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 مقدمه. 1
هکی نکشی از افزایش مقدات  ر ن واتد امروزه نگرانی

شده    ام و اثرات آن  ر توی اق یم توز    توز دت حکل 

افزایش اسج و یکی از دالیل تشدید ننده آن تخریب 

واقع مراتع    عنمان [ب دت 4 کشد ]گیکهی مراتع میپمشش

 ر ن    ح س و دفن محیطی  ک ترسیبیکی از منک ع زیسج

این مکده پرداخت ، نقش مث تی دت ا مگیری از گرم شدن 

دت این تا ط   شمتهکی ب [18 نند ] یشتر زمین ایفک می

الم  ی مخت ف اهکن از ام   ایران  ک پذیرفتن معکهدۀ  ین

ممظف هستند    اقدامکت متحد  تغییر اق یم سکزمکن م ل

-ادی مدیریتی دت اهج حفظ و افزایش پتکنسیل ترسیب

[ب از این تو  رای تسیدن    6 ر ن مراتع خمد انجکم دهد ]

تیزی منکسب اهج مشکت ج آحکد این مهم لزوم  رنکم 

مح ی دت زمیند حفظ و مخت ف اکمع     ویژه امامع

دت واقع  شمدباستفکدۀ پکیدات از این منک ع احسکس می

ط یعی از ام   مراتع، ممفقیج دت حفکظج پکیدات از منک ع

[ب    همین دلیل 14مح ی وا ست  اسج ]   حمکیج امامع

هک    عنمان یک اصل اهکنی امروزه نیکز    مشکت ج آن

پذیرفت  شده اسجب امک آنی     دت این زمین   کید  یش از 

-ت ج امامعپیش ممتد تما  قرات  گیرد، این اسج    مشک

از اهمیج مراتع همراه  کشد   کیستی  ک آگکهی  کملمح ی 

[؛ چرا    افزایش آگکهی، اولین قدم  رای تقمیج 15]

[ب از سمیی 17ط یعی اسج ]مشکت ج افراد دت حفظ منک ع

ط یعی مح ی    منک عدیگر دت منکطقی    زندگی امامع

هکی وا ست  اسج، آنهک تنهک دت صمتتی    انجکم فعکلیج

 نند،    دتک منکس ی از نقش حفکظتی تمکیل پیدا می

-هکی اقتصکدی ا مسیستم دت پکیداتی اقتصکد خکنمادهاتزش

محیطی [ب دانش و آگکهی زیسج9هکی خمد داشت   کشند ]

هک مح ی     خشی از آن  رگرفت  از تا طد متقک ل آنامامع

 هک  مک میکند تک کشد    آن ک محیی اطرافشکن می

ای  کماًل پکیدات مدیریج نمکیندب از ا مسیستم تا    شیمه

-هکی مدیریتی فرصجطرفی این دانش و آگکهی  رای  رنکم 

 ندی و  ند و    شنکسکیی، اولمیجهکیی تا فراهم می

از همین تو مشکت ج ب [6نمکید ] مک می دهی منک عسکمکن

-مح ی    منظمت حفظ و مدیریج منکسب منک عامامع

مح ی ط یعی ضروتی اسج و این امر، دت صمتتی    امامع

[ب    طمت 2اتزش مراتع تا دتک نکنند سخج خماهد  مد ]

هکی مکنگرو نک کفی  مدن مثکل دت زمیند حفکظج از انگل

هک دلیل مح ی از اهمیج اقتصکدی این انگلآگکهی امامع

هکی مکنگرو محسمب اص ی ضعف مدیریج مشکت تی انگل

مح ی دت دادن    امامع[ب  نک راین آگکهی13شمد ]می

محیطی یک حقیقج انککت نکپذیر تا ط   ک مسکئل زیسج

گذاتی اقتصکدی  کت ردهک [ب دت این تاستک اتزش17اسج ]

