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 چکیده
 قيقتحشد.  انجام دست کاشت مراتع بهبازده کم یزارهامید طرح تبدیل در دارانمرتع مشارکت عدم علل شناختاین تحقيق با هدف      
سامان عرفی در مراتع شمالی شهرستان  17در  کننده در طرحغيرمشارکتدار مرتع 132جامعه آماری شامل بود.  یشیمايو از نوع پ یفيتوص

اطالعات با استفاده از پرسش آوریانتخاب شدند. جمع قيبه عنوان نمونه تحقنفر  98 ،سادهی تصادفی ريگنمونهگنبدکاووس بود که با شيوه 
نامه با پرسش عتبارا نييتعدست آمد. با استفاده از نظرات متخصصان ترویج و مرتع به نامهپرسش یو ظاهر ییمحتوا ییروا .نامه انجام شد

انجام  SPSS23افزار با استفاده از نرم هاداده ليوتحلهیتجز به دست آمد. 926/0 بیکرونباخ انجام شد و مقدار ضر یاستفاده از روش آلفا
 شاورزیک محصوالت کشت برای مرتعی زمين از استفاده به تمایل ،طرح در دارانمرتع شارکتم عدم علل که مهمترین داد نشان نتایج شد.
 تمحصوال بيمه به دارانمرتع اعتماد مرتعی، عدم گياهان بذر فروش از حاصل سود درصد بودن کشاورزی، پایين درآمد به نياز دليل به

 کافی یهسرما کاشت و نداشتن دست بهبازده کم یزارهامید تبدیل با زراعی محصوالت کشت با مقایسه در داریمرتع پایين مرتعی، درآمد
 رح تبدیلط در دارانمرتع مشارکت عدم علل عاملی، تحليل شيوه از استفاده با .کاشت است دست مراتع بهبازده کم زارهایدیم تبدیل برای
. داشتندفردی، اقتصادی، اجتماعی، سازمانی، حقوقی و فنی  ماهيت که شدند خالصه عامل 20 در دست کاشت مراتع بهبازده کم یزارهامید

 .کنندیم تبيينطرح  را در دارانمرتع مشارکت عدم علل واریانس از درصد 76عوامل بيش از  این
 

 .مشارکت، مرتع، شهرستان گنبدکاووسسامان عرفی، ، دام: کلیدی هایواژه

 

 مقدمه
توسعه  یهایزیربرنامهمنابع طبيعی در  یهاعرصهامروزه 

صادی و ارکان     شورهای مختلف یکی از عوامل قطب اقت در ک
حال در . بااینشوند یمپایدار محسوب   هیند توسع اپایه در فر
 هکشتتورهای در حال توستتعه به دليل رشتتد فزایند   بيشتتتر

سترش   و نبود  دارانمرتعشهرها، ناآگاهی   هیرویبجمعيت، گ

پایدار از     و حفاظت   یبرداربهرهاصتتتولی برای  یزیربرنامه  
شدت کاهش یافته و به    سطح این منابع به  دليل منابع طبيعی، 

تخریب کمی و کيفی در معرض خطر نابودی قرار گرفته است  
(, 2014.et alEshaghi )  بزرگی. مراتع نيز به عنوان بخش  
، از  هابومستیزطبيعی، با ایفای نقش در تعادل  یهاعرصهاز 

یه در فر     پا مل  عه   اعوا ند توستتت به    ی یدار  مار  پا ند یمشتتت  رو
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(, 2010Amirnezhad & Rafiei)  شر برای ادام و حيات  هب
به     هبر روی کر دخو ند مراتع  يازم   نیتریاتي ح عنوان زمين ن

منبع  اکولوژیک، یهادهیپد و ستیزطيمحپایدار  هبستر توسع 
  استتت...  اصتتلی تیمين خوراد دام نظام دامداری ستتنتی و 

(10, 20Papzan & Afsharzadeh)  در سطح جهانی، مراتع .
درصد اراضی     91پوشش گياهی زمين است که    نیترگسترده 

ميليارد   2تا   1به طوری که    ،کند یممورد چرای دام را فراهم 
شی از   سته به آن  شان شت يمعنفر در جهت تیمين بخ  اندواب

 (4, 201.et alReid 3; , 201.et alSayre  )  صد   20و در
ميليون هکتار در  12از مراتع در سطح جهانی تخریب شده و 

ضافه    سال به آن ا در ایران،  . (Brunson, 2014) شود یمهر 
 ۵2 حدود  تار، که ونيليم 4/86 در حدود  یستتتطح با  مراتع
  شورک. اندداده اختصاص به خود را شورک مساحت لک درصد

 زمره در ستتتال در متریليم 2۵2 یبارندگ   نيانگي م با  رانیا
در  کیخش  و یم آبک. شود یم محسوب  جهان کخش  مناطق

  ینعتص  یهاتيفعال توسعه  و تيجمع شیافزا به رو روند نارک
شد  به منجر ست   شده  منابع بیتخر دیت بر  .(Jafari, 2016)ا

ضی دیم ایران        ساحت ارا ساس آخرین آمارهای موجود، م ا
ست که     3/9 شده ا ميليون هکتار  ۵/6ميليون هکتار برآورد 

تار آن آیش استتتت     ۵/2آن زیر کشتتتت و  ميليون هک
)aStatistical Center of Iran, 2019)1394 سال . همچنين  

 که حداقل شتتتهدا وجود شتتورک دام در یدارا برداربهرههزار 
سفند،  گاو،) دام انواع از یکی یدارا  (شتر  و شيگاوم بز، گو
صد از  6/۵4 که اندبوده ، کسب  دام یدارا بردارهابهره نیا در
 دو هر یدارا درصد  7/18 و نيسنگ  دام یدارا درصد  7/26

از   شيب حاضتتر . در حالاندبوده نيستتنگ و کستتب دام گروه
.  شود یم یبرداربهرهشور  ک مراتع از مجاز تيظرف برابر 2/2

مرتع وجود دارد و سطح    هکتار هزار 860در استان گلستان   
هکتار استتت. همچنين در  42۵606زیر کشتتت اراضتتی دیم 

ستان وجود دارد که   برداربهره 38791مجموع  دارای دام در ا
بک    عداد دام ستتت عداد دام ستتتنگين  1390099ت  رأس و ت

شد یمرأس  1466۵9 شایر  دام . تعدادبا ستان  ع   869762 ا
  3/12 گوستتفند، درصتتد 8/84 تعداد، این استتت که از رأس

صد  صد  1/2 بز، در صد  2/0 گاو، در صد  6/0 و شتر  در  در

 در درصتتد 28 استتتان، دام تعداد کل از. استتت ستتميان تک
یم تپهمراوه شهرستان در درصد 72 و گنبدکاووس شهرستان 
یادآوری  . (bStatistical Center of Iran, 2019) باشتتتند  

ستان    مراتع ظرفيت شود که می ستان گل  هزار ۵13 پذیرش ا
حد  حدود   دام و را دارد دامی وا يت  برابر ۵/2موجود   ظرف
 (.,Gharanjik and Samari 2014) استتتت استتتتان  مراتع

ستان    شرق کگنبد شهر ستان  اووس در  ستان  ا   160 دارای گل
ضی  تارکه هزار ست که حدود  زراعی ارا هزار هکتار  109 ا
 Statistical) شود یم شت ک آبی صورت به  بقيه و دیم آن

aCenter of Iran, 2019)    بردار بهره   136۵8. در مجموع 
سبک      ستان وجود دارد که تعداد دام  شهر  آنها دارای دام در 

سنگين  2202۵3 شد یمرأس  44370 رأس و تعداد دام  . با
هزار رأس آن مربوط به  2۵0از کل دام شتتهرستتتان، حدود  

 یبخش . ( bCenter of Iran, 2019Statistical)عشایر است   
و  ایرانخشتتک مهين در مناطق زيآبخ یهاحوزه یاز اراضتت

ستان،      ستان گل شرق ا سب اقل  طیشرا  ليبه دلازجمله    یميمنا
اله س کی یزارهامیدبه  لیگذشته تبد  یهاسال  یط منطقه، در

  تیریعدم مد ليبه دل زارهامید نی. عمده ااندشده کشت گندم  
ض  حيصح  ساالنه     یمتماد انيسال ی در ط یارا شخم  ازجمله 

  بازدهکم ییزارهامیدبه  لیتبد ب،يشتت جهت در یاراضتت نیا
صح   تیعدم رعا و اندشده  صول  شخم در  یورزخاد حيا  و 
  دهیگرد دو هدررفت خا شیفرسا  دیباعث تشد  بيش  جهت

سطح کاهش   واحد در ديو تول یواحد اراض کیولوژيو توان ب
 ستتازمان یاز ستتو رياخ انيستتال یطرو، ، ازایناستتت افتهی

