تربت حیدریه
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اشاره میشود:

مقدمه

2

مراتع خشک و بیابانی پهن ۀ وس یعی از کش ور ای ران را در ب ر
میگیرد .مراتع یکی از مه مت رین من ابع طبیع ی ه ر کش وری
همچون کشاورزی و دام داری هس تند؛ بن ابراین ت الش ب رای
حفظ و پایداری آن انکارناپذیر است .بررسیه ا نش ان دادهان د
که با وجود اهمیت مرات ع ،عوام ل متع ددی موج ب تخری ب
کم ی و کیف ی آن ش ده اس ت (پزش کی و کرم ی دهک ردی،
 .)2017کشور ایران نی ز ب ا پوش ش  00میلی ون هکت ار مرت ع
(سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ایران )2017 ،با توجه به
موقعیت ویژۀ محیطی و جمعیت ی ک ه دارد ،در ط و زم ان از
اینگونه تخریبها در امان نبوده است و تخمین زده م یش ود
که در طو  7دهۀ گذش ته ،ب یش از 20درص د از مرات ع آن از
لحاظ کیفی و کمی تخریب یافت هان د (فائوس تت )2017 ،1ک ه
نسبت به کشورهای اروپایی و امریکایی با ش دت بیش تری ر
داده است .این امر موجب خسارات زیستمحیطی ،اقتصادی و
اجتماعی زیادی شده است که بیشتر آنه ا درنتیج ۀ رفتاره ای
نامناسب و بهرهبرداریهای بی رویۀ انسان از منابع طبیعی ب وده
است (فائو.)2017 ،
بررسیها نشان میدهد برای مقابله با ای ن ش رایط ،س االنه
هزینههای زیادی صرف حفظ ،اصالح و احیای مراتع در قال ب
طرحهای مختلف ازجمله طرحهای مرتعداری م یش ود ،ول ی
فرسایش مراتع همچنان ادامه دارد (پزشکی و کرمی دهک ردی،
 .)2017یکی از دالیل اصلی آن را میتوان در ع دم پ ذیرش و
بهکارگیری روشهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران دانست ک ه
باید دالیل آن را بررس ی ک رد ،زی را ب رای سیاس تگ ذاران و
برنامهریزان در اجرای دقیق و مؤثر برنامهها شناخت عواملی که
در ب هک ارگیری عملی ات اص الح و احی ای مرات ع از س وی
بهرهبرداران تأثیرگذارن د ،ض روری اس ت .همچن ین ای ن ام ر
موجب شناخت بهتر بهرهب رداران ظرفی ته ا و نیازه ای آن ان
میشود .مرور منابع نشان میده د در زمین ۀ عوام ل م ؤثر ب ر
پذیرش و بهکارگیری اقدامات حفاظتی از س وی به رهب رداران،
مطالعات گستردهای صورت گرفته است که به تعدادی از آنها
1. FAOSTST

عوام ل م ؤثر ب ر اق دامات حف اظتی خ اا نش ان دادن د ک ه
ویژگیهای فردی بهرهبرداران ،عض ویت در نهاده ای محل ی،
شرکت در دورههای آموزشی حفاظت از خاا ،درآمد و سطح
اراض ی زراع ی در ب هک ارگیری اق دامات حفاظ ت از مرات ع
تأثیرگذارند .همچنین اروین 7و همکاران ( )2010در مطالع های
با عنوان عوامل مؤثر ب ر پ ذیرش عملی ات حفاظ ت از خ اا
توسط کشاورزان بلژیکی نش ان دادن د ک ه نگ رش کش اورزان
نسبت به عملیات حفاظتی بیشترین تأثیر را در تبیین پ ذیرش و
بهکارگیری عملیات حفاظت از خاا دارد .واترسا 4و همک اران
( )2010نیز در بررس ی پ ذیرش اق دامات حفاظ ت خ اا در
بلگوم نشان دادند ک ه مه مت رین عام ل در پ ذیرش اق دامات
حفاظتی نگرش و دانش نسبت ب ه اق دامات حف اظتی اس ت و
تعامالت میتواند بهطور مستقیم ،نگرش و دانش به رهب رداران
را نسبت به عملیات حفاظت از خاا تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین تکلولد و کهلین )2011( 5بیان کردند ک ه احتم ا
پذیرش اقدامات حفاظت و م دیریت پای دار من ابع طبیع ی در
اتیوپی با افزایش تحصیالت ،درآمدهای زراعی و غیر زراعی و
اف زایش دسترس ی ب ه خ دمات ترویج ی آموزش ی اف زایش
مییابد .رضوانفر و همکاران ( )2000نیز در پژوهش خود ب ه
این نتیجه رس یدند ک ه دان ش به رهب رداران مه مت رین عام ل
تأثیرگذار بر اقدام آن ان در زمین ۀ عملی ات حفاظ ت از خ اا
اس ت .آدوال )2010( 2نی ز در پ ژوهش خ ود نش ان داد ک ه
تحصیالت ،تعامل با کارگزاران ترویج ،سطح اراض ی زراع ی و
س ابقه کش اورزی از مه مت رین عوام ل اقتص ادیاجتم اعی
تأثیرگذار بر پذیرش اقدامات حفاظت از خاا در ایال ت زون و
ایو 3هستند .ش هرکی و همک اران ( )2017در بررس ی اج رای
طرح های مرتعداری در گنبد کاووس به این نتیجه رسیدند ک ه
هر چه دورههای آموزشی و ترویجی بیشتری در منطقه برگ زار
شود ،اجرای طرح های مرتعداری بهتر و مشارکت بهرهب رداران
2. Bayard
3. Erwin
4. Wautersa
5. Teklewold
6. Adeola
7. Zone of Oyo State
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محسوب میشوند ک ه زیربن ای اص لی فعالی ته ای دیگ ری

بای ارد و همک اران ( )2002در مطالع ات خ ود در زمین ۀ
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کارشناسان منابع طبیعی استان خراسان رضوی صورت گرف ت