تماند شرایطی تا فراهم نمکید تک آگکهی و خدمکت مراتع می

 ردات نس ج    اتزش این  کالهک و خدمکت مح ی  هرهامامع

هک دت خصمب [ و از این طریق مشکت ج آن5یک د ]افزایش 

حفظ مراتع  ه مد یک دب شنکسکیی ترایحکت و اتزشی    

زیسج و خدمکت آن قکئل مح ی  رای حفظ محییامامع

تیزی و مدیریج تماند دت تمانکیی  خش  رنکم هستند می

منکسب مراتع مهم و تعیین  ننده  کشدب دت مطکلعد حکضر 

مح ی منطقد ممتد یل    پرداخج امامعگیری تمکاندازه

 ر ن دت مطکلع   ک تما     آغکز اارای طرح تعمیم ترسیب

-شهرستکن مالتد     ک هدف احیکی اتاضی مرتعی تخریب

مح ی، تمسعد توستکیی، یکفت ، تمانمندسکزی امامع

گیکهی، مقک     ک ا مگیری از فرسکیش و تقمیج پمشش

دت سطحی  91غ کت از سکل پدیدۀ  یک کن زایی و گرد و 

تماند    عنمان هزات هکتکت دت حکل اارا اسج می 70معکدل 

تاهککتی اهج سنجش نقش و اتزش آگکهی دت افزایش 

مح ی دت حفظ مراتع ممتد استفکده قرات مشکت ج امامع

 نک راین فرضید اص ی دت مطکلعد حکضر این  ب[1گیرد]می

اتزش  مح ی دت خصمباسج    آممزش    امامع

 ر ن مراتع    عنمان یکی از  کت ردهکی اقتصکدی ترسیب

مهم ا مسیستمی نقش مث ج و معنی داتی دت افزایش 

 هک دت حفظ مراتع داتدب مشکت ج آن

مح ی دت گیری اتزش آممزش    امامعهمینین اندازه

ای تح یل مقکیس   ر ن مراتع واتت کط  ک  کت رد ترسیب

مح ی دت گروه آزممن )گروه آممزش دیده( مشکت ج امامع
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-و شکهد )گروه آممزش ندیده(  ک تما     آگکهی از اتزش

 ب کشدمحیطی از اهداف اص ی این تحقیق میهکی زیسج

 