  یازارهمید لیتبد پروژه، کشور یزداريمراتع و آبخ ،هاجنگل
(  یبه مراتع دستت کاشتت )مصتنوع    کستاله یکشتت   بازدهکم

ست. این    شده ا شارکت    پروژهمطرح  ستلزم م   دارانمرتعکه م
ست،   ض  کیولوژيب ديتول قابليت شیافزا برایا ه طور ب ،یارا

متمرکز استتت که خود  یاهيپوشتتش گ شیافزا یعمده بر رو
ی نيرزمیو ز ییتوده هواستیتجمع کربن در ز شیافزا موجب

عالوه بر  و (Ahmadi, 2009) گرددیم یاراضتت نیا دخا و
پا    نابع  عث افزا    ،یکیاکولوژ هی حفظ م توان   داریمعن شیبا

et  Mahmoudi) شود یم زين ستم ياکوس  داریپا کربن بيترس 

, 2014.al) . شواهدی وجود   هاتالشبا وجود شده،  ی انجام 
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شان  دارد که  شارکت  دهدیمن مطلوب   پروژهداران در مرتع م
يختن  در برانگ یامکنامعتقدند  نظرانصاحببسياری از نيست. 
 ،ی حفاظت از منابع طبيعیهاپروژهبه مشارکت در  دارانمرتع

ه ک لب نيستتتت يکیا ارگان ی  يکیانک م یها روشل فقدان  ي دله ب 
شتر    عدم  شارکت بي سئله فن  یکم ست  یاجتماع -یم ر . دا
مه  واقع،  نا با      یها بر نابع طبيعی  ظت از م فا   اربردک  هدف  ح

 ن،يزم تیریمد بهبود یبرا ییهاافتيره و هاروش ها،يکنکت
و  ندیآیدرممزرعه به اجرا  یوربهره صتترف شیافزا از فراتر
  یتجار ای یديتول یهایفناور با متفاوتً امالک یتيماه  دارای

  یدارا پيچيده، ،برنهیهز عمليات این  اینکه  جمله  هستتتتند، از 
مدت،   بازده  کم، یریپذ ميتقستتت ند مک  به  متکی بل لت  ک  دو

(4, 201.et al Kwayu)اهداف با ، دارای ستتازگاری اندد  
نان و ياطم عدم و خطر، دارای دارانمرتع یزراع و یشتتخصتت
(. عالوه بر 2008Mahboobi ,)اندد هستتتند  یریپذانعطاف

شارکت فعاالنه و همه    ستلزم م این اجرای عمليات حفاظتی م
به مردم استتتت    Hematzadeh & Khalighi, 2006 ;)جان

, 2013.et al iZare)    شواهد موجود ست که  ، این در حالی ا
  یهاینوآور موارد اشتتتاعهاز در بستتتياری  دهد یمنشتتتان 

 وجود و یمردم تک مشتتتار به  توجه  بدون  یطيمح تی ریمد 
عاد  به  و اب هان  یها جن ماع  و یفرهنگ پن ها   در یاجت جام   آن ان
به  (Khani & Alibeygi, 2012) شتتتودمی نه ،  که   یاگو

شت  و حفاظتی عمليات متولی نهادهای ضعيف  عملکرد   بردا
 زمان در فقط شود یمباعث  مشارکت  مفهوم از آنان نادرست 
 نتتدیايتتبمردم  ستتترا  بتته حفتتاظتی یهتتابرنتتامتته اجرای

(, .et alShafiee 6; Osgood, 198 d andClearfile 

شان     یهاپژوهشمروری بر . (200;8 شين ن موانع   دهدیمپي
حفاظت از    یها برنامه  در مردم مشتتتارکت  مختلفی در زمينه  

منابع طبيعی وجود دارد. ازجمله اینکه برخی محققان داخلی      
شامل   سرمایه و عدم آگاهی از  این موانع را  و  هاطرحکمبود 

حاستتتن آن  مبهم ، (Hematzadeh & Khalighi, 2006) م
مدت       تاه و دراز نافع کو هداف طرح، در نظر نگرفتن م بودن ا

  یآنان و عدم برگزار   یلحاظ نکردن نظرات مشتتتورت  ،مردم
et al Pourshariati. ,)ی کاف یجیو ترو یموزش آ یهاکالس

دولت  یمال تیحما عدم ،یتماعجو ا یقر اقتصتتاد، ف(2011

نابع طب از  گاه   یعيمردم، فقر دانش م عدم آ و  نياز قوان یو 
شک  مقررات، عدم ش  یهاکالس ليت عدم ی و جیو ترو یآموز

سواد  ، (et al Mahmoudi.2014 ,)ی دانش بوم یريکارگبه
،  یدارمرتع یهاپروژهکم و نداشتتتن آگاهی کافی نستتبت به  

اصتتتالحی با الگوهای    یها پروژهو  ها برنامه  عدم تناستتتب   
ساحت کم مرتع    et  Rasouli Azar) سازگار در منطقه و م

, 2015.al) ، به عنوان انگ    دهی ناد مد مردم   زهيگرفتن درآ
عدم صدور مجوز  و  هاطرحبازده بودن رید، ميمستق  یاقتصاد 
 ، ستتتطح( et alSalehpour Jam.2017 ,) یبرداربهرهحق 
 مدیریت پروژه و عدم مورد در کافی دانش عدم پایين، سواد 

et al Rasouli Azar. ,)منطقه  پروژه با شتتترایط تناستتتب

 و اداری موانع ناآگاهی،   متقابل،   باور  و اعتماد  نبود، (2015
 و نيازستتنجی نبود و دولت پشتتتيبانی و حمایت نبود نهادی،
 (et alhemi Ardakani Ra. ,2018) مردم رضتتایت جلب
(، در تحقيق 2007) Abbasiو  Hejazi . همچنيناندکردهذکر 

در طرح تعادل دام و  دارانمرتعخود مهمترین موانع مشارکت 
 در دام خروج و ورود بر زمان  نترلک و نظارت  مرتع را عدم 

شاع مرتع،   ، عدمیدارمرتع یشغل  تيامن مراتع، عدم بودن م
 از یبرداربهره حق یواگذار مرتع، عدم تکيمال حق تيتثب

عاون  لکي تشتتت مرتع و عدم  ند. ذکر کرده یدارمرتع یها یت   ا
مل     به نقش عوا  یو اجتماع  یآموزشتتتبرخی از محققان نيز 

(, 2015.et al Lashgarara) سابقه  و سن   و برخی به نقش
عدم  بدر ت (et al Rasouli Azar.2015 ,) یبرداربهره يين 

  .اندکردهداری اشتتاره مرتع یهاطرحمشتتارکت دامداران در 
Huntsinger و Fortman (1990    شان دادند شی ن ( در پژوه

، ستتطح ستتواد،  هاشیگراو  هاارزشمنافع، عوامل اجتماعی، 
مرتع بر تصتتتميمات   هستتتن، درآمد، محل ستتتکونت و انداز  

مداران برای مشتتتارکت در    حفاظت از مراتع     یها تي فعال دا
ند بودهمؤثر  پذیرش   Brant (2002). ا ناور موانع   یها یف

حفاظتی را شتتتامل فقدان اطالعات در مورد منافع و هزینه        
ت    جایگزین،  يات  یاد بر   یعمل يد ز به ک فنی اطالعات،    یها جن

نيتاز برخی عمليتات حفتاظتی برای اجرا بته تغييرات در     
صی     شخ با  دارانمرتععمليات مزرعه، عدم همخوانی اهداف 

اهداف عمليات حفاظتی، پيچيدگی عمليات، تجارب بد قبلی        
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ارتباط با عمليات حفاظتی، درآمد پایين اجرای عمليات           در
در  یریپذ انعطاف در مقایستتته با اجاره دادن زمين و کاهش     

بازار ذکر کرده است.   یهاییایپواستفاده از زمين در پاسخ یه 
Akabayashi (2003   در تحقيق خود در کشور ژاپن به این )

از قبيل ستتن،  یاحرفه -فردی یهایژگیونتيجه رستتيد که 
ستتطح تحصتتيالت، ميزان درآمد و تعداد دام، ميزان آشتتنایی 

یند مشتتارکت و ميزان دستتترستتی آنان به منابع   اافراد با فر
کت         مل مهم در بهبود ميزان مشتتتار له عوا عاتی، ازجم اطال

نابع طبيعی        یها طرحدر  دارانمرتع مدیریت و حفاظت از م
کمبود که  ( نشتتتان دادند  2013و همکاران )  Gebreاستتتت. 