دهستان شباب نشان دادند که دوسوم دان ش فن ی و نگ رش و

تحلیل قرار گرفت .دان ش و اق دام به رهب رداران درخص وص

مهارت در زمینۀ اقدامات حفاظت از خاا کش اورزان در ح د

عملیات حفاظت از مرات ع ب هعن وان س ازۀ اص لی پ ژوهش از

متوسط و کم دارند؛ و عوامل سن ،تحصیالت و وسعت اراضی

طریق گویههایی با طیف چهارقس متی لیک رت ( =0ه ی=1 ،،

زراعی در بهبود رفتارها در ب هک ارگیری اق دامات حفاظ ت از

ک م =2 ،تاح دی =7 ،زی اد) بررس ی ش د .روای ی ظ اهری و

خاا تأثیرگذار است .از نظر حقجو و همکاران ( )2014اق دام

محتوایی پرسشنامه از طریق پانلی از متخصصان دانش گاهی و

بهرهبرداران در زمینه عملیات حفاظت خاا در اراض ی دیم ی

اجرایی مورد تأیید قرار گرف ت و پای ایی آن از طری ق مطالع ۀ

ایران با دانش و نگرش آنان ،ان دازۀ زم ین زراع ی و دریاف ت

اولیه با  25بهرهبردار بررسی ش د .آزم ون کرونب ا آلف ا ب رای

اعتبارات رابطۀ مثبت و معناداری دارند.

دادههای ترتیبی چندقسمتی بهمنظور تعی ین پای ایی س ازهه ای

با توج ه ب ه مقدم ۀ ذکرش ده و اهمی ت مرات ع در من اطق

مهم پرسشنامه بهک ار گرفت ه ش د ک ه مق ادیر آن ب رای هم ۀ

خشک و بیابانی ،بررسی و مطالعۀ مراتع شهرس تان بردس کن و

شاخصها باالتر از  0/20بود .روایی سازه هریک از سازهه ای

دانش بهرهبرداران مرات ع ای ن شهرس تان در زمین ۀ حفاظ ت و

مورد بررسی نیز با اس تفاده از روای ی همگرای ی ب ا تأکی د ب ر

احیای مراتع در این پژوهش مد نظر قرار گرفت.

درصد واریانس تبیینشدۀ سازه ،باالتر از  50درص د و باره ای
عاملی باالتر از  ،0/5با کمک تحلی ل مؤلف هه ای اص لی ب رای

مواد و روشها

دادههای گروه بن دی ش ده  )CATPCA(1و س اخت ش اخص

شهرستان بردس کن ب هعن وان یک ی از شهرس تانه ای اس تان

ترکیبی با استفاده از فرمو ( )1مورد تأیید قرار گرف ت .زم انی

خراسان رضوی ،با میانگین  150میل یمت ر بارن دگی و اقلیم ی

که گویهها در بیشتر از یک گ روه ق رار گیرن د ،ب رای س اخت

گرم و خشک 251000 ،هکت ار مرت ع خش ک و بیاب انی دارد.

شاخص ترکیبی از فرمو زی ر اس تفاده م یش ود (گ وترت 2و

آمارها بیانگر سطح تخریب کمی و کیف ی مرات ع در ده هه ای

همکاران2004 ،؛ برینکمن 7و همکاران.)2012 ،

اخیر شده است؛ بن ابراین انج ام اق دامات حف اظتی ض رورتی

()1

انکارناپذیر است .ازاینرو تالش شده است ب ا تهی ه و اج رای

)

(
(

)

طرحهای اصالحی و احیایی همچون  31طرح مرتعداری روند

متغیر ترکیبی ،Composite V :مق دار ه ر مؤلف ه،Comi :

تخری ب را ک اهش دهن د .ول ی هم انگون ه ک ه اش اره ش د،

درص د واری انس ه ر مؤلف ه ،% of Var i (1, 2) :درص د

مشارکت و پذیرش بهرهبرداران در این زمینهها نیز ض روری و

واریانس کل همه مؤلفهها:

% of VarTota

الزم است؛ ازاینرو پ ژوهش حاض ر در پ ی ش ناخت عوام ل

براساس فرمو نمونهگیری کرجیسی و مورگان (پزشکی و

مؤثر بر پذیرش و اجرای اق دامات حفاظ ت از مرات ع در ای ن

کرمی دهکردی )2017 ،از ب ین  1342نف ر دام دار به رهب ردار

منطقه است .این مطالعه جزء پژوهشهای ک اربردی ب وده و از

وابسته به مرت ع و س اکن در  42روس تا (در دو گ روه روس تا،

یک روششناسی توصیفی همبستگی با کمک روش پیمایش ی

گروه او طرحها اجرا شده و گروه دوم طرحها در ح ا اج را

مقطعی استفاده ک رده اس ت .دادهه ا عم دتاً ب ا ک اربرد روش

بودند) ،نمونهای  250نفری با درنظرگرفتن واریانس  0/21و ب ا

مصاحبۀ ساختارمند با بهرهب رداران از مرات ع در روس تاهایی از

5درصد خطای نمونهگیری تعیین شد .براساس یک نمونهگیری

شهرستان بردسکن که طرحهای مرتعداری در آنها اج را ش ده

غیرمتناسب در طرح ،این تع داد ب هط ور براب ر ب ین دو گ روه

یا در حا اجرا بود ،با استفاده از پرسشنامه (تهیهشده بهوس یلۀ
پژوهشگران) گردآوری شدند .عالوه بر این ،مص احبهه ایی ب ا

1. principal components analysis for categorical data
2. Grooter
3. Brinkman
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فن نمونهگیری چندمرحلهای اس تفاده ش د .در مرحل ۀ او ب ا

فعالیتهای مربوط به کشاورزی فعالیت داش تند .ب یش از 01

استفاده از نمونهگیری طبقهای ،دو نوع روس تا انتخ اب ش د2 :

