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ABSTRACT 

 

   The main purpose of this study was to investigate the barriers to education and extension in 

management of rangelands of Mazandaran province. The research is of applied type and field 

research in Mazandaran Province. Population consisted of all Extension and rangeland 

management experts in 12 counties of Mazandaran province that in relation to the expert’s 

population in each of the counties related to livestock and rangeland activities through random 

and available sampling method, the statistical sample of the study was selected that the sample 

size of 110 people was obtained using Morgan formula. The main research tool included a 

questionnaire. Its validity (form and content) was confirmed based on the collective opinion of 

experts from Jihad Agriculture, Natural Resources Management, Environment Organization, 

Rangelands and Forests Organization in Mazandaran Province, faculty members of Department 

of Agricultural Extension and Education and Rangeland of Sari Agricultural Sciences and Natural 

Resources University. Data were collected by means of a questionnaire. Cronbach’s alpha was 

used to estimate the reliability (0.798). The reliability was found to be acceptable. The results of 

factor analysis showed that: 1) Economic-supportive barriers; (2) infrastructural-technical 

barriers; (3) rangeland management system barriers; (4) socio-cultural barriers; (5) Political-

institutional barriers were the five barriers to application education and extension in management 

of rangelands. These factors explained 74.66 percent of the total variance. Finally, the proposed 

research model in rangeland ranchers and rangeland brokers (policy makers) has provided 

solutions to reduce barriers and problems in extension rangeland management. Keep up with the 

research results development of the use of appropriate extension methods such as training and 

visit approach and participatory approach and prioritization of training and extension needs in the 

rangeland management department of the province to disseminate information and practical skills 

among rangeland users, integrating knowledge and indigenous skills with new technologies in 

conservation Recommended from pastures and livestock production. 

 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_11148_11303.html
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Extended Abstract  

Objectives 

   The need to pay attention to the position of natural resource laws, prevention of destruction and 

change of use, control of multiple exploitation and large number of livestock, training on how to 

use rangeland and observing rangeland capacity, increase the importance of education and 

extension. Today, education and extension is an important strategy in natural resource conservation 

that provides a platform for synergy and convergence among decision makers, researchers, 

stakeholders and members of the local community. The results presented in this study provide an 

opportunity for managers and stakeholders of rangeland management extension policies in 

Mazandaran province to remove the barriers to extension management, provide the necessary 

conditions for achieving and continuing extension of rangeland management and sustainable 

rangeland management. Simultaneously with the policies of development and extension of natural 

resources and rangeland management, it can be effective in future decisions and in the future plans 

of sustainable rangeland management in Mazandaran province. Therefore, the general purpose of 

this article was the main purpose of this study was to investigate the barriers to education and 

extension in rangeland management in Mazandaran province, which includes specific objectives: 

Prioritization of barriers and challenges of education and extension in rangeland management; 

Factor analysis of barriers and challenges of education and extension in rangeland management; 

And provide executive mechanisms to remove barriers to education and extension in rangeland 

management in Mazandaran province. 

 

Methods 

    Research in terms of applied purpose, in terms of data collection, descriptive correlation and in 

terms of monitoring and degree of control over variables. It is also a type of field research. Through 

multi-stage sampling method, first among 22 cities of Mazandaran according to the priority of 

distribution of agricultural extension and education service centers and rangeland management and 

their distribution, 12 sections were selected. The statistical population of the study, including all 

155 Rangeland extension and management experts in each of the counties related to livestock and 

rangeland activities, which was selected through available sampling method, the sample size of 110 

people using Morgan formula was obtained. Variables related to personal and professional 

characteristics that were measured in a multifaceted and open way. Obstacle variables and 

challenges of promoting rangeland management (50 items) which all of them were measured by 

Likert scale. The statistical methods of the research are divided into two parts: descriptive statistics 

and analytical (inferential) statistics. 

 

Result 

    According to the results of the research on the obstacles and challenges of extension rangeland 

management, it was determined that "lack of transparency and stability of rules and regulations for 

rangeland use", "lack of implementation of codified extension programs for education", weakness 

or lack of facilities and educational infrastructure "And" illegality of rangeland exploitation and 

management rights "in the first priorities and" managers' tastes and views to extension "," damage 

caused by unexpected events in rangelands "," non-implementation of livestock balance plan "and" 

non-native Some officials of natural resources and the lack of social knowledge have been among 

the last priorities of barriers and challenges in extension rangeland management from the 

perspective of experts. According to the results of factor analysis, five factors: (1) economic-

supportive barriers; (2) technical-infrastructural barriers; (3) Barriers of rangeland management 

system; (4) Socio-cultural barriers; (5) Political-institutional barriers have been able to explain 

74.66% of the total variance of variables, respectively. 
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Discussion  

    Weakness or lack of educational facilities and infrastructure, such as lack of manpower and 

specialized extension agents in the direction of supportive-infrastructural and institutional barriers 

is one of the major obstacles. It is suggested that appropriate measures be taken by allocating in 

proportion to the importance of education and extension and in order to provide the necessary 

funds for equipping and updating education and extension offices. Economic-supportive barriers" 

has the first rank in terms of share of the set of major barriers It is therefore recommended, 

Prerequisite for educational and extension programs, government credit facilities, increase annual 

income from livestock. The government should strive to provide capital to rural households, and 

government-sponsored and community-funded, natural resource management regional 

organizations with the participation of private industry, local government, and community groups 

should play a greater role in developing and extension rangeland management. Limitations of 

rangeland management system is one of the major barriers. Rangeland-based flexibility and 

resilience management with stronger partnerships between ecosystem managers, scientific 

organizations, management agencies, and policymakers at the local, regional, and national scales, 

and the creation of multi-level social learning institutions related to Evolving knowledge systems 

may be the best way to guide rangeland adaptation and change in the next century. It is suggested 

to strengthen rangeland cooperatives and dispute resolution councils to deal with the destroyers of 

natural resources in the local community and the cooperation of farmers in reform programs in 

order to reduce socio-cultural barriers. 