حفاظتی، کمبود خدمات  یهاطرحنيروی کار، مشکل اجرای  
ترویجی کافی، کمبود زمين، فاصله مزارع از هم و منبع درآمد 

حفاظتی در اتيوپی   یهایفناوراز مهمترین علل عدم پذیرش 
ست. مطالعات   شور   2013و همکاران ) Etwireبوده ا ( در ک

تحصتتتيل و   یها ستتتالکه تعداد    دارداز آن  حکایت  غنا نيز  
 کننده نييتعميزان دستتتترستتتی به اعتبارات مالی، از عوامل     

بوده استتت. نتایج پژوهش   هاپروژهدر  دارانمرتعمشتتارکت 
Sudha  وSekar (201۵  ستانی جنوب هند (، در مناطق کوه

هزینه باالی اجرای عمليات حفاظتی،  مانندنشان داد عواملی  
باالی     ئ عدم ارا  نه، بهره  یارا به موقع  یداری       ه  پا عدم  وام، 

طوالنی مدت عمليات حفاظتی، درآمد کم و ناپایدار مزرعه،          
قيمت پایين محصتتوالت کشتتاورزی، فقدان حمایت فنی از   

ستتستتات و فقدان انگيزه برای اجرای عمليات در  ؤستتوی م
، از مهمترین موانع پذیرش عمليات حفاظتی یااجارهاراضتتی 

ذیرش عمليات   (، دالیل عدم پ   2016) Carlisleبوده استتتت. 
حفاظت مراتع را زراعی، مالی، سياستی، دانشی و فردی ذکر    

( نيز در تحقيق خود 2017و همکاران ) Farleyکرده استتت. 
حفاظت مراتع در کشور   یهابرنامهیکی از موانع مشارکت در 

ماد بين       عدم اعت کا را  و  دارانمرتعو بين  دارانمرتعآمری
و همکاران    Omolloحقيق . نتایج ت اند کردهذکر  ها ستتتازمان 

( در کشور کنيا نشان داد که متغيرهای جنسيت، سطح     2018)
ضویت در     شکل سواد، تعداد دام و ع شارکت   هات در ميزان م

دامداران در توليد علوفه در مراتع تیثيرگذار بوده استتتت، اما   
شاورزی هيچگونه رابط      ضی ک سن و مالکيت ارا   همتغيرهای 

شارکت  یداریمعن ست.    با ميزان م شته ا با توجه  دامداران ندا
حفاظت از   یهابرنامهبه آنچه گفته شتتد، موانع مشتتارکت در 

شتتتامل موانع اقتصتتتادی، اجتماعی،     توانیممنابع طبيعی را  
ستتازمانی و اداری دانستتت. از آنجا که در استتتان    ،مدیریتی
ستان   سوی نهاد متولی،     یهاتالش با وجودگل شده از  انجام 

به مراتع    بازده کم یزارها میدداران در تبدیل   مشتتتارکت مرتع 
شت، مطلوب نبوده و مطابق انتظارات    ست کا و  انزیربرنامهد

  دارانمرتعمجریان آن نيستتت و چگونگی افزایش مشتتارکت 
با  رودیمبه شتتتمار    ها دغدغه  همواره یکی از  ، این تحقيق 

بدیل   مرتع مشتتتارکت هدف بررستتتی علل عدم     داران در ت
ستان        بازدهمک یزارهامید ستان گل شت در ا ست کا به مراتع د

و  زانیربرنامهآگاهی  ساز نهيزم تواندیمانجام شد و نتایج آن  
ست   گذاران از درجه اهميت و اولویت هر یک از موانع و سيا
مه   نا عال  یزیربر یدی    یها تي ف با د نه  يبواقعپروژه  و در  نا

 شد.در اجرای طرح با دارانمرتعراستای افزایش مشارکت 
 

 هاروشمواد و 
 یتحقيق توصيفی و از نوع پيمایشی و جامعه آمار این

 17داران غيرمشارکت کننده در طرح در شامل کليه مرتع
سامان عرفی در مراتع شمالی شهرستان گنبدکاووس در دو 

نفر بود. حجم  132تعداد و به برونیداشلبخش مرکزی و 
نفر  Morgan (1970 ،)98و  Krejcieنمونه طبق جدول 

 یدر هر سامان عرفی از بين جمعيت آمار یريگنمونهتعيين و 
اسب تخصيص متن و با یبندطبقه با ساده به شيوه تصادفی

نامه واالت پرسشئنامه بود. سانجام شد. ابزار تحقيق پرسش
واالت و اهداف تحقيق تنظيم شد که دربردارنده ئبر مبنای س

 و دارانفردی و اقتصادی مرتع یاهیژگیوواالتی در زمينه ئس
ع به مرات بازدهکم یزارهامیددر تبدیل  آنان مشارکتعلل عدم 

گویه از  67در قالب  مشارکتبود. علل عدم  دست کاشت
، 4، زیاد= ۵)خيلی زیاد=  یانهیگزطریق طيف ليکرت پنج 

. روایی شدوال ئ( س1و خيلی کم=  2، کم= 3تا حدی=
نامه با استفاده از نظرات متخصصان محتوایی و ظاهری پرسش

ترویج و مرتع بعد از چند مرحله اصالح و بازنگری به دست 
نامه در تعيين اعتبار پرسش برای آزمونشيپآمد. همچنين 
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 و ضریب آلفای شدخارج از منطقه جغرافيایی تحقيق انجام 
داران در مشارکت مرتع عدم واالت عللئکرونباخ برای س

به  926/0 به مراتع دست کاشت بازدهکم یزارهامیدتبدیل 
واالت و اهداف ئبا توجه به س هادادهوتحليل دست آمد. تجزیه

مار آ یهاروشتحقيق و سطوح سنجش متغيرها با استفاده از 
توصيفی )ميانگين، واریانس، انحراف معيار، کمينه، بيشينه، 
 فراوانی و درصد( و تحليل عاملی اکتشافی با رویکرد تلخيص

بررسی همبستگی درونی  به عاملی انجام شد. تحليل هاداده
و آنها را در قالب شمار  پردازدیمتعداد زیادی از متغيرها 

. برای کندیمو تبيين  یبنددستهعمومی  یهاعاملمحدودی از 
 عاملی تحليل برای موجود یهاداده اطمينان از اینکه تعداد

 بارتلت آزمون و KMO هایشاخص خير از یا هستند مناسب
 تغيير 1 و 0 بين همواره KMO آماره مقدار. شودیم استفاده

 شودیمبرای تعيين تعداد عوامل از مقدار ویژه استفاده . کندیم
یمدارای مقدار ویژه باالتر از یک مدنظر قرار  یهاعاملو 
در تحليل عاملی، عامل  .(et al Ahmadpour.2015 ,) رنديگ

 به را رهايمتغ از یامجموعه نيروابط ب هک است یاسازه
 اشیعامل یبارها یرو و از کندیم مطرح خالصه صورت

 کی با ريمتغ یک یهمبستگ ،یعامل ی. بارهاشودیمف یتعر
 املع هر توسط شده نييتب انسیاست و مقدار ویژه، وار عامل
یم عامل آن یعامل یبارها مجذور مجموع که برابر با است
   .(Heydarnia, 2008 Pirasteh &) باشد

 

 محدوده جغرافیایی تحقیق
 طول دقيقه 18 و درجه ۵۵ در گنبدکاووس شهرستان
 شمال در جغرافيایی عرض دقيقه 17 و درجه 37 و جغرافيایی

 بخش شامل شهرستان این. است شده واقع گلستان استان
 نام به دهستان چهار و گنبدکاووس شهر مرکزیت به مرکزی

 به برونیداشل بخش و فجر و سلطانعلی مراما، باغلی ،آبادآق
 . ازباشدیم کرند و اترد دهستان دو و بروننچهیا شهر مرکزیت

 تابستان فصل دارای و یاترانهیمد اقليم جزء هوا و آب نظر
 و متریليم 200 بين بارندگی و ميزان خشک و گرم نسبتاً

& Mahboobi ) است سال در متریليم 400 حداکثر

, 2016Avarand) . 229193با مساحت مراتع شهرستان 

و  اردد نيمه استپی قرارو در شرایط آب و هوایی استپی  هکتار
با توجه به شرایط اقليمی و نوع پوشش گياهی حاکم بر آن جزء 

این مراتع دارای . شوندیممراتع قشالقی استان محسوب 
، ندمگگلی، پشمکعلفمانند اسپند، مختلف گياهی  یهاگونه

، سلمکی سفيد، سلمکی دانه عدسی، درمنه شورعلفخارشتر، 
 شهرستان، روش در دام پرورش عمده روش دشتی و ... است.