درصد از پاسخگویان متأهل بودند .ازنظ ر س طح تحص یالت

روستا از میان  17ط رح خاتم ه یافت ه و  11روس تا نی ز از 20

نیز  44درصد بیسواد بوده و  41درصد از آنان را افراد دارای

طرح در ح ا اج را؛ در مرحل ۀ دوم براس اس تع داد خ انوار

تحصیالت خواندن و نوشتن تشکیل میدادند .تنه ا  0نف ر از

موجود در هر روستا با استفاده از روش نمون هگی ری طبق های،

پاسخگویان باالتر از دیپلم داشتند؛ بنابراین افراد تشکیلدهندۀ

تعداد نمونۀ هر روس تا از ک ل نمون ه (ب ه تفکی ک ه ر طبق ه

جامعۀ بهرهبردار را عمدتاً افراد بیسواد یا ک مس واد تش کیل

طرحهای اتمام یافته و در حا اجرا) انتخاب شد ( 250نفر)؛ و

دادهاند .شغل اصلی  41/2درصد آنها عم دتاً در دام داری و

در مرحلۀ آخر با استفاده از نمونهگیری سیس تماتیک ،از نمون ۀ

زراعت عنوان شد و  4/2درصد نیز ای ن م وارد را ب هعن وان

هر روستا دامداران انتخاب شدند .گفتنی است که فهرست ای ن

منبعی برای تأمین معیشت خود ذکر ک ردهان د ،ب هط وریک ه

دامداران از طریق گزارش طرحها بهدست آم ده ب ود .در ط ی

میانگین درآمد ساالنه هر خ انوار از فعالی ته ای کش اورزی

جمعآوری دادهها ،مشخص شد که همۀ بهرهبرداران مورد نظ ر

 34100000ریا و از فعالیتهای غیر کشاورزی 72120000

در دسترس نیستند که بیشتر بهدلیل ک اهش جمعی ت روس تاها

ریا محاسبه شد .همچنین نت ایج نش ان داد ک ه 41/4درص د

نسبت به زمان تهیه و اجرای طرحها یا ع دم حض ور اف راد در

پاسخگویان در هی،گونه نه اد ی ا تع اونی عض ویت ندارن د.

زمان جمعآوری داده بود؛ بنابراین تنها نمونهای مع اد ب ا 222

همچنین به طور میانگین ه ر به رهب ردار  7/5هکت ار اراض ی

نفر مورد مصاحبه و تجزی ه و تحلی ل ق رار گرفتن د .درنتیج ه،

زراعی آبی 7/1 ،هکتار اراض ی زراع ی دی م و  0/52هکت ار

خطای نمونهگیری به 5/2درصد افزایش یاف ت .براس اس نظ ر

اراضی باغی در اختیار داشت که نشاندهن دۀ خ ردهپ ا ب ودن

اسحاق و مایکل ،این نمونه نیز قابل قبو هس ت (پزش کی راد

بهرهبرداری از اراضی بود .بهطور متوسط هر خانوار بهرهبردار

و کرمی دهک ردی .)2017 ،دادهه ای پرس شنام هه ا پ س از

 55گوسفند 12 ،بز 3 ،گاو و  10طیور وجود داشت.

کدبندی با استفاده از تحلی له ای توص یفی و اس تنباطی و ب ا

میزان تعامل با کارشناسان منابع طبیعی

کمک نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

بررسیها نشان داد بهرهبرداران رواب ط خ ود را ب ا کارشناس ان

نتایج و بحث

منابع طبیعی را در حد کم تا متوسط ارزی ابی ک ردهان د .چه ار

ویژگیهای فردی ،اجتماعی و اقتصادی بهرهبرداران

متغی ر ف وق وارد تحلی ل مؤلف هه ای اص لی ب رای دادهه ای
گروهبندی شده ( )CATPCAشدند و در دو بعد ق رار گرفتن د

متوسط سنی پاسخگویان  40سا بود ،مشاهده م یش ود ک ه

(جدو  .)1سپس با اس تفاده از رابط ۀ ( )1از دو مؤلف ه ف وق،

جامعۀ مورد بررسی از ترکیب سنی باالیی برخوردار اس ت و

یک متغیر ترکیبی یا شاخص روابط با کارشناسان منابع طبیع ی

 00درص د آنه ا در گ روه سرپرس تان خ انوار م رد ق رار

ساخته شد.

میگرفتند .متوسط بعد خانوار آنها  5/4نف ر محاس به ش د و

جدول ( :)5توزیع فراوانی و بیان بارهای عاملی متغیرهای شاخص ترکیبی روابط با کارشناسان منابع طبیعی ()n=222
بیان بارهای عاملی متغیرهای شاخص ترکیبی

توزیع فراوانی
هی،

کم

تاحدی

زیاد

حضور در برنامهریزیهای دولت درباره منابع طبیعی

0

55/4

74/3

7/5

1/5

1

0/52

واگذاری اجرای پروژههای منابع طبیعی به مردم

1

52/4

70/2

7/4

1/5

1

0/2

0/072

واگذاری اجرای پروژههای تولیدی به مردم

42/1

13/2

1

0

0/2

0

0/70

0/242

شکایت از مجریان طرحها
جمع مؤلفهها

میانگین میانه انحراف معیار بار عاملی مقدار آلفای کرونبا

مقدار ویژه درصد واریانس تبیینشده

0/015
0/314

2/124

57/100

20/2

20/4

2

0

0/71

0

0/5

0/0

0/044

1/074

22/045

-

-

-

-

-

-

-

-

0/325

7/202

40/175
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ذکرشده انتخاب شدند .برای بهدستآوردن این نمون ه از ی ک

ب هط ور می انگین ،تع داد  2/2نف ر از اعض ای خ انوار در

35

تحلیل عوامل مؤثر بر بهکارگیری عملیات حفاظت از مراتع...

پاسخگویان میزان آگاهی خود را در هریک از موارد بی ان کنن د.

نگرش بهرهبرداران نسبت به اهمیت مراتع

بیشترین سطح آگاهی مربوط به اهمیت مرات ع در ت أمین علوف ۀ

آگاهی بهرهبرداران دربارۀ اهمی ت مرات ع و حفاظ ت از آنه ا و

دام بود که وابستگی بهرهبرداران را به دام و مرتع را نشان م یداد.

دان ش اف راد در م ورد فعالی ته ای اص الحی /احی ایی مرات ع
بهصورت خودارزیابی و پیرامون مدیریت چرا از طریق آزم ون و

رتبۀ آخر قرار گرفت .بررسی دیدگاه بهرهب رداران درب ارۀ دان ش

خودارزیابی مورد س نجش ق رار گرف ت .ب رای بررس ی آگ اهی

خود دربارۀ اهمیت مراتع در جدو ( )2آورده شده است.