 شناسی روش. 2

 معرفی منطقه مورد مطالعه. 1.2
توستکی گمرگکن و چکقم از توستکهکی تک ع شهرستکن 

 ی ممتری  45   دت فکص د  کشند مالتد دت استکن تهران می

اندب توستکی گمرگکن  ک غرب این شهرستکن واقع شده

 38´ 00˝هکتکت دت مختصکت اغرافیکیی  4155مسکحج 

تک  50° 24´ 00˝عرض اغرافیکیی و  35° 42´00˝تک  °35

طمل اغرافیکیی قرات داتدب توستکی چکقم نیز  °50 41´ 00˝

 38´8˝یکیی هکتکت داتای مختصکت اغراف 4452 ک مسکحج 

تک  35° 36´5˝عرض اغرافیکیی و  50° 43´24˝تک  °50

 کشدب میکنگین  کتندگی طمل اغرافیکیی می °35 40´24˝

می یمتر و حدا ثر اتتفکع منطق   را ر  ک  171سکالند منطق  

این دو توستک دت فکص د   کشدبمتر از سطح دتیک می 1180

صمتت هک   اهکلی آناند و  سیکت اند ی از یکدیگر قرات گرفت 

 نندب شیمۀ زندگی سک نین مشترک از مراتع استفکده می

اسجب دو توستک    تدتیج از حکلج عشکیری خکتج شده 

هکی اخیر  ک تما     خشکی مراتع،  کهش خصمصکً دت سکل

هک و نک امنی دت تا ط   ک نگهداتی از دام ع ج    نشینی مچ

ندگی دامداتی و عشکیری افزایش ااکته  هکی مراتع، س ک ز

 کهش  یشتری یکفت  اسجب  ر اسکس آخرین ممیزی انجکم 

گرفت  دت منطق ، مراتع منطقد ممتد مطکلع     عنمان مراتع 

اند و از ام   مراتع قشالقی توستکیی ممیزی شده

توستکی   رداتانشمندب  هرهشهرستکن مالتد محسمب می

ستکیی هستند    من ع ام   دامداتان تو از گمرگکن و چکقم

هک از محل  شکوتزی، دامداتی، پروات ندی، اص ی دتآمد آن

هک  ک  کشد و شیر دامفروش دام و پشم دت طمل سکل می

تما     اینک  این دامداتان مراتع ییالقی و میکن ند نداتند 

گیکهی ضعیفی  رخمتدات و مراتع توستکیی نیز از پمشش

 تمانند آن تا  دوشندب ای نیسج    هستند    اندازه

گیکهی توی ، پمشش رداتی  یهمینین    ع ج  هره

ط یعی مراتع    شدت آسیب دیده اسج و گیکهکن مهکام 

هکی مراتع تا    ویژه گیکهکن خکتدات یکسکل   یشتر قسمج

دت  رگرفت  اسجب همینین    دلیل نکمسکعد  مدن شرایی 

 مف     صمتت گندم و ع ام، اق یمی  شج محصمالتی نظیر

-گیرد    ال ت  محصمل چندانی تملید نمیدیم صمتت می

 دام خمتاک توز 10 ند ) ل حجم تملید شده معکدل  ک 

 ممتد نیکز دستی ع مفد اسج( و    منظمت غذادهی    دام،

 ندب این اسج    هزیند  یشتری تا    دامدات تحمیل می

 ستگی و مسأل  و دت نهکیج نداشتن دتآمد  کفی، مماب وا

تر دامداتان    مراتع    منظمت چرای دام شده استفکده  یش

-هکی اخیر تخریب مراتع و  یک کناسج و همین امر دت سکل

 زایی دت منطق  تا    دن کل داشت  اسجب

 روش تحقیق .2.2

-گیری تمکیل    پرداخج امامعدت مطکلعد حکضر اندازه

   اتزش  مح ی منطقد ممتد مطکلع  دت شرایطی    نس ج

 ر ن مراتع آگکهی داتند )دتگروه اقتصکدی  کت رد ترسیب

آزممن( و دت شرایطی    آگکهی نداتند )دت گروه شکهد(    

عنمان تاهککتی اهج سنجش نقش و اتزش آگکهی دت 

مح ی دت حفظ مراتع ممتد استفکده افزایش مشکت ج امامع

-امامعگیردب    منظمت  رآوتد تمکیل    پرداخج قرات می

-مح ی دت حفظ مراتع و ت یین اتزش آگکهی، از توش اتزش

ترین گذاتی مشروط استفکده شدب این توش شنکخت  شده

 کشد هکی منتهی    منحنی تقکضک میتوش دت گروه تهیکفج

 ندب     ر م نکی ترایحکت  یکن شده افراد عمل می

هکی پر کت رد    ویژه دت همینین این توش از ام   توش

متهکی تمسع  یکفت  اسج    دت آن از طریق ایجکد یک  ش

 کزات فرضی از افراد دت ممتد حدا ثر م  غی    حکضرند 

شمدب این  کزات  رای حفکظج از یک مککن  پردازند سمال می

فرضی از تمزیع پرسشنکم  دت میکن اکمعد ممتد نظر ایجکد 

 دت ادام  از افراد ممتد مطکلع  دت ممتد [ و3شمد ]می

شمد و دت نهکیج حدا ثر تمکیل    پرداختشکن سمال می

اقدام    محکس د اتزش یک خدمج )حفظ مراتع( یک  کالی 

گرددب استخراج اطالعکت دت تحقیق محیطی میزیسج

حکضر  ک استفکده از پرسشنکمد انتخکب دو گکن  دو  عدی 
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گمیکن دت مماا  دت این پرسشنکم  پکسخب [5انجکم گرفج ]

دهند    هکی پیشنهکدی پکسخ     یک خیر میقیمجشدن  ک 

این مقکدیر پیشنهکدی  ر اسکس انجکم پیش آزممن انتخکب 

شدندب دت این  خش س  قیمج پیشنهکدی    مقکدیر 

هکی تیکل    صمتت پرسش 40000و  20000، 10000

وا ست  و مرت ی    هم مطرح گردیدب ا تدا پیشنهکد میکنی 

گیردب دت صمتت اتائد اماب ات می( ممتد پرسش قر20000)