 در کشاورزی مکانيزه شدن دليل به اما بوده، عشایری یا سنتی
 هب تبدیل هموار و یاجلگه مراتع اغلب ی گذشته،هاسال طی

 علوفه کاهش کيفيت و مراتع سطح کاهش با و شده مزارع
 از بيش ماندهیباق یهاقسمت روی بر دام تراکم آنها، توليدی
 حال در .شده است مراتع باعث تخریب و شده مجاز ظرفيت
 کاهش اب و رسيده بحرانی مرحله به منطقه مراتع وضعيت حاضر
 يدهرس به حداکثر خاد فرسایش ميزان آن، علوفه توليد مقدار
 و ریعشای) سنتی دامپروری سيستم عوامل این نتيجه در. است

 کاهش با و متحمل شده را ناپذیری جبران صدمات( روستایی
 . (2014Gharabash ,)است  شده مواجه درآمد سطح

 

 نتایج
بر اساس نتایج تحقيق، ميانگين سن پاسخگویان حدود 

سال و  34سال، ميانگين سابقه دامداری آنان حدود  ۵4
سال است. ميانگين افراد  23آنان  ميانگين سابقه کشاورزی

نفر و ميانگين تعداد افراد  7تحت تکفل پاسخگویان حدود 
 93نفر است. ميانگين تعداد دام آنان  1شاغل در خانواده آنان 

هکتار و  8رأس، ميانگين اراضی زراعی دیم آنان حدود 
هکتار است. ميانگين  ۵469ميانگين مرتع در اختيار آنان 

ميليون تومان و  33ل از دامداری آنان درآمد سال حاص
 14ميانگين درآمد سال حاصل از کشاورزی آنان حدود 

در  عضویت آنان هميليون تومان است. همچنين ميانگين سابق
پاسخگویان بيشتر (. 1سال است )جدول  8داری تعاونی مرتع

درصد(  6/30) سوادیبدرصد( متیهل بوده و بيشتر آنان  96)
 2/62آنان ) بيشتردرصد(.  6/30دایی دارند )و تحصيالت ابت

ته، داش شغل کشاورزی نيز اشتغال به دامداری جزء درصد(، به
 چرا پروانه درصد(، دارای 2/61عشایری ) دارانمرتع جزو

 درصد( و عضو ۵/74) داریمرتع طرح درصد(، دارای 9/92)
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 7/34آنان ) بيشتردرصد( هستند.  9/92داری )مرتع تعاونی
 شرکت مدیره هيئت ( ميزان دسترسی خود به اعضایدرصد
 . انددانستهداری را در حد متوسط مرتع تعاونی
 دارانمرتع مشارکت عدم علل اهميت ميزان یبندتیاولو  
 کاشت در دست مراتع به بازدهکم یزارهامید تبدیل طرح در

 تمایلی مانند از نظر پاسخگویان علل دهدیمنشان  1جدول 
 یکشاورز محصوالت کشت برای مرتعی زمين از استفاده به

 سود درصد بودن نیيپا، کشاورزی درآمد به مبرم نياز دليل به
، دهش توصيه کاشت دست مرتعی اهانيگ بذر فروش از حاصل
، تکاش دست مرتعی محصوالت بيمه به دارانمرتع اعتماد عدم

 زراعی محصوالت کشت با مقایسه در داریمرتع پایين درآمد
 رمایهس نداشتنو  کاشت دست به بازدهکم یزارهامید تبدیل با

، شتکا دست مراتع به بازدهکم یزارهامید تبدیل برای کافی
 دارای اهميت بيشتری هستند.

 
 دست کاشت مراتع به بازدهکم زارهایدیم طرح تبدیل در دارانمرتع مشارکت بندی علل عدماولویت -1جدول 

 Table 1- Prioritization of the reasons for non-participation of ranchers in convertion project of low-yielding arid 
lands into hand-planted rangelands 

 رتبه

Rank 

 انحراف معيار
Standard 

deviation 

 ميانگين
 (۵تا  1)دامنه 

Mean 

(Range 1 to 5)  

 هاگویه
Items 

1 0/87 3/520 

  تمایل به استفاده از زمين مرتعی برای کشت محصوالت کشاورزی به دليل نياز مبرم به
 درآمد کشاورزی

The tendency to use rangeland land to cultivate agricultural products due to the urgent need 

for agricultural income 

2 0/64 3/479 
 مرتعی دست کاشت گياهان بذر فروش از حاصل سود درصد بودن پایين

Low percentage of profit from the sale of seeds of range plants 

3 0/81 3/469 
 به بيمه محصوالت مرتعی دست کاشت دارانمرتععدم اعتماد 

Ranchers' distrust to planted range crop insurance 

4 0/81 823/4 

بازده به داری در مقایسه با کشت محصوالت زراعی با تبدیل دیمزارهای کمدرآمد پایين مرتع
 دست کاشت

Low rangeland management income compared to crop cultivation with convertion of low-

yielding arid lands into planted ranges 

5 0/78 3/418 
 بازده به مراتع دست کاشتزارهای کم کافی برای تبدیل دیمنداشتن سرمایه 

Lack of sufficient capital to convertion of low-yielding arid lands into planted ranges 

6 0/74 3/418 
 های عرفی و مخالفت شرکابرداری از سامانمشاع بودن بهره

Common use of customary systems and opposition of partners 

7 0/76 3/398 

 بازده به مراتع دست کاشتارهای کمزقطعه قطعه و پراکنده بودن مرتع و عدم صرفه تبدیل دیم

Fragmentation and dispersion of rangeland and uneconomical convertion of low-yielding 

arid lands into planted ranges 

8 0/75 3/398 
 مخالفت افراد معتمد و دارای نفوذ با طرح و پيروی از آنها

Opposition of trusted and influential people to project and follow them 

9 0/83 3/387 
  بازده به مراتع دست کاشتزارهای کممتبليغات منفی دیگران در مورد تبدیل دی

yielding arid lands into planted -of low convertionabout the  by other Negative publicity
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 رتبه

Rank 

 انحراف معيار
Standard 

deviation 

 ميانگين
 (۵تا  1)دامنه 

Mean 

(Range 1 to 5)  

 هاگویه
Items 

ranges 

10 0/78 3/377 
  دارانمرتعبازده به مراتع دست کاشت توسط سایر زارهای کممعدم تبدیل دی

Failure to convertion of low-yielding arid lands into planted ranges by other ranchers 

11 0/89 3/377 

زارهای کم بازده به دیم از احتمال گرفتن مرتع توسط دولت در صورت تبدیل دارمرتعنگرانی 
 مراتع دست کاشت

Rancher fear about the possibility of the government taking over the rangeland if 

convertion of low-yielding arid lands into planted ranges 

12 0/72 3/377 
 در اجرای طرح دارانمرتععدم توجه کارشناسان به نظرات 

Lack of attention of experts to the opinions of ranchers in the implementation of the project 

13 0/85 3/367 
 دارانمرتععدم مقبوليت و محبوبيت منابع طبيعی در بين 

Lack of acceptance and popularity of natural resources among ranchers 

14 0/98 3/346 
 مراتع دست کاشتدر زمينه ایجاد و مدیریت  دارانمرتعدانش و مهارت ناکافی 

Insufficient knowledge and skills of ranchers in creating and managing planted ranges 

15 0/96 3/346 

 بازده به مراتع دست کاشتزارهای کماز مزایای تبدیل دیم دارانمرتععدم اطالع کافی 

Insufficient knowledge of ranchers about the benefits of convertion of low-yielding arid 

lands into planted ranges 

16 0/74 3/346 

 مراتع دست کاشتکشت  در زمينه دارانمرتع به رسانیاطالع منابع طبيعی در ضعيف عملکرد
Poor performance of natural resources in informing ranchers about cultivation of planted 

ranges 

17 0/98 3/336 

 بازده به مراتع دست کاشتزارهای کمتبدیل دیماز وجود طرح  دارانمرتععدم اطالع 
yielding arid -of low convertion the about the existence of ranchersLack of knowledge of 

project rangeslands into planted  

18 0/97 3/336 
 بازده به مراتع دست کاشتزارهای کمکمبود نيروی کار برای تبدیل دیم

Lack of manpower to convertion of low-yielding arid lands into planted ranges 

19 0/79 3/326 

 دارانمرتعمرتع توسط  به دام خروج و ورود زمان رعایت و کنترل عدم
Lack of control and observance of the time of entry and exit of livestock to the range by 

ranchers 

20 0/80 3/326 
 مجری طرح دارانمرتعهای حمایتی برای عدم وجود مشوق

Lack of supportive incentives for project operators 

21 0/91 3/316 

 بازده به مراتع دست کاشتزارهای کمبه مفيد بودن تبدیل دیم دارانمرتععدم اعتقاد 

Ranchers do not believe in the usefulness of convertion of low-yielding arid lands into 

planted ranges 

22 0/90 3/316 
 مراتع دست کاشتتخصصی کشت آالت نداشتن ادوات و ماشين اختيار در

Lack of specialized tools and machinery for planting ranges 
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 رتبه