بهرهبرداران دربارۀ اهمیت حفاظت از مراتع هفتگویه ب ا طی ف
اندازهگیری چهارقسمتی (هی ،،کم ،تاحدی ،زیاد) مطرح ش د ت ا

جدول ( :)2توصیف نگرش پاسخگویان در رابطه با مسائل مربوط به مراتع ()n=222
هی،

کم

تاحدی

زیاد

در فرایند یا پس از اجرا
میانگین

میانه

انحراف معیار

اولویت

بارهای عاملی

اهمیت مراتع در حفاظت خاا ،آب و گیاهان

0

0

5/4

04/2

2/0

7

0/24

2

0/472

اهمیت مراتع در تأمین علوفه

0

0

2/4

07/2

7

7

2/1

1

0/414

اهمیت حفظ مراتع برای نسلهای آینده

0

0

10/1

40/0

2/0

7

0/71

7

0/450

عوامل تخریب مرتع و ضرورت حفاظت از آن

0

0

14/5

45/5

2/4

7

0/73

4

0/44

کیفیت مراتع از لحاظ پوشش گیاهی و خاا

0

0

13/7

42/3

2/4

7

0/41

5

0/41

اهمیت قرق مراتع

0

0

14/2

45/4

7

7

2/1

1

0/007

اهمیت ورود با تأخیر دام به مرتع

0

0

12/7

42/4

2/4

7

47

2

0/400

مقدار آلفای کرونبا = 0/04

درصد واریانس تبیینشده = 5/1

مقدار ویژه= 37/4

متوسط اجرا میش ود .اق دامات مک انیکی ب هج ز تأس یس بن د

دانش بهرهبرداران در رابطه با عملیات حفاظت از مراتع
ارزیابی دانش و اقدام بهرهبرداران دربارۀ فعالیته ای اص الحی/
احیایی مراتع از طریق خودارزیابی نشان داد که دان ش در زمین ۀ
اقدامات بیولوژیک در حد متوس ط ب ه باالس ت ،ول ی در زمین ۀ
مسائل مکانیکی ،دانش کم است و بیشتر دامداران دانش خ ود را
در زمینههای مربوط به مدیریت مراتع ب هج ز درخص وص تهی ۀ
منبع آب در حد متوسط به باال ارزیابی کردهاند .همانطور ک ه در

خشکهچین صورت نگرفته بود .همچنین فعالیت چرای متن اوب
و قرق مرتع ت ا ح دودی توس ط پاس خگویان اج را ش ده ب ود.
بهنظر میرسد در زمینۀ مسائل بیولوژیک و مدیریت چرا جامع ۀ
بهرهبردار با محیط بیشتر در ارتباط بوده و اقداماتی ک ه در مرات ع
صورت گرفته ،بیشتر مربوط به اینگونه مسائل بوده که درنهای ت
موجب افزایش دانش جامعه بهرهبردار شده است.

جدو ( )7آمده اس ت ،اق دامات بیولوژی ک در مرات ع در ح د
جدول ( :)9توزیع فراوانی دانش پاسخگویان در زمینۀ فعالیتهای بیولوژیک و مکانیکی حفاظت از مراتع ()n=222

فعالیتهای بیولوژیک

فعالیتهای مکانیکی

فعالیتهای مدیریت چرا

کم

تاحدی

زیاد

میانگین

میانه

انحراف معیار

بذرکاری

22

20/5

17/5

1/4

2

0/22

کپهکاری

72/2

55/5

11/0

1/2

2

0/3

کودپاشی

15/2

32/4

12

1/2

2

0/3

بند خشکهچین

52/4

41/1

2/5

1/72

1

0/52

بند سنگی سیمانی

35/4

14/1

2/5

1

1

0/24

بانکت زنی

35

25

0

0/7

0

0/57

قرق مرتع

14/2

21/3

24/1

2/05

2

0/72

چرای متناوب

10/1

32/2

4/7

1/0

2

0/42

تهیۀ منبع آب

11/2

41/5

3/7

1/0

2

0/24
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ولی آگاهی از عوامل تخریب مرتع و ضرورت حفاظت از آن در

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال پنجم ،شماره یازدهم ،تابستان 9315

26

برای ساخت شاخص ترکیبی دانش فن ون حفاظ ت از مرت ع

مشخص شد که آنها در سه مؤلفه (با مق دار وی ژۀ ب االتر از

دوازدهگویۀ مربوط به دانش مدیریت چرا ،اقدامات بیولوژیک

یک) طبقهبندی میشوند و واریانس بیشتری را تبیین میکنند

و اق دامات مک انیکی وارد تحلی ل مؤلف هه ای اص لی ب رای

که عبارتان د از .1 :اق دامات توس عهای مرات ع؛  .2اق دامات

دادههای گروهبندی شده ( )CATPCAشدند .پیشفرض اولیه

حفاظتی؛  .7اقدامات مدیریت چرا.

بر آن بود که این گویهها در یک یا دو گروه قرار گیرند ،ول ی
جدول ( :)1بیان بارهای عاملی متغیرهای شاخص ترکیبی دانش فعالیتهای حفاظت از مراتع
اقدامات توسعهای مرتع

بار عاملی

زمان ورود دام به مرتع

0/453

زمان خروج دام از مرتع

0/450

تعداد واحد دامی در هکتار

0/452

تهیۀ منبع آب (آبشخور)

0/324

مقدار آلفای کرونبا

مقدار ویژه

0/411

درصد واریانس تبیین شده

72/522

7/415

اقدامات حفاظتی
بذرکاری یا بذرپاشی

0/404

کپهکاری

0/511

بند خشکهچین

0/305

بند سنگی سیمانی

0/207

بانکت زنی

0/575

0/222

10/124

2/230

اقدامات مدیریت چرا
کودپاشی

0/224

قرق

0/342

چرای متناوب یا تأخیری

0/532

جمع مؤلفهها

-

0/52

2/072

0/053

13/112

24/354

4/17

درنهایت یک متغیر ترکیبی متش کل از هم ه مؤلف ه ه ای

بهرهبرداران در زم ینۀ اق دامات م دیریت چ را ازجمل ه ق رق

دانش درزمینه فعالیتهای حفاظت از مراتع ب هص ورت ی ک

متناوب ،چرای متناوب و تهیۀ منبع آب بوده است و در مرحل ۀ

شاخص کلی و با استفاده از معادله  1ساخته شد.