( 10000گمیکن قیمج پیشنهکدی پکیین )منفی تمسی پکسخ

و دت صمتت اتائد اماب مث ج قیمج پیشنهکدی  کالتر 

دت گکم نخسج گمیکن پرسیده خماهد شدب ( از پکسخ40000)

هکی گروه شکهد )سک نین توستکی دو گروه همگن    نکم

گمرگکن( از نممند ممتد چکقم( و آزممن )سک نین توستکی 

 رتسی انتخکب شدب مالک اص ی انتخکب این دو توستک قرات 

-الم  ی تعمیم ترسیبهک دت محدودۀ طرح  ینگرفتن آن

ق ل از تکمیل   کشدب ر ن دت شهرستکن مالتد می

 30پرسشنکمد اص ی  ک استفکده از یک پیش آزممن  ک حجم 

ممامد دت اشککالت  عدد دت دو توستکی شکهد و آزممن

پرسشنکم  و قیمج پیشنهکدی مشخص گردیدب    منظمت 

هک از توش تمکم شمکتی استفکده شدب دت تکمیل پرسشنکم 

این مطکلع   رای تسیدن    اهداف پژوهش و  ک دت نظر 

هکی سک ن دت گرفتن اکمعد آمکتی تحقیق )خکنماده

پرسشنکم   ک  100توستکهکی گمرگکن و چکقم(، تعداد 

سماالت  تکمیل گردیدب 94متی طی سکل مصکح د حض

پرسشنکم  دت س   خش شکمل سماالت مر مط    اطالعکت 

دهنده، ااتمکعی افراد پکسخ -شخصی و وضعیج اقتصکدی

سنجی و سماالت مر مط     رآوتد تمکیل    سماالت آگکهی

سنجی  ک پرداخج تنظیم گردیدب سماالت  خش آگکهی

-افراد از فرآیند ترسیبهدف سنجش میزان اطالعکت اولید 

 ر ن و همینین آگکهی از قک  یج مراتع منطق   رای اارای 

 ب ر ن تنظیم شده اسجپروژۀ ترسیب

 دون اینک  اطالعکتی دت زمیند اتزش  شکهددت توستکی 

 ر ن گیکهکن مرتعی منطق     افراد اقتصکدی ترسیب

 هک خماست  شد       سماالتداده شمد، از آن دهندهپکسخ

دهند و تمکیل    پرداخج خمد تا اهج پرسشنکم  پکسخ

حفکظج از مراتع منطق   یکن  نندب سپس متمسی تمکیل 

گذاتی    پرداخج این گروه  ک استفکده از توش اتزش

  گیری شدبمشروط اندازه

گذاتی گیری و اتزشامک دت گروه آزممن پس از اندازه

لع ، این  ر ن مراتع منطقد ممتد مطکاقتصکدی ترسیب

دهندگکن اطالعکت    صمتت اتزش پملی دت اختیکت پکسخ

هک خماست  شد تک تمکیل    پرداخج خمد قرات گرفج و از آن

تا  ک تما     اطالعکت ادیدی    دت اختیکتشمن قرات گرفت  

اسج  یکن  نند و دت نهکیج  کت دیگر  ک استفکده از توش 

ج مکهکن  این گذاتی مشروط متمسی تمکیل    پرداخاتزش

دسج آوتدن گیری شدب  نک راین عالوه  ر   گروه نیز اندازه

مح ی دت حفظ مراتع و همینین تمکیل    پرداخج امامع

هکی حفکظتی، اختالف تمکیل    ت یین میزان دقیق اتزش

پرداخج افراد دت دو گروه شکهد و آزممن،  رآوتد دقیقی از 

 دهدب اتزش آگکهی تا    مک نشکن می

    تمکیل پرداخج افراد دت این تحقیق مقدات انتظکتی

صفر تک  کالترین ۀ گیری عددی دت محدودانتگرال دوسی 

محکس    (1تا طد ) صمتت   (BID)پذیرش پیشنهکد

 [ب7] شمدمی

 1معکدل  

 