Rank 

 انحراف معيار
Standard 

deviation 

 ميانگين
 (۵تا  1)دامنه 

Mean 

(Range 1 to 5)  

 هاگویه
Items 

23 0/89 3/316 

 بازده به مراتع دست کاشت در مناطق دیگرزارهای کماجرای بد و ناموفق طرح تبدیل دیم
Poor and unsuccessful implementation of the convertion of low-yielding arid lands into 

planted ranges project in other areas 

24 0/92 3/306 

 که بتوان آنها را الگو قرار داد.بازده زارهای کمموفق در زمينه تبدیل دیم دارانمرتععدم وجود 
Lack of successful ranchers in the field of convertion of low-yielding arid lands into planted 

ranges that can be modeled 

25 1/08 3/285 
 دارانمرتعبين  تعارضوجود 

There are conflict between ranchers 

26 1/08 3/285 
 به منابع طبيعی دارانمرتععدم اعتماد 

Distrust of ranchers to natural resources 

27 0/90 3/285 
 مرتعی بذرهایعدم کيفيت و نامرغوبی 

Lack of quality and substandard range seeds 

28 0/92 3/275 

 کننده آن در مشارکت(داری )با توجه به نقش حمایتی و تسهيلمرتع هایتعاونی تشکيل عدم

Failure to form rangeland cooperatives (due to its supportive and facilitating role in the 

partnership) 

29 0/90 3/265 
 حغيرمقبول در طر دارانمرتعحضور 

Presence of unacceptable ranchers in the project 

30 0/81 3/265 
 کاشت دست مرتعی گياهان باکيفيت و شده اصالح بذر به دارانمرتع دسترسی عدم

Lack of access of ranchers to improved and quality seeds of planted rangeland plants 

31 0/91 3/255 
 به سودمندی مراتع دست کاشت دارانمرتععدم اعتماد 

Ranchers' distrust to the usefulness of planted ranges 

32 0/74 3/255 

 مقایسه با منافع آنبازده به مراتع دست کاشت در زارهای کمهزینه باالی تبدیل دیم
The high cost of convertion of low-yielding arid lands into planted ranges compared to its 

benefits 

 

33 0/86 3/255 
 های مرتعی دست کاشت توصيه شدهدیربازده بودن گونه

Late yield of hand-planted rangeland species is recommended 

34 0/82 3/234 

 عدم مشارکت افراد فاميل، آشنایان و اهل محل در طرح و پيروی از آنها
Non-participation of family members, acquaintances and locals in the project and following 

them 

35 0/82 3/234 
 شتبازده به مراتع دست کازارهای کمکم بودن زمين در اختيار برای تبدیل دیم

Lack of land available to convertion of low-yielding arid lands into planted ranges 

36 0/77 3/234 
 عدم سرکشی و نظارت دقيق کارشناسان بر اجرای طرح

Lack of strict supervision and supervision of experts on the implementation of the project 
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 رتبه

Rank 

 انحراف معيار
Standard 

deviation 

 ميانگين
 (۵تا  1)دامنه 

Mean 

(Range 1 to 5)  

 هاگویه
Items 

37 0/92 3/224 

و در نتيجه فقدان انگيزه کافی در آنها برای  دارانمرتعهای کافی برای وجود مشوقعدم 
 تبدیل مراتع

Lack of sufficient incentives for ranchers and consequently lack of motivation in them to 

convert rangelands 

38 0/76 3/212 
 رحمسخره شدن از سوی دیگران در صورت مشارکت در ط
Mocked by others if they participate in the project 

39 0/89 3/204 

 از کارهای روزمره در صورت مشارکت در طرح دارانمرتعمشغله کاری زیاد و بازماندن 
Too much work and ranchers to stay away from everyday work if they participate in the 

project 

40 1/05 3/204 
 به خطر در شغل خود دارانمرتعترس از شکست و در نتيجه عدم تمایل 

Fear of failure and consequent reluctance of ranchers to take risks in their jobs 

41 0/89 3/204 

 زارهادر تبدیل دیم دارانمرتععدم استفاده کارشناسان منابع طبيعی از دانش بومی 
Natural resources experts do not use the indigenous knowledge of the ranchers in 

convertion of low-yielding arid lands 

42 0/75 3/204 

 بازده به مراتع دست کاشتزارهای کمپيچيده و سخت بودن عمليات تبدیل دیم
The complexity and difficulty of the operation of convertion of low-yielding arid lands into 

planted ranges 

43 0/10 3/183 

 داران و در نتيجه عدم انگيزه کافی آنان برای شرکت در طرحعدم امنيت شغلی مرتع
Lack of job security for ranchers and as a result, lack of motivation to participate in the 

project 

44 0/84 3/183 

 بازده به مراتع دست کاشتزارهای کماز تبدیل دیم دارانمرتععدم رضایت 
Dissatisfaction of ranchers with the convertion of low-yielding arid lands into planted 

ranges 

45 0/89 3/163 

مراتع دست بازده به زارهای کمتبدیل دیمبر مرتع با  دارمرتعاز دست رفتن حس مالکيت 
 کاشت

Loss of sense of ownership of rangeland ranchers by convertion of low-yielding arid lands 

into planted ranges 

46 0/91 3/163 
 دارانمرتععدم واگذاری کامل مدیریت مراتع به 

Failure to fully hand over rangeland management to ranchers 

47 0/88 3/122 
 دارانمرتعهای قبلی و عدم برآورده شدن انتظارات تجربه اجرای طرح

Experience of implementing previous projects and not meeting the expectations of ranchers 

48 0/92 3/122 

 )فاقد دام( و علوفه توليدی آندست کاشت به مراتع دار احساس نياز مرتععدم 

Lack of feeling the need of ranchers to planted ranges (without livestock) and its produced 

forage 
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 رتبه

Rank 

 انحراف معيار
Standard 

deviation 

 ميانگين
 (۵تا  1)دامنه 

Mean 

(Range 1 to 5)  

 هاگویه
Items 

49 0/95 3/122 
 در اجرای طرح دارانمرتعمقررات اداری دست و پاگير برای 

Cumbersome administrative regulations for ranchers in the implementation of the project 

50 0/81 3/122 

 ...( ها، اعتقادات، باورها وعدم توجه مجریان طرح به فرهنگ مردم )ارزش
Lack of attention of project implementers to people's culture (values, beliefs, convictions, 

etc) 

51 1/03 3/112 

 مطابق روش اجداد خودزارهای طبيعی به استفاده از دیم دارانمرتعپایبندی و اعتقاد 
Adherence and belief of ranchers to use natural arid lands according to the method of their 

ancestors 

52 0/88 3/112 

 زارهامندی دولت در تبدیل دیمبه وظيفه دارمرتععدم مشارکت به دليل اعتقاد 
Lack of participation due to the rancher's belief in the government's duty to convert the arid 

lands 

53 0/89 3/112 
 دار بر مرتعمرتع مالکيت حق تثبيت عدم

Failure to establish the right of ownership of the rancher on the rangeland 

54 0/87 3/112 
 سختی کاشت، داشت و برداشت مراتع دست کاشت

Difficulty of planting, holding and harvesting of hand-planted ranges 

55 0/91 3/112 
 دارانمرتععدم پاسخگویی طرح به نيازهای 

Lack of project response to the needs of ranchers 

56 1/05 3/102 

 مراتع دست کاشتبازده به زارهای کمدر زمينه تبدیل دیم دارانمرتعفقدان تجربه کافی 
Lack of sufficient experience of ranchers in convertion of low-yielding arid lands into 

planted ranges 

57 0/89 3/102 
 دارانمرتع درترجيح دادن منافع فردی به منافع جمعی 

Preference of individual interests over collective interests in ranchers 

58 0/94 3/091 

بازده و عدم توانایی به زارهای کمدار به سرنوشت و تقدیر وی در استفاده از دیممرتعاعتقاد 
 تغيير سرنوشت

The rancher's belief to destiny and his destiny in using low-yield lands and inability to 

change destiny 

59 0/87 3/091 

 برای اجرای طرح دارانمرتعدر بين  کمک به یکدیگر روحيه همياری وفقدان 
Lack of spirit of cooperation and assistance to each other among the ranchers to implement 

the project 

60 0/99 3/081 
 دارانمرتععدم توزیع عادالنه مرتع در بين 

Lack of fair distribution of rangeland among ranchers 

61 0/92 3/071 
 مرتع از برداریبهره حق واگذاری عدم

Do not assign the right to use the rangeland 
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 رتبه

Rank 

 انحراف معيار
Standard 

deviation 

 ميانگين
 (۵تا  1)دامنه 

Mean 

(Range 1 to 5)  