بعد اقدامات بیولوژیک ازجمله کودپاشی ،بذرپاشی و کپهکاری

میزان بهکارگیری عملیات حفاظت از مراتع و اولویتبندی
گویههای تشکیلدهندۀ آن

در حد متوسط توسط بهرهبرداران ص ورت گرفت ه و اق دامات
مکانیکی توسط بهرهبرداران صورت نگرفته بود.

بررس یه ا نش ان داد بیش تر اق دامات ص ورتگرفت ه توس ط
جدول ( :)1توزیع فراوانی بهکارگیری عملیات حفاظت از مراتع ()n=222

فعالیتهای بیولوژیک

فعالیتهای مکانیکی

فعالیتهای مدیریت چرا

کم

تاحدی

زیاد

میانگین

میانه

انحراف معیار

بذرکاری

0/4

24/2

4/2

0/47

0

0/03

کپهکاری

11/2

10/2

2/4

0/42

0

0/4

کودپاشی

13/4

52/5

3/3

1/5

2

0/45

بند خشکهچین

2/4

1

0

0/00

0

0/72

بند سنگی سیمانی

0

0

0

0

0

0

بانکت زنی

0

0

0

0

0

0

قرق مرتع

21/5

70/4

11/2

1/7

2

1

چرای متناوب

73/2

57/4

2/3

1/5

2

0/23

تهیۀ منبع آب

70/3

52

5/2

1/5

2

0/33
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الف .ساخت شاخصهای ترکیبی دانش مدیریت چرا

همان ط ور ک ه در ج دو ( )4آم ده اس ت ،پ س از تحلی ل

ب .ساخت شاخصهای ترکیبی اقدام در زمینۀ فعالیتهای

روایی و اعتبار سازه محاسبه شد .در مرحلۀ او شاخصسازی

حفاظت از مراتع

چون اقدام در زمینۀ کودپاشی با هی،ی ک از مؤلف هه ای دیگ ر

برای ساخت شاخص ترکیبی اقدام دامداران دربارۀ فعالیتهای

ارتباط قوی برقرار نکرد ،از تحلیل حذف شد .درنتیجه ،تحلی ل

حفاظت از مراتع ،گویههای مورد نظر وارد تحلی ل مؤلف هه ای

با شش گویۀ دیگر ادامه یافت (جدو  .)2تصور بر این بود که

اصلی ب رای دادهه ای گ روهبن دیش ده ( )CATPCAش دند.

همه مؤلفهها میتوانن د در ی ک ش اخص ق رار بگیرن د ،ول ی

متغیرهایی که درصد پاسخ به آنها یکسان یا تقریباً یکسان بود،

درنهایت دو مؤلفه مقدار ویژه باالتر از یک ب ه دس ت آوردن د؛

(مانند تأسیس بند سنگی سیمانی و بانک ت زن ی) وارد تحلی ل

بنابراین گویهها در دو گروه قرار گرفتند .در نهایت ،یک متغی ر

نشدند ،زیرا بهدلیل عدم وجود واریانس ،نمیتوانستند با دیگ ر

ترکیبی متشکل از این دو مؤلفۀ اقدامات حفاظ ت از مرات ع ب ا

متغیرها همبستگی داشته باشند؛ ازاینرو براساس هف ت متغی ر،

استفاده از رابطۀ ( )1ساخته شد.

جدول ( :)6بیان بارهای عاملی متغیرهای شاخص ترکیبی اقدام در زمینه فعالیتهای حفاظت از مراتع
بعد او اقدامات حفاظتی

بار عاملی

بذرکاری یا بذرپاشی

0/305

قرق

0/440

بند خشکهچین

0/234

چرای متناوب یا تأخیری

0/234

تهیۀ منبع آب یا آبشخور

0/310

مقدار آلفای کرونبا

0/37

درصد واریانس تبیینشده

مقدار ویژه

44/42

2/452

بعد دوم اقدامات حفاظتی :کپهکاری

0/475

0/21

1/741

21/31

جمع مؤلفهها

-

0/04

4/107

30/57

طرحهای مرتعداری و اقدامات صورتگرفته در آنها
بررسیها نشان داد در زمینۀ مدیریت پایدار مرات ع در منطق ۀ
مورد مطالعه ،فعالیتها و اقداماتی صورت گرفت ه اس ت ک ه
م یت وان آنه ا را در دو بخ ش تقس یمبن دی ک رد :ال ف.
پروژههای اصالحی و احیای مراتع؛  ).پروژههای تنوعس ازی
معیشت برای کاهش فشار بر مراتع.

آبشخور و بیشتر آنها چ رای متن اوب ( 43درص د اف راد) و
قرق مرتع ( 27درصد افراد) تأکی د کردن د .از س وی دیگ ر،
هی،گونه اقدام مکانیکی (اح دا

بن د س نگی س یمانی ،بن د

خشکهچین و بانکتزنی) در مناطق مورد مطالعه انجام نش ده
بود .برای ساخت شاخص ترکیبی با عنوان اقدامات اصالحی/
احیایی ،از روش تحلی ل مؤلف هه ای اص لی ب رای دادهه ای
گروهبندیشده ( )CATPCAاستفاده شد و براساس ش اخص

الف .پروژههای اصالحی و احیای مراتع

مقدار ویژۀ باالتر از یک ،درصد واریانسه ای تبی ین ش ده و

از دید پاسخگویان ،اقدامات بیولوژیک اجراش ده ب ا حمای ت

بارهای عاملی متغیرها در دو گروه طبقهبندی ش دند (ج دو

ادارۀ منابع طبیعی و آبخیزداری در روستاها عبارت بودن د از:

 .)3سپس با توجه ب ه ه دف س اخت ی ک ش اخص از ای ن

بذرکاری ( 77درصد افراد) ،کپ هک اری ( 72درص د اف راد) و

متغیرها ،با استفاده از رابط ۀ ( ،)1ش اخص ترکیب ی اق دامات

کودپاشی ( 34درصد افراد) .همچنین در فعالیت مدیریت چرا

اصالحی /احیایی مراتع س اخته ش د ت ا س هم ه ر مؤلف ه در

از سوی ادارۀ منابع طبیعی و آبخیزداری ،همۀ افراد بر ممیزی

ساخت شاخص ترکیبی لحاظ گردد.