تمکیل  مقدات انتظکتی ،E(WTP) دت این تا ط     

اهج حفکظج از مراتع، متغیر ( WTP)پرداخج افراد 

BID ای از تمکیل پرداخج افراد دت الگم دت واقع نمکینده

 دوسی   کشد     عرض از م دأ تعدیل شده می و  مده

اقتصکدی    ام   عرض از م دأ اص ی -ااتمکعی دام 

)([ب10، 7] اضکف  شده اسج 

-پس از محکس د تمکیل    پرداخج مکهیکند هر فرد، می

 ک  نیز تمان متمسی اتزش حفکظتی سکلیکند هر خکنماده تا

 [ب11دسج آوتد ](   2استفکده از معکدلد )
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کنماده خمکه * میکنگین تعداد افراد              2معکدل   

= متمسی اتزش حفکظتی  WTP* متمسی وزنی مقدات 

 سکلیکند هر خکنماده

 . نتایج3

اجتماعی جامعۀ  -های اقتصادی. ویژگی1.3

 هدف در مناطق مورد مطالعه 
گمیکن تا دت توستکی گمرگکن زنکن و دتصد از پکسخ 52

دهندب ادول مردان تشکیل میگمیکن تا دتصد از پکسخ 48

دهندگکن دت ااتمکعی پکسخ –هکی اقتصکدی( ویژگی1)

دهدب دت این توستک میکنگین توستکی گمرگکن تا نشکن می

دهنده    ترتیب هکی تحصیل افراد پکسخسن و تعداد سکل

هک  کشدب میکنگین اندازۀ خکنمادهسکل می 5و   43 را ر  ک 

 11782000هک  را ر  ک دتآمد آن و میکنگین 72/4 را ر  ک 

 ب)می یمن تیکل( اسج

  

 

 دهندگان در روستای گمرگان )روستای آزمون(اجتماعی پاسخ –های اقتصادی. ویژگی1جدول 

 حداقل حدا ثر ضریب تغییرات انحراف معیکت میکنگین متغیرهک

 21 84 39/0 11/17 43 سن )سکل(

 0 12 63/0 16/3 5 گمیکنهکی تحصیل پکسخسکل

 2 12 4/0 26/2 72/4 اندازۀ خکنمات

 0 75000000 48/1 17526020 11782000 دتآمد )تیکل(

 44گمیکن تا زنکن و دتصد از پکسخ 56دت توستکی چکقم 

( 2دهندب ادول )مردان تشکیل میگمیکن تا دتصد از پکسخ

دهندگکن دت این ااتمکعی پکسخ –هکی اقتصکدیویژگی

دهدب میکنگین سن افراد و میکنگین تعداد توستک تا نشکن می

-سکل می 5و  36دهندگکن  را ر  ک هکی تحصیل پکسخسکل

و میکنگین  24/4 کشدب میکنگین اندازۀ خکنماتهک  را ر  ک 

ب)می یمن تیکل( اسج 14216800را ر  ک دتآمد هر خکنماده  

 دهندگان در روستای چاقو )روستای شاهد(اجتماعی پاسخ –های اقتصادی. ویژگی2جدول

 
 

 

 

 

 

 

 حداقل حدا ثر ضریب تغییرات انحراف معیکت میکنگین متغیرهک

 27 70 5/3 05/10 36 سن )سکل(

 0 16 15/1 5/4 3/5 هکی تحصیل پکسخ گمیکنسکل

 2 7 3/0 45/1 24/4 اندازۀ خکنمات

 1920000 90000000 3/1 1850225 14216800 دتآمد )تیکل(
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دهندگاننتایج مربوط بخش آگاهی سنجی پاسخ. 2.3
( پکسخ افراد دت توستکی آزممن )گمرگکن( و 3ادول )