 هاگویه
Items 

62 0/82 3/061 
 دارانبه همدیگر بين مرتعاعتماد کم 

Low trust to each other between ranchers 

63 0/99 3/051 
 در اداره مراتع دست کاشت دارانمرتععدم توان جسمی 

Physical incapacity of ranchers in managing planted ranges 

64 0/88 3/051 

 بازده به مراتع دست کاشتزارهای کمعدم مشاهده نتایج مثبت تبدیل دیم
Failure to observe positive results of convertion of low-yielding arid lands into planted 

ranges 

65 1/02 3/020 

 مراتع مشکلی ندارند که نياز به اجرای طرح مراتع دست کاشت باشد
The ranges do not have a problem that requires the implementation of planted ranges 

project 

66 0/98 2/949 

 دار در مرتعمرتععدم تناسب زمان اجرای طرح با زمان حضور 
Incompatibility of the project implementation time with the time of the rancher's presence 

in the rangeland 

67 0/94 2/928 

 توجه به مخالفت خانواده برای مشارکت در اجرای طرح
Pay attention to the opposition of the family to participate in the implementation of the 

project 

 
 طرح تبدیل در دارانمرتع مشارکت شناسایی علل عدم

 دست کاشت مراتع بهبازده کم یزارهامید
در این تحقيق از تحليل عاملی با رویکرد اکتشافی برای 

 طرح تبدیل در دارانشناسایی علل عدم مشارکت مرتع
دست کاشت استفاده شد.  مراتع بهبازده کم یزارهامید

 99و آماره بارتلت در سطح  ۵67/0برابر با  KMO مقدار
(. p= 000/0=  و 2χ = 447۵) بود داریمعندرصد اطمينان 

تند گرف عواملی مورد پذیرش قراربرای تعيين تعداد عوامل، 
ر تاز یک بزرگ یاکه مقدار ویژه آنها به طور قابل مالحظه

 20تعداد  شودیمشاهده م 2گونه که در جدول . همانودب
استخراج  تر بود،عامل که مقدار ویژه آنها از یک بزرگ

مقدار ویژه بيانگر سهم هر عامل  شود کهیادآوری می شدند.

تر و هر چه مقدار آن بزرگ باشدیاز کل واریانس متغيرها م
مل ثير آن عایدهنده این است که اهميت و تنشان ،باشد

درصد( و  9۵2/17بيشتر است. عامل اول بيشترین سهم )
درصد( را در تبيين  ۵09/1کمترین سهم )بيستم عامل 

در  ذکرشدهتمامی عوامل . دنواریانس کل متغيرها دار
درصد از واریانس کل متغيرها را تبيين  2۵1/76مجموع 

درصد از  749/23و  دادندخود اختصاص ند و به کرد
آنها  ینيبشيکه پ بودمربوط به عواملی  ماندهیواریانس باق
 همراه استخراج شده عوامل تعداد ،2 جدول در ميسر نشد.

 درصد تجمعی فراوانی و واریانس درصد مقادیر ویژه، با

 .است شده بيان عوامل از هریک واریانس
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 مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعیعوامل استخراج شده همراه با  -2جدول 
values, percentage of variance and percentage of cumulative  EigenExtracted factors along with  -Table 2

variance 
 درصد واریانس تجمعی

Cumulative variance percentage 

 درصد واریانس مقدار ویژه

of eigen value Percentage of variance 

 مقدار ویژه

Eigen value 

 عامل

Factor 

17/952 17/952 12/387 1 

26/438 8/486 5/855 2 

32/686 6/248 4/311 3 

37/650 4/964 3/425 4 

41/253 3/602 2/486 5 

44/625 3/372 2/327 6 

47/871 3/247 2/240 7 

50/934 3/063 2/113 8 

53/718 2/784 1/921 9 

56/453 2/735 1/887 10 

58/938 2/484 1/714 11 

61/265 2/327 1/606 12 

63/470 2/205 1/522 13 

65/590 2/120 1/463 14 

67/644 2/054 1/417 15 

69/627 1/983 1/368 16 

71/412 1/785 1/232 17 

73/105 1/693 1/168 18 

74/742 1/637 1/130 19 

76/251 1/509 1/041 20 

 

 

عامل  مربوط به هر یرهاي، متغیجه چرخش عامليدر نت
 ییرهايمتغ(. 3)جدول  شدآنها مشخص  یعامل به همراه بار

درصد  9۵2/17در مجموع  قرار گرفتند نخسته در عامل ک
 روازاین ه،رها را به خود اختصاص داديل متغکانس یاز وار

 دارانمرتع مشارکت عدم عللبيشترین سهم را در تبيين 
 به دارانمرتع اعتماد عدمشامل . این متغيرها اندداشته

 وجود از دارانمرتع اطالع عدم، کاشت دست مراتع سودمندی

 دمع، کاشت دست مراتع به بازده کم یزارهامید تبدیل طرح
 بين اختالف وجود، طبيعی منابع به دارانمرتع اعتماد
 و دارانمرتع برای کافی یهامشوق وجود عدمداران و مرتع
و بوده  مراتع تبدیل برای آنها در کافی انگيزه فقدان نتيجه در

، فقدان انگيزه یاعتمادیب"حت عنوان ماهيت آنها ت با توجه به
 .اندشده ینامگذار "دارانمرتعو اختالف بين 
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 دست کاشت مراتع به بازدهکم زارهایدیم طرح تبدیل در دارانمرتع مشارکت عدمعلل ها و متغیرهای مربوط به عامل –3جدول 

f roject op convertionin participation of ranchers -Factors and variables related to the reasons for non -Table 3
rangesplanted -handyielding arid lands into -low 

 بارعاملی

Factor loading 

 متغير

Variable 

 نام عامل

Factor name 
 

0/643 
 به سودمندی مراتع دست کاشت دارانمرتععدم اعتماد 

rangesplanted -hand' distrust to the usefulness of Ranchers 

رتعماعتمادی، فقدان انگيزه و اختالف بين بی
 داران

Distrust, lack of motivation and differences 

pastoralistsbetween  

 

0/783 

 از وجود طرح دارانمرتععدم اطالع 
about the existence of the  ranchersLack of knowledge of 

project 

 

0/808 
 به منابع طبيعی دارانمرتععدم اعتماد 

to natural resources ranchersDistrust of  
 

0/713 
 دارانمرتعبين  تعارضوجود 

ranchersThere are conflict between  
 

0/660 

و در نتيجه  دارانمرتعهای کافی برای عدم وجود مشوق
 فقدان انگيزه کافی در آنها برای تبدیل مراتع

and consequently  ranchersLack of sufficient incentives for 

lack of motivation in them to convert rangelands 

 

0/737 

 مخالفت افراد معتمد و دارای نفوذ با طرح و پيروی از آنها

Opposition of trusted and influential people to project and 

follow them 

مخالفت رهبران محلی و تبليغات منفی 
al leaders and negative Opposition from loc

publicity 

 

0/675 
 مسخره شدن از سوی دیگران در صورت مشارکت در طرح

Mocked by others if they participate in the project 
 

0/588 
 غيرمقبول در طرح دارانمرتعحضور 

in the project ranchersPresence of unacceptable  
 

0/587 

 های عرفی و مخالفت شرکابرداری از سامانمشاع بودن بهره

Common use of customary systems and opposition of 

partners 

 

0/761 
 طرحتبليغات منفی دیگران در مورد 

project Negative publicity by other about the 
 

0/763 

بازده به مراتع دست کاشت توسط زارهای کمعدم تبدیل دیم
 دارانمرتعسایر 

-hand yielding arid lands into-of low convertionFailure to 

ranchersby other  rangesplanted  

 

0/507 

مرتع توسط  به دام خروج و ورود زمان رعایت و کنترل عدم
 دارانمرتع

Lack of control and observance of the time of entry and exit 

ranchersof livestock to the pasture by  

 

0/579 
تمایل به استفاده از زمين مرتعی برای کشت محصوالت 

 کشاورزی به دليل نياز مبرم به درآمد کشاورزی

های مرتعی و محدودیت عوامل درآمد پایين کشت گونه
 توليد
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 بارعاملی