مرتع ،دریاف ت پروان ه چ را و ت أمین آب از طری ق اح دا
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جدول ( :)7درصد فراوانی و تحلیل  CATPCAبرای شاخص اقدامات اصالحی و احیایی مراتع ()n =222
کپهکاری

77

0/302

قرق

27

0/412

بذرکاری

72

0/322

تهیۀ منبع آب

43

0/230
-

جمع مؤلفهها

0/700

1/701

72/573

0/157

1/170

24/251

0/345

2/472

20/344

واریانسهای تبیینشده کل باالتر از  50درصد ،گویهها در دو

ب .اقدامات تنوعسازی معیشت
همانگونه که در جدو ( )4دیده میشود ،تعداد معدودی از
بهرهبرداران اقدامات تنوعسازی معیشت را انجام داده بودند
که در این زمینه ،تنها برخی از افراد در دورههای آموزشی در

گروه ساخته شد؛ بنابراین با استفاده از رابطۀ ( ،)1یک متغیر
ترکیبی به نام اقدامات تنوعسازی معیشت متشکل از همۀ
مؤلفهها بهصورت یک شاخص ساخته شد.

این زمینه شرکت کرده بودند .شاخص ترکیبی آنها با کمک
 CATPCAو با توجه به مقادیر ویژۀ باالتر از یک و درصد
جدول ( :)8درصد فراوانی و تحلیل  CATPCAبرای شاخص اقدامات تنوعسازی نهادهای بیرونی ()n =222

بعد دوم

درصد

بار عاملی

صنایع دستی

0/7

0/407

باغداری

27

0/342

آبزی پروری

0/5

0/304
-

جمع

مقدارآلفای کرونبا

مقدار ویژه

درصد واریانس تبیینشده

0/150

1/175

24/735

0/445

2/370

24/254

تحلیل روابط بین متغیرهای مورد مطالعه با بهکارگیری

با کارشناسان منابع طبیعی ،تعداد طیور و تعداد نهاده ایی ک ه

عملیات حفاظت خاک از سوی بهرهبرداران

ف رد در آنه ا عض ویت دارد و تع داد دورهه ای آموزش ی

بهمنظور بررسی عوامل مرتبط با اقدام به رهب رداران در زمین ۀ
عملیات حفاظت از مراتع ،مطابق با مقیاس متغیرها از ضریب
همبستگی پیرسون و اسپیرمن اس تفاده ش د .هم انگون ه ک ه
نتایج در جدو ( )0نشان میدهد ،ت أثیر ب ر درآم دهای غی ر

ترویجی که فرد در آن شرکت کرده است ،همبستگی مثبت و
معنیداری دارد .به عبارتدیگر با افزایش این موارد ،اقدام در
زمینۀ عملیات حفاظت از مراتع نیز بیشتر میشود و ب ا س طح
اراضی دیم رابطه منفی و معنیداری دارد.

زراع ی دام ی ب ا اق دامات اص الحی /احی ایی ،اق دامات
تنوعسازی معیشت و سطح اراضی زراعی آبی و باغی ،تعامل
جدول ( :)3تحلیل همبستگی متغیرهای وابسته با مستقل
متغیر مستقل

همبستگی

تعداد دورههای شرکتکرده

**

تعداد نهادهای عضو

**

0/744
0/211

متغیر مستقل
سطح اراضی زراعی آبی
سطح اراضی زراعی دیم

همبستگی
**0/202
**

-0/244

**

سن

0/032

سطح اراضی زراعی باغی

تعداد اعضای خانوار

0/017

تعداد گوسفند

-0/003

تحصیالت

0/004

تعداد گاو

-0/021

اقدامات اصالحی /احیایی
اقدامات تنوعسازی معیشت
روابط با کارشناسان منابع طبیعی

**

0/743

**

0/755

**0/472

تعداد بز
تعداد کندوی زنبورعسل
تعداد طیور

0/417

-0/055
**

0/401

**0/215
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تعیین اثر متغیرهای مستقل و میانجی بر بهکارگیری عملیات

معیشت تأثیر مثبت و معنی داری بر متغیر می انجی رواب ط ب ا

حفاظت خاک از سوی بهرهبرداران

کارشناس ان من ابع طبیع ی و متغیره ای تع داد کن دوی

با استفاده از نرماف زار  Spssمتغیره ای مس تقل ش امل تع داد
اراضی زراعی دیم ،سطح اراضی زراعی باغی ،تعداد گوسفند،
تعداد گ او ،تع داد ب ز ،تع داد طی ور ،تحص یالت ،اق دامات
اصالحی /احیایی ،اقدامات تنوعسازی معیشت همچنین متغیر
میانجی شامل دانش حفاظت از مراتع بهرهبرداران و روابط ب ا
کارشناسان منابع طبیعی وارد تحلیل شدند .بررسی اثر هریک
از این متغیرها بر دانش حفاظت از مراتع به رهب رداران نش ان
داد که متغیرهای سن ،اقدامات تنوعسازی معیشت ،روابط ب ا
کارشناسان منابع طبیعی ،تعداد دورهه ای ش رکتک رده ،اث ر
مثبت و معنیداری بر متغیر میانجی دانش حفاظت از مراتع و
متغیر اقدامات تنوعسازی معیشت تأثیر منفی و معنیداری ب ر
این متغی ر می انجی داش ت و توانس تند 27درص د واری انس
مربوط به متغیر واسط فوق را تبیین کنند .همچنین متغیره ای