سنجی تا ط   ک سماالت  خش آگکهیشکهد )چکقم( تا دت 

گمیکن    ترتیب دت دتصد از پکسخ 56و  48دهدب نشکن می

-گروه آزممن و شکهد از اتت کط  ین افزایش گکز دی

ای آگکهی داشتندب دت حکلی    ا سید ر ن و اثر گ خکن 

 10   ایران ازء گمیکن از ایندتصد از پکسخ 50 متر از 

ا سید ر ن دت اهکن اسج ز دی شمت  زتگ تملید نندۀ گک

آزممن و شکهد  گمیکن دت گروهدتصد از پکسخ 40آگکه  مدندب 

-دهندۀ گکز دیهکی مصنمعی  کهشاز هزیند  کالی توش

دتصد از  50ا سید ر ن آگکهی داشتندب امک تنهک حدود 

شده گمیکن دت ممتد قک  یج احیکی اتاضی تخریبپکسخ

 مدن پتکنسیل منکسب شهرستکن مالتد و همینین داتا 

 ر ن اطالع داشتندب همینین اهج اارای پروژۀ ترسیب

دهندگکن از شروع اارای طرح دتصد از پکسخ 35 متر از 

 ب ر ن دت شهرستکن مالتد مط ع  مدندسکلد ترسیب 5

 

 در روستای آزمون و شاهد کربنگویان از فرآیند ترسیب. سنجش میزان آگاهی پاسخ3جدول 

 

 

 هاگزاره .3.3 
گمیکن خماست  شد تک  ک تما     دت این  خش از پکسخ

 ر ن، نظر خمد اطالعکت اولید خمد از اهمیج فرآیند ترسیب

- نندب تح یل نظر پکسخهکی زیر  یکن تا دت ممتد گزاته

هک هک مشخص  نندۀ دیدگکه آندهندگکن    این گزاته

 ب کشدنس ج    مشکت ج دت حفظ مراتع می

دهندگکن توستکی گمرگکن ( دیدگکه پکسخ4ادول )

هکی ادول نشکن )آزممن( و چکقم )شکهد( تا نس ج    گزاته

دهندگکن دت گروه آزممن و صد پکسخدت 80دهدب  یش ازمی

شکهد ممافق این  مدند       دلیل نقش مراتع شهرستکن 

مح ی  رای حفظ  ر ن الزم اسج تک امامعمالتد دت ترسیب

دهندگکن دتصد از پکسخ 32مراتع مشکت ج داشت   کشندب 

 سماالت

 گروه شکهد گروه آزممن 

 افراد نکآگکه افراد آگکه افراد نکآگکه افراد آگکه

 دتصد دتصد دتصد دتصد

هکی  کال و پدیدۀ گرم شدن ا سید ر ن دت غ ظجیآگکهی از تا ط   ین وامد گکز د

 زمین 

48 52 56 44 

ا سید  ر ن  شمت  زتگ تملید  نندۀ گکز دی 10آگکهی از این نکت     ایران ازء 

 دت اهکن اسج

40 60 48 52 

 60 40 60 40 ا سید ر ندهندۀ گکز دیهکی مصنمعی  کهشآگکهی از هزیند  کالی توش

شده شهرستکن مالتد و داشتن پتکنسیل آگکهی از قک  یج احیکی اتاضی تخریب

  ر نمنکسب    منظمت اارای پروژۀ ترسیب

52 48 48 52 

 68 32 76 24  ر ن دت شهرستکن مالتدآگکهی از آغکز اارای پروژۀ ترسیب
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دهندگکن دت دتصد از پکسخ 68دت توستکی آزممن و 

حفکظج از مراتع وظیفد  توستکی شکهد عقیده داشتند   

مح ی دولج اسجب گزاتۀ  عدی دت تا ط   ک مشکت ج امامع

دتصد  90 کشد     یش از  ک دولج دت حفظ مراتع می

دهندگکن دت توستکی آزممن و شکهد  ک این گزاته پکسخ

ممافق  مدندب گزاتۀ چهکتم نیز دت تا ط   ک اختصکب  خشی 

مراتع شهرستکن  دهندگکن اهج حفکظج ازاز دتآمد پکسخ

دهندگکن  ک این دتصد پکسخ 60 کشد،     یش از می مالتد

دتصد از افراد تملید  50گزاته ممافق  مدندب از نظر  یش از  

هکی دامی از حفظ مراتع و گمشج، شیر و سکیر فرآوتده

تر اسج ر ن گیکهکن مرتعی مهمفرآیند ترسیب

 مشارکت در حفظ مراتع درگروه آزمون و شاهدگویان در رابطه با . دیدگاه پاسخ4جدول

 