Factor loading 

 متغير

Variable 

 نام عامل

Factor name 
 

agricultural The tendency to use pasture land to cultivate 

products due to the urgent need for agricultural income 

Low income of rangeland cultivation and limited 

production factors 

0/688 

بازده به مراتع زارهای کمنداشتن سرمایه کافی برای تبدیل دیم
 دست کاشت

yielding arid -of low convertionLack of sufficient capital to 

rangesplanted -handlands into  

0/768 

بازده به مراتع زارهای کمکمبود نيروی کار برای تبدیل دیم
 دست کاشت

yielding arid lands -of low convertionLack of manpower to 

rangesplanted -handinto  

0/517 

بازده به زارهای کمکم بودن زمين در اختيار برای تبدیل دیم
 مراتع دست کاشت

yielding arid -of low convertionLack of land available to 

rangesplanted -hand lands into 

0/753 

بازده به مراتع دست کاشت زارهای کمهزینه باالی تبدیل دیم
 منافع آندر مقایسه با 

yielding arid lands into -of low convertionThe high cost of 

compared to its benefits rangesplanted -hand 

0/636 

 مراتع مشکلی ندارند که نياز به اجرای طرح باشد.

do not have a problem that requires the  rangesThe 

implementation of project 
 جسمی و مشغله کاری زیادناتوانی 

Physical disability and high workload 

 

0/685 
از کارهای روزمره  دارانمرتعمشغله کاری زیاد و بازماندن 

 در صورت مشارکت
 

 
to stay away from everyday  ranchersToo much work and 

work if they participate in the project 
 

 

 در اداره مراتع دست کاشت دارانمرتععدم توان جسمی  0/824

rangesin managing planted  ranchersPhysical incapacity of  
 

 

0/739 

 در اجرای طرح دارانمرتععدم توجه کارشناسان به نظرات 

in  ranchersLack of attention of experts to the opinions of 

the implementation of the project 
ریزی غيرمشارکتی و فقدان نظارت برنامه

 مناسب کارشناسان بر اجرای طرح

participatory planning and lack of -Non

proper expert supervision over the 

rojectimplementation of the p 

 

0/632 
 مرتعی دست کاشتبه بيمه محصوالت  دارانمرتععدم اعتماد 

crop insurance rangesplanted -hand' distrust to Ranchers 
 

0/741 

 دارانمرتععدم مقبوليت و محبوبيت منابع طبيعی در بين 

Lack of acceptance and popularity of natural resources 

ranchersamong  

 

0/542 
 طرحعدم سرکشی و نظارت دقيق کارشناسان بر اجرای 

Lack of strict supervision and supervision of experts on the 
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 بارعاملی

Factor loading 

 متغير

Variable 

 نام عامل

Factor name 
 

implementation of the project 

0/517 

 دارانمرتععدم واگذاری کامل مدیریت مراتع به 

Failure to fully hand over rangeland management to 

ranchers 

دانش بومی و دم توجه به نيازهای واقعی و ع
 محلی

Lack of attention to real needs and 

indigenous and local knowledge 

 

0/791 
 دارانمرتععدم پاسخگویی طرح به نيازهای 

ranchersLack of project response to the needs of  
 

0/651 

عدم استفاده کارشناسان منابع طبيعی از دانش بومی و محلی 
 دارانمرتع

Natural resources experts do not use the indigenous 

yielding -of low convertionin  ranchersknowledge of the 

arid lands 

 

0/532 

ها، عدم توجه مجریان طرح به فرهنگ مردم )ارزش
 ...( اعتقادات، باورها و

e Lack of attention of project implementers to people's cultur

(values, beliefs, convictions, etc) 

 

0/534 

 اجرای طرحبر مرتع با  دارمرتعاز دست رفتن حس مالکيت 

 by ranchersLoss of sense of ownership of rangeland 

implementation of the project 

برداری از مرتع مسئله مالکيت و حق بهره
to use The issue of ownership and the right 

the pasture 

 

0/807 

 بر مرتع دارمرتع مالکيت حق تثبيت عدم

on  rancherFailure to establish the right of ownership of the 

the rangeland 

 

0/718 
 مرتع از برداریبهره حق واگذاری عدم

Do not assign the right to use the rangeland 
 

0/583 

)فاقد دام( و  دست کاشتبه مراتع  دارمرتعاحساس نياز عدم 
 علوفه توليدی آن

 rangesplanted -hand ranchers toLack of feeling the need of 

(without livestock) and its produced forage 

 

0/739 

زارهای کم موفق در زمينه تبدیل دیم دارانمرتععدم وجود 
 داد.که بتوان آنها را الگو قرار بازده 

of  convertionin the field of  ranchersLack of successful 

that can be  rangesyielding arid lands into planted -low

modeled  جبرگرایی و عدم اعتقاد به مشارکت
Determinism and disbelief in participation 

 

0/750 

به اینکه سرنوشت و تقدیر وی استفاده از دیم دارمرتعاعتقاد 
 بازده است و قادر به تغيير سرنوشت خود نيست.زارهای کم

yield lands and -The rancher's belief to destiny in using low

inability to change destiny 

 

 تبدیل دیممندی دولت در زمينه وظيفهبه  دارمرتعاعتقاد  0/596
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 بارعاملی

Factor loading 

 متغير

Variable 

 نام عامل

Factor name 
 

 .بازده به مراتع دست کاشتکمزارهای 

 in the field of's belief in the government's duty rancherhe T

planted rangeland-to hand convert the arid lands 

0/758 

 دارانمرتعدر بين  روحيه همياری و کمک به یکدیگرفقدان 
 برای اجرای طرح

Lack of spirit of cooperation and assistance to each other 

to implement the project ranchersamong the  

 فقدان روحيه همياری و همکاری

Lack of a spirit of cooperation and 

collaboration 

 

0/570 
 دارانمرتعبه همدیگر بين اعتماد کم 

ranchersLow trust to each other between  
 

0/637 

 اجرای بد و ناموفق طرح در مناطق دیگر

Poor and unsuccessful implementation of the project in 

other areas 
 های باکيفيتعدم دسترسی به نهاده

Lack of access to quality inputs 

 

0/766 

به بذر اصالح شده و باکيفيت  دارانمرتععدم دسترسی 
 گياهان مرتعی دست کاشت

to improved and quality seeds of  ranchersLack of access of 

rangeland plants planted-hand 

 

0/578 

از احتمال گرفتن مرتع توسط دولت در  دارمرتعنگرانی 
 اجرای طرحصورت 

fear about the possibility of the government taking  Rancher

implementation of the projectover the rangeland if  

 نگرانی و عدم امنيت شغلی
Anxiety and job insecurity 

 

0/706 

های قبلی و عدم برآورده شدن انتظارات تجربه اجرای طرح
 دارانمرتع

Experience of implementing previous projects and not 

ranchersmeeting the expectations of  

 

0/779 

داران و در نتيجه عدم انگيزه کافی عدم امنيت شغلی مرتع
 آنان برای شرکت در طرح

Lack of job security for ranchers and as a result, lack of 

participate in the projectmotivation to  

 

0/655 

 طرحاز مزایای  دارانمرتععدم اطالع و آگاهی کافی 

the about the benefits of  ranchersInsufficient knowledge of 

project 

 عدم آگاهی و اعتقاد به طرح و خطرگریزی
and project Lack of awareness and belief in 

risk aversion 

 

0/628 
 طرحبه مفيد بودن  دارانمرتععدم اعتقاد 

of the projectdo not believe in the usefulness  Ranchers 
 

0/647 

به خطر  دارانمرتعترس از شکست و در نتيجه عدم تمایل 
 در شغل خود

to take  ranchersFear of failure and consequent reluctance of 

risks in their jobs 

 

  پيچيدگی و دیربازده بودن طرح طرحپيچيده و سخت بودن عمليات  0/739
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 بارعاملی

Factor loading 

 متغير

Variable 

 نام عامل

Factor name 
 

of the projectThe complexity and difficulty of the operation  projectThe complexity and longevity of the  

0/816 

 های مرتعی دست کاشت توصيه شدهدیربازده بودن گونه

rangeland species is planted -Late yield of hand

recommended 

 

0/676 

 در اجرای طرح دارانمرتعمقررات اداری دست و پاگير برای 

in the  ranchersCumbersome administrative regulations for 

projectimplementation of the  
سنجی مقررات اداری دست و پاگير و زمان

 نادرست اجرای طرح

administrative regulations and Cumbersome 

incorrect timing of project implementation 

 

0/520 

در  دارمرتععدم تناسب زمان اجرای طرح با زمان حضور 
 مرتع

Incompatibility of the project implementation time with the 

's presence in the rangelandranchertime of the  

 

0/759 
 طرحاز  دارانمرتععدم رضایت 

projectwith the  ranchersDissatisfaction of  

عدم رضایت از طرح و تجربه ناکافی در 
 اجرای آن

and project Dissatisfaction with the 

insufficient experience in its 

implementation 

 