متغیر میانجی داشتند و توانستند 70درص د واری انس مرب وط
به متغیر واسط فوق را تبیین کنند.
در نهای ت ،متغیره ای دان ش حفاظ ت از مرات ع ،تع داد
دورههای شرکت کرده ،سطح اراضی زراعی آبی ،تحصیالت،
اقدامات اصالحی /احیایی و روابط با کارشناسان منابع طبیعی
اثر مثبت و معنیداری متغیر وابستۀ اقدام بهرهبرداران در زمینۀ
حفاظت از مراتع داش تند .ای ن متغیره ای مس تقل هم راه ب ا
متغیرهای میانجی مذکور توانستند 73درصد واریانس مرب وط
به متغیر وابسته را تبی ین کنن د (ج دو  .)10تحلی ل اث رات
مستقیم و غیرمستقیم متغیرها نش ان م یده د ک ه مه مت رین
متغیره ایی ک ه بیش ترین ت أثیر را ب ر متغی ر وابس ته داش تند
متغیرهای روابط با کارشناسان منابع طبیعی ،دانش حفاظت از
مراتع و تعداد دورههای شرکتکرده هستند (جدو .)11

تعداد نهادهای عضو ،سطح اراضی باغی ،اقدامات تنوعسازی
جدول ( :)51نتایج تحلیل مسیر مبتنی بر عوامل مؤثر بر اقدام حفاظت از مراتع
مقادیر غیراستاندارد

خطای استاندارد

ضریب استاندارد
()Beta

نسبت بحرانی ()t

سطح معنیداری

0/041

1/773

0/041

2/323

0/000
0/004

رابطه

()b

تعداد نهادهای عضو <---روابط با کارشناسان منابع طبیعی

0/100

0/035

سطح اراضی باغی <---روابط با کارشناسان منابع طبیعی

0/503

0/044

0/423

سطح اراضی دیم <---روابط با کارشناسان منابع طبیعی

-0/034

0/022

-0/124

-2/443

سن  <---دانش حفاظت از مراتع

0/014

0/007

0/754

5/302

0/000

روابط با کارشناسان منابع طبیعی  <---دانش حفاظت از مراتع

0/115

0/052

0/147

2/031

0/074

اقدامات تنوع سازی معیشت <---دانش حفاظت از مراتع

-0/112

0/027

-0/177

-1/332

0/042

تعداد دورههای شرکت کرده  <---دانش حفاظت از مراتع

0/155

0/045

0/227

7/434

0/000

دانش حفاظت از مراتع <---اقدام حفاظت از مراتع

0/711

0/035

0/250

4/172

0/000

تعداد دورههای شرکت کرده  <---اقدام حفاظت از مراتع

0/142

0/051

0/124

2/423

0/004

سطح اراضی زراعی آبی  <---اقدام حفاظت از مراتع

0/124

0/034

0/107

1/371

0/074

تحصیالت  <---اقدام حفاظت از مراتع

0/024

0/042

0/043

1/432

0/040

اقدامات اصالحی /احیایی  <---اقدام حفاظت از مراتع

0/140

0/027

0/130

2/032

0/007

روابط با کارشناسان منابع طبیعی <---اقدام حفاظت از مراتع

0/220

0/050

0/220

4/572

0/000
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جدول ( :)55تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل و میانجی بر متغیر وابستۀ اقدام حفاظت از مراتع
متغیرهای مستقل

اثرات مستقیم

جمع اثرات

اثرات غیرمستقیم

سطح اراضی باغی

0/000

0/170

-0/022

0/142

0/170

0/142

سطح اراضی باغی

0/000

0-/050

0/020

-0/027

-0/050

-0/027

سطح اراضی زراعی آبی

0/107

0/000

0/070

0/000

0/107

0/124

اقدامات اصالحی /احیایی

0/130

0/000

0/013

0/000

0/130

0/140

اقدامات تنوعسازی معیشت

0/000

0/070

0/013

0/072

0/070

0/072

تحصیالت

0/043

0/000

-0/017

0/000

0/043

0/024

تعداد نهادهای عضو

0/000

0/025

0/052

0/070

0/025

0/070

تعداد دورههای شرکتکرده

0/124

0/052

0/014

0/044

0/224

0/104

سن

0/000

0/044

0/077

0/002

0/044

0/002

روابط با کارشناسان منابع طبیعی

0/220

0/220

0/072

0/072

0/705

0/705

دانش حفاظت از مراتع

0/250

0/711

0/000

0/000

0/250

0/711

بحث و نتیجهگیری
براساس نتایج حاصل از بررسی پیشینۀ پژوهش ،مراتع یک ی از
مهمترین اکوسیستمهای طبیعی هستند ک ه کارکرده ای مهم ی
چون تأمین علوفه ،ذخی رۀ ن زوالت ج وی ،تع دیل آبوه وا،
تولید اکسیژن و از این قبیل دارند .ولی کشور ما بهویژه در س ه
دهۀ اخیر بهطور جدی با تخریب کمی و کیفی مرات ع روب هرو
بوده است .پژوهشگران بر این عقیدهاند که بیشتر تخریبها در
اثر فعالیتهای نامناسب انسانی است .بر این اس اس م یت وان
بیان کرد که حفظ و احیای منابع طبیعی بهویژه مرات ع ،نیازمن د
شناخت همهجانبۀ رفتارهای انسانی ازجمله دانش و اقدام آنها
در زمینۀ حفظ و احیای مرات ع اس ت .در ای ن ب اره ،پ ژوهش
حاضر با تمرکز بر دانش و نگ رش به رهب رداران درخص وص
اهمیت مراتع و حفظ و بهرهبرداری از آن ،تعامل با کارشناس ان
من ابع طبیع ی ،ویژگ یه ای ف ردی ،اجتم اعی و اقتص ادی
بهرهبرداران ،به بررسی عوام ل م ؤثر در ب هک ارگیری عملی ات
حفاظ ت از مرات ع توس ط به رهب رداران شهرس تان بردس کن
پرداخته است .پژوهش حاضر نتایج زیر را در بر داشته است:
براساس نتایج آمار توصیفی ،بهرهبرداران دانش خ ود را در
زمینۀ اهمیت مراتع و اهمیت حفاظت از آنها در حد نسبتاً باال
گزارش کردند .همچنین نت ایج نش ان داد به رهب رداران دان ش
مناسبی در زمینۀ اقدامات اصالحی و احیایی ب هوی ژه در زمین ۀ
اقدامات مدیریت چرای مراتع و اق دامات بیولوژی ک داش تند،