خت افراد در گروه  4.3 به پردا یل  ما برآورد ت

 آزمون و شاهد
متمسی تمکیل    پرداخج مکهیکند افراد دت ( 5ادول )

و شکهد اهج حفکظج از مراتع تا نشکن  توستکی آزممن

گیری عددی دت محدودۀ صفر دهد       وسی د انتگرالمی

هزات تیکل( 100000و  200000تک پیشنهکد مک زیمم )

محکس   گردیدب متمسی تمکیل    پرداخج مکهیکن  هر فرد 

دت توستکی گمرگکن اهج حفکظج از مراتع  را ر  ک 

 کشدب    عالوه  ک تما      عد خکنمات تیکل می 84/89410

ی سکلیکند هر ( دت این توستک متمسی اتزش حفکظت72/4)

 کشدب همینین تیکل می 6/2587320خکنماده  را ر  ک 

متمسی تمکیل    پرداخج مکهیکند افراد دت توستکی شکهد 

 کشدب  ک تما      عد خکنمات تیکل می 88/32560نیز  را ر  ک 

( این توستک متمسی اتزش حفکظتی سکلیکن  هر 24/4)

-تیکل می05/1657100خکنماده دت توستکی چکقم  را ر  ک 

 ب کشد

 

 

 گزاته هک

 

 گروه شکهد گروه آزممن

 مخکلف ممافق مخکلف ممافق

 دتصد دتصد دتصد دتصد

 ر ن الزم اسج تک  رای حفکظج از این مراتع    دلیل نقش گیکهکن مرتعی شهرستکن مالتد دت ترسب -1

 مح ی مشکت ج داشت   کشندامامع

88 12 96 4 

 32 68 68 32 مح یحفکظج از مراتع شهرستکن مالتد وظیفد دولج اسج ن  امامع -2

 4 96 8 92 مح ی و دولج  کید انجکم شمدحفکظج از مراتع  ک مشکت ج امامع -3

تمانند  خشی مح ی می ر ن مراتع، امامع رای حفکظج از مراتع شهرستکن مالتد و حفظ نقش ترسیب -4

 هرچند نکچیز تا اختصکب دهنداز دتآمد مکهکند خمد 

60 40 72 28 

هکی دامی  ر ن غذای دام اسج و    نظر تملید گمشج، شیر و فرآوتدهتر از حفظ مراتع و ترسیبمهم -5

 تر اسج مهم

52 48 60 40 
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 بعد از آگاهی ۀ. تمایل به پرداخت افراد در روستای شاهد در مرحل5نتایج 

متمسی تمکیل    پرداخج  نمع  رآوتد

 مکهیکن  )تیکل(

تمکیل    پرداخج  حداقل

 )تیکل(

 حدا ثر تمکیل    پرداخج

 )تیکل(

گروه آزممن )توستکی 

 گمرگکن(

84/89410 0 200000 

 400000 0 88/32560 گروه شکهد )توستکی چکقم(

 - - 96/56849 اتزشمندی آممزش 

 

 گیریبحث و نتیجه. 4
دهنده دت دتصد از افراد پکسخ 50   طمت   ی  متر از 

-توستکی شکهد )چکقم( و آزممن )گمرگکن( دت زمیند ان  

 ر ن، اهمیج فرآیند ا سیدتأثیر گکز دیهکی مخت ف 

 ر ن دت شهرستکن  ر ن و آغکز اارای طرح ترسیبترسیب

مالتد آگکهی داشتندب  نک راین  ک تما     آغکز اارای طرح 

 ر ن دت این شهرستکن و لزوم الم  ی تعمیم ترسیب ین

مح ی منطقد ممتد مطکلع  دت این حفظ مراتع  کید امامع

و  رای تسیدن  ش و آگکهی  کفی  رخمتدات  کشدزمین  از دان

هکی آممزشی، پخش تمان  ک  رگزاتی  الس   این هدف می

[ 17، 13 روشمت و ببب استفکده  رد     ک نتکیج تحقیقکت ]