0/789 
 طرحدر زمينه  دارانمرتعفقدان تجربه کافی 

about the projects rancherLack of sufficient experience of  
 

0/761 

برای اجرای قطعه قطعه و پراکنده بودن مرتع و عدم صرفه 
 طرح

Fragmentation and dispersion of rangeland and 

for implementation of the projectuneconomical  

 عدم یکپارچگی اراضی مرتعی

integration of rangeland landsLack of  
 

0/617 
 تخصصی کشتآالت نداشتن ادوات و ماشين اختيار در

Lack of specialized tools and machinery for planting 
ادوات و ماشينسود کم و در اختيار نداشتن 

 تخصصی کشتآالت 

Low profit and lack of specialized tools and 

machinescultivating  

 

0/817 

 پایين بودن سود حاصل از فروش بذر گياهان مرتعی

Low percentage of profit from the sale of seeds of pasture 

plants 
 

0/815 
 مرتعی بذرهای مرغوبيت عدم و کيفيت عدم

Lack of quality and substandard range seeds 
 مرتعی بذرهایکيفيت پایين 

rangeland seedsof Low quality  
 

0/719 

 سختی کاشت، داشت و برداشت مراتع دست کاشت

-Difficulty of planting, holding and harvesting of hand

rangesplanted  

 دشواری عمليات کشت

Difficulty of cultivation operations 
 

0/691 
 طرحعدم مشاهده نتایج مثبت 

the projectFailure to observe positive results of  
 نتایج کشتیت ؤرقابليت کم 

Low visibility of culture results 
 

 

  بحث
داران مرتع مشارکتاین تحقيق با هدف شناخت علل عدم 

به مراتع دست کاشت در  بازدهکم یزارهامیددر طرح تبدیل 
خش در بشهرستان گنبدکاووس در استان گلستان انجام شد. 

 کشت برای مرتعی زمين از استفاده به تمایلتوصيفی، 
 کشاورزی، درآمد به مبرم نياز دليل به کشاورزی محصوالت

 مرتعی اهانيگ بذر فروش از حاصل سود درصد بودن نیيپا
 بيمه به دارانمرتع اعتماد شده، عدم توصيه کاشت دست
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 در داریمرتع پایين کاشت، درآمد دست مرتعی محصوالت
 یزارهامید تبدیل با زراعی محصوالت کشت با مقایسه

 بدیلت برای کافی سرمایه کاشت و نداشتن دست به بازدهکم
کاشت، به ترتيب اهميت  دست مراتع به بازدهکم یزارهامید

داران در طرح تبدیل بيشتری در زمينه عدم مشارکت مرتع
. نتایج اندداشتهبه مراتع دست کاشت  بازدهکم یزارهامید

 در طرحداران مرتع مشارکت عدم للعتحليل عاملی نشان داد 
 عامل 20 در به مراتع دست کاشت بازدهکم یزارهامیدتبدیل 

 ، مخالفتدارانمرتع، فقدان انگيزه و اختالف بين یاعتمادیب
 یهاهگون کشت یينپا منفی، درآمد تبليغات و محلی رهبران
 مشغله و جسمی ناتوانیتوليد،  عوامل محدودیت و مرتعی
 بمناس نظارت فقدان و غيرمشارکتی یزیربرنامه ،زیاد کاری

 و یواقع یازهاين به توجه عدم ،طرح اجرای بر کارشناسان
 از یبرداربهره حق و مالکيت مسئله، محلی و بومی دانش
 روحيه فقدان، مشارکت به اعتقاد عدم و جبرگرایی ،مرتع

، کيفيت با یهانهاده به دسترسی عدم، همکاری و همياری
 و طرح به اعتقاد و آگاهی عدم ،شغلی امنيت عدم و نگرانی

 اریاد مقررات، طرح بودن دیربازده و پيچيدگی، خطرگریزی
 عدم، طرح اجرای نادرست سنجیزمان و پاگير و دست

 عدم، آن اجرای در ناکافی تجربه و طرح از رضایت
 دواتا نداشتن اختيار در و کم سود، مرتعی اراضی یکپارچگی

، رتعیم بذرهای پایين کيفيت، کشت تخصصی آالتنيماش و
 کشت نتایج یتؤر کم قابليتو  کشت عمليات دشواری
علل  انسیوار از درصد 76بيش از  عوامل نیا. شدند خالصه
 بازدهکم یزارهامیدداران در طرح تبدیل مرتع مشارکتعدم 

در شهرستان گنبدکاووس در استان  به مراتع دست کاشت
یب" عامل، هاعاملاز بين این  .کردند نييتب را گلستان
 در مجموع " دارانمرتع، فقدان انگيزه و اختالف بين یاعتماد
رها را به خود اختصاص يل متغکانس یدرصد از وار 18حدود 

هم بيشترین س و در واقع گرفته قرار نخست تیاولو در ه وداد
در طرح تبدیل دیم دارانمرتع مشارکت عدم را در تبيين علل

و سایر  استبه مراتع دست کاشت داشته  بازدهکمزارهای 
 دمع تبيين علل ، سهم کمتری درترنیيپابا مقادیر  هاعامل

 هجامع هر اصلی سرمایه اعتماداز آنجا که  .اندداشته مشارکت

 نادیده ،اجتماعی است سرمایه هایلفهؤمهمترین مو یکی از 
 يجهدرنت و سالم جامعه از گرفتن فاصله منزله به آن گرفتن
 اعتماد از سخن وقتی .است جامعه در یاعتمادیب افزایش
 انتظار دارانمرتع که است معنی بدین دیآیم ميان به عمومی
 ، بهآنان با تعامل کارشناسان منابع طبيعی در مدیران و دارند

مثبت دهند، در غير این صورت نسبت به  پاسخ انتظاراتشان
 افزایش ،خواهند شد. همچنين اعتمادیبمنابع طبيعی و طرح 

 فردگرایانه و کاهش یهاتيفعال رشد به تواندیمی اعتمادیب
و مشارکتی و بروز  جمعی یهاتيفعالبرای  دارانمرتعانگيزه 

 انسجام برای بينجامد که تهدیدی دارانمرتعاختالف بين 
و  Rahemi Ardakani یهاافتهیاست. این نتيجه با  اجتماعی
 Sekarو  Sudhaو  Farley (2017) ،(2018) همکاران

 مطابقت دارد. (201۵)

از  یامجموعهگفت  توانیمکلی  یريگجهينتیک  در
عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی، سازمانی، حقوقی و فنی بر 

 تبدیل طرح در مشارکتداران برای عدم عدم تمایل مرتع
ثر هستند که در ؤکاشت م دست مراتع به بازدهکم یزارهامید

، فقدان انگيزه و اختالف بين یاعتمادیب" عاملبين آنها 
تیثر از عامل م به عنوان یک عامل فردی که خود "دارانمرتع

اتخاذ رو، ازاین، دارای اهميت بيشتری است. سازمانی است
يعی و منابع طب بين رابطه تقویت و تصحيح مانندراهکارهایی 

حاکميت اصول  آنان، یهادگاهیدو شنيدن نظرات و  دارانمرتع
اخالقی بر روابط و پاسخگویی شفاف و مسئوالنه و عمل به 

ر ه شدن، نزدیکدارانمرتعو پاسخ مثبت به انتظارات  هاوعده
در عرصه، صداقت  حضور با دارانمرتع چه بيشتر به
ل و تالش برای ح دارانمرتع با رفتار و گفتار کارشناسان در
 و ، اميدیرضایتمند افزایش به منجر تواندیممشکالت آنان، 

ر د منابع طبيعی و مشارکت جدی آنان به آنان نسبت اعتماد
 طرح شود.
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            Abstract 

This study aimed to recognize of causes of the non-participation of ranchers in the 

transformation of low-yielding arid lands into hand-planted rangelands in Golestan 

Province in Iran. The research was descriptive and survey-type. The statistical 

population includes 132 non-participating ranchers in the project in 17 range 

allotments in the Northern rangelands of Gonbad-e-kavus County using random 

sampling, 98 of which were selected as the research samples. Data were gathered 

through a questionnaire, and its face validity was confirmed by experts of extension 

and rangeland. The reliability analysis was conducted with Cronbach’s alpha 

method, and the coefficient value for the questions of reasons for non-participation 

was 0.926. Data were analyzed using SPSS23 software. The results showed that the 

most important reasons for the non-participation of ranchers in the project were as 

follows:  the tendency to use rangeland to cultivate agricultural products due to the 

need for agricultural income, the low-profit percentage from rangeland seed sales, 

lack of trust in rangeland crop insurance, low-income rangeland management 

compared to crop cultivation with the transformation of low-yielding arid lands into 

hand-planted pastures and not having enough capital to the transformation of low-

yielding arid lands into hand-planted rangelands. Using the factor analysis method, 

the reasons for the non-participation of pastoralists were summarized in 20 factors 

of individual, economic, social, organizational, legal, and technical nature. These 

factors explain more than 76% of the variance of the reasons for the non-

participation of rangers in the project. 
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