ولی دانش آنها در زمینۀ عملیات مک انیکی حفاظ ت از مرات ع
در حد کم گزارش شد.
براس اس نت ایج حاص ل از آزم ون همبس تگیه ا ب ین
بهکارگیری عملیات حفاظت از مراتع و عض ویت در نهاده ای
روستا همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد .یافتۀ ف وق ب ا
نتایج مطالعات (بایارد و همکاران2002 ،؛ شهرکی و همک اران،
 )2017همسوست؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت بهرهبرداران ی
که در نهادهای روستایی عضویت دارند ،اق دامات بیش تری در
جهت حفظ و احیای مراتع انجام میدهن د .پ س عض ویت در
نهادها تأثیر مثبت و معن اداری ب ر اق دام عملی ات حفاظ ت از
مراتع دارد؛ بنابراین پیشنهاد میشود بهرهبرداران را به عض ویت
در نهادهای مختلف ازجمله تعاونیها و شرکته ای روس تایی
تشویق کرد .همچنین نتایج این مطالعه نشان داد هرچ ه س طح
حض ور به رهب رداران من ابع طبیع ی در دورهه ای آموزش ی و
ترویجی بیشتر باشد ،اجرای طرحه ای مرت ع داری در مقی اس
کالن ممکنتر خواهد بود .این نتیجه نی ز ب ا نت ایج ش هرکی و
همکاران ( )2017همسوست.
همچنین نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و تحلی ل مس یر
نشان داد ک ه متغی ر می زان دان ش ف رد در رابط ه ب ا عملی ات
حفاظت از مراتع و نگ رش ف رد نس بت ب ه اهمی ت مرات ع و
حفاظت از آنها با بهکارگیری عملیات حفاظت از مراتع رابط ۀ
مثبت و معنیداری دارد و بر آن اثر م یگ ذارد .یافت ۀ ف وق ب ا
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همکاران )2000 ،همسوست .درنتیجه می توان ای ن گون ه بی ان

همچنین با برگ زاری ای ن دورهه ا در زمین ۀ اهمی ت مرات ع و

کرد که بهرهبرداران ی ک ه دان ش بیش تری نس بت ب ه عملی ات

همچنین اقدامات مربوط به حف ظ ،به رهب رداری و توس عۀ آن

حفاظت از مراتع ،و نگرش مثبتتری نس بت ب ه آنه ا داش ته

موجبات افزایش دانش و آگاهی بهرهبرداران را فراهم آورند.

باشند ،اقدامات بیشتری در رابطه ب ا حفاظ ت از مرات ع انج ام
میدهند.

نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که مه مت رین عام ل
تأثیرگذار بر اقدام بهرهب رداران در زمین ۀ عملی ات حفاظ ت از

نتایج حاصل از تحلیل مسیر نی ز نش ان داد ک ه متغیره ای

مراتع دانش بهرهبرداران ،روابط با کارشناس ان من ابع طبیع ی و

دانش حفاظت از مراتع ،تعداد دورههایی که فرد ش رکت ک رده

ش رکت در دورهه ای آموزش ی ترویج ی اس ت .در واق ع

است ،سطح اراضی زراعی آبی ،تحصیالت ،اقدامات اصالحی/

برنامههای آموزشی دقیق با تاریخ و زمانبندی مناسب و ب دون

احیایی و تعامل با کارشناسان منابع طبیعی نقش مهمی در تبیین

اجب ار ب ه هم راه تعام ل مناس ب کارشناس ان و به رهب رداران،

تغییرات متغیر وابسته پژوهش داشتند .نتایج تحقیقات (بایارد و

اصلیترین راه حفاظت از مراتع است .بنابراین پیشنهاد میش ود

همکاران2002 ،؛ واترسا و همکاران2010 ،؛ تکلول د و کهل ین،

با افزایش تعامل نهادهای ذیربط همچون ادارات منابع طبیعی،

 )2011این یافته را تأیید میکن د؛ بن ابراین ،به رهبرداران ی ک ه

آبخیزداری و کشاورزی با مردم و همچنین برگزاری دورهه ای

دارای میزان اراض ی زراع ی آب ی و ب اغی بیش تری باش ند ،در

آموزش ی ترویج ی ب هخص وص در زمین ۀ من ابع طبیع ی و

دورهه ای آموزش ی ترویج ی بیش تری ش رکت ک رده ،و ب ا

بهرهبرداری پایدار از آنها ،موجبات افزایش دانش آنها ف راهم

کارشناس ان من ابع طبیع ی نی ز تعام ل بیش تری داش ته باش ند،

آید تا بدین روش مسیر برای افزایش اقدامات آنان نیز در زمینۀ

عملیات مربوط به حفاظت از مراتع بیش تری انج ام م یدهن د.

حفاظت از مراتع نیز هموار و افزوده شود.

بنابراین پیش نهاد م یش ود ب ه برگ زاری دورهه ای آموزش ی
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Abstract
Arid ecosystems and deserts cover much of the Iran’s land. These areas are exploited by local
communities. Considering the importance of the conservation and development of natural
ecosystems in the arid regions, a study was done to assess factors influencing usage of
rangeland conservation practices by exploiters through combination of survey methods and
case study in arid rangeland of Bardaskan County. Data were collected using existing
documents, focus groups, semi-structured and structured interviews by questionnaires filled
by 222 rural exploiters chosen through a randomized multi stage sampling technique. Finally,
data were analyzed using SPSS software for Windows. Findings shows that exploiters have a
vast knowledge regarding the role, importance and affecting factors on rangeland degradation
but their actions about mechanical operations are in a low level. The results also showed that
exploiters action in the field of biological and grazing management operations have
significant positive relationship with the implementation of rangeland management plans,
interaction with external organizations, participating in the extension courses, increasing
education and increasing levels of farm and garden area. Based on path analysis, 37% changes
of farmers actions regarding the rangeland conservation explained by variables of restoration
actions, the knowledge regarding the conservation operations, interaction with external
institutions, education, number of taken courses. It can be concluded that educational
activities and interaction with external institutions can be effective in increasing exploiters’
knowledge, their actions and sustainable exploitation of rangelands.
Key Words: Participation, Rangeland Restoration, Arid area, Bardaskan.
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