دت توستکی شکهد )چکقم( و آزممن )گمرگکن(  مطک قج داتدب

دتصد از افراد ممافق مشکت ج مردم  ک دولج دت  90 یش از 

هکیی نیز از دولج مراتع  مدند و دت مقک ل خماست  حفظ

تمان    واگذاتی هک میترین آنداشتند    از ام   مهم

 یشتر مراتع    ویژه مراتع احیکء شده    دامداتان،  کهش 

هزیند ااکته  هکی استفکده از مراتع و تأمین امنیج نگهداتی 

هک و ماست  نک راین تما  دولج    این خب از دام اشکته  رد

 رقراتی امنیج دت منطق  دت تا ط   ک نگهداتی از دام و 

 کهش هزیند ااکته  هکی مرتع    منظمت افزایش استفکده 

از سکیر مراتع منطق  و  کهش چرای  یش از حد دام تمسی 

مح ی گردد تماند  کعث افزایش انگیزۀ امامعدامداتان می

ت دو گروه ممتد [ مطکل قج داتدب د10    ک نتکیج  رتسی ]

دتصد از افراد ممافق این  مدند     60مطکلع   یش از 

 خشی از دتآمد خمد تا  رای حفظ مراتع اختصکب دهندب 

 ردند       دلیل ن مد شرایی منکسب امک دت عمل  یکن می

نشینی و دسترسی    سکیر مراتع از ام    کهش  مچ

مد  کفی نک امنی دت نگهداتی از دام، دتآ ع ج    منطق 

 رداتانی    سطح دتآمدی  رای این  کت نداتندب دت واقع  هره

تری داتند از نظر مکلی قکدت    اداتۀ دامداتی    شیمۀ پکیین

مدتن ن مده و تمانکیی خرید مماد غذایی و  نستکنتره دت 

هک مقیکس  مچک تا نداتند و این مماب استفکده  یشتر آن

امامع  حمکیج دتآمدی ازشمدب دت نتیج  از مراتع می

ویژه دت میکن اقشکت  م دتآمد،  کعث افزایش مح ی،   

گردد     ک مشکت ج و تمکیل    پرداخج امامع مح ی می

 50[ مطک قج داتدب    عالوه  یش از 12نتکیج مطکلعکت ]

هکی دامی تا دتصد افراد تملید شیر و گمشج و فرآوتده

دهندۀ این نشکندانستند و تر از حفظ مرتع میمهم

وا ستگی شدید دامداتان این منطق     مراتع  رای تأمین 

  کشدب هکی خمد میع مف  دام

مقکیسد تمکیل    پرداخج افراد دت دو گروه آزممن و 

شکهد دت شرایطی    از نظر آگکهی    اتزش اقتصکدی 

 نندۀ  ر ن  ک یکدیگر تفکوت داشتند،  یکن کت رد ترسیب

ش دت افزایش مشکت ج افراد اهج حفظ نقش مؤثر آممز

مراتع اسج و این مفهمم  دان معنکسج    چنکنی  آگکهی 

مح ی نس ج    نقش و اتزش  کت ردهکی و شنکخج امامع

-هک    حفظ محییا مسیستمی افزایش یک د، تمکیل آن

    ک نتکیج مطکلعکت  یک دط یعی افزایش میزیسج و منک ع
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-ک راین تما     آممزش و آگکهی[ قک ل مقکیس  اسجب  ن16]

زیسج هک    حفظ محیی خشی افراد    منظمت ترغیب آن

اتاحیج افراد پکی  و اسکسی  کشد و  سیکت حکئز اهمیج می

 ند     ک نتکیج زیسج ایجکد می رای اتزیک ی محیی

[ مطک قج داتدب    ع کتت دیگر تمز ممفقیج 8تحقیقکت ]

اتتقکء آگکهی مردم از مح ی دت مشکت ج  یشتر امامع

    ک نتکیج محیطی اسج هک و  کت ردهکی زیسجاتزش

 ب.[ مشک هج داتد5، 1مطکلعکت ]
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