 1401، 2 ، شماره53-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           450

  مازندران استان در مدیریت مراتع جیتروهای آموزش و تحلیل راهبردی چالش
 

   5تمرتاشو رضا  4*فاطمه رزاقي بورخاني ،  3شفق رستگار، 2قدرت اله حیدری ، 1موسي احمدی

 ن، ساري، ايراشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريداندانشكده منابع طبيعي،  ،دانشجوي دكتري علوم و مرتع، 1
 ، ساري، ايرانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانداري، دانشكده منابع طبيعي، مرتععلوم دانشيار گروه ، 2

 ، استاديار، گروه علوم مرتع داري، دانشكده منابع طبيعي ، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، ساري، ايران3
 ، ساري، ايرانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدان، علوم زراعيدانشكده  ،ترويج و آموزش كشاورزياستاديار گروه ، 4

 ، ساري، ايرانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانداري، دانشكده منابع طبيعي، دانشيار گروه مرتع، 5
(28/9/1400تاريخ تصويب:  -24/5/1400)تاريخ دريافت:   

 

 چكیده

 
 در مديريت مراتع جيتروهاي آموزش و و چالش موانعاوي هدف اصلي اين پژوهش، واك

هاي كاربردي و از لحاظ شيوه بود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش مازندران استان
هاي ميداني است. جامعه آماري تحقيق، شامل همه كارشناسان ترويج و اجرا از نوع  پژوهش

كه با توجه به تعداد  ازندران بودندشهرستان استان م 12( در =155Nمديريت مراتع )
گيري در دسترس، نمونه آماري تحقيق به كمک كارشناساس در هر شهرستان، به روش نمونه

نفر تعيين شد. ابزار اصلي تحقيق شامل پرسشنامه  110( 1970مورگان )وجدول كرجسي
نظر جمعي ساخته با طيف ليكرت بوده است. روايي )صوري و محتوايي( آن بر اساس محقق

طبيعي و آبخيزداري استان مازندران، اعضاي از كارشناسان جهاد كشاورزي، اداره كل منابع
طبيعي ساري دانشگاه كشاورزي و منابع هيأت علمي گروه مرتع و ترويج و آموزش كشاورزي

تأييد گرديد. پايايي پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي موانع و 
افزار ها با استفاه از نرمآمد و تأييد گرديد. داده دستهب 798/0هاي مديريت مراتع،  چالش
SPSS اقتصاديموانع  (1: )عاملها منجر به استخراج پنج تحليل شد. نتايج تحليل داده- 

 -( موانع اجتماعي4( موانع سيستم مديريت مراتع؛  )3فني ؛) -( موانع زيرساختي2حمايتي؛ )
موانع و كل واريانس  درصد از 66/74نهادي شد كه در مجموع  -( موانع سياسي5ي؛ )فرهنگ
 هاي ترويجي مناسباستفاده از روشهمگام با نتايج تحقيق توسعه  ها را تبيين نمود.چالش

بندي نيازهاي آموزشي و ترويجي مشاركتي و اولويت رهيافتو  ديدار و آموزش مانند رهيافت
بردارن از تع استان براي اشاعه اطالعات و مهارت كاربردي بين بهرهدر بخش مديريت مرا

هاي نوين در حفاظت از مراتع پيشنهاد هاي بومي با فناوريمراتع، تلفيق دانش و مهارت
 شود.  مي

ها، ترويج و آموزش كشاورزي، توسعه پايدار، مديريت و چالش موانع های کلیدی:واژه

 .مازندران استانمراتع، 

 

 قدمهم

تع در سراسر جهان به اهاي غذايی مرسيستمامروزه 

 زيست واي با تغيير شرايط آب و هوا ، محيططور فزاينده

و  با مشکالت پيچيده  و اجتماعی اقتصادي شرايط

 ).,2016Macon et al  ;روبرو هستندپذيري آسيب

)2016Roche ,  هاي پايدار از نظر اجتماعی ، بايد روش
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سازي توليد مواد محيطی براي بهينهستاقتصادي و زي

غذايی با کيفيت باال و قابل دسترسی براي تغذيه 

جمعيت در حال رشد جهان شناسايی شوند تا همزمان 

مديريت مخاطرات و تهديدهاي متعدد، از جمله تغيير 

هاي مهاجم، آفات کاربري زمين و گونه آب و هوا، تغيير

  ). ,2021Roche( ودهاي در حال ظهور انجام شو بيماري

و  2005هاي تقاضاي جهانی غذا بين سالاز طرفی 

رود افزايش يافته و انتظار می درصد70، بيش از  2050

و  تقاضا براي پروتئين حيوانی مردم، با افزايش درآمد

طور قابل توجهی در سراسر جهان افزايش به دامی

، ما بايد بنابراين ).,Saitone & Sexton 2017 (يابد

غذايی با کيفيت باال و قابل دسترسی موادکننده توليد

براي تأمين جمعيت در حال رشد جهان در برابر 

تغييرات آب و و مخاطرات مختلف تهديدهاي متعدد 

خطرهاي شديدتر و مکرر مانند خشکسالی و  ،هوايی

تهديدهاي متقابل در حال  ،رواز اينباشيم.  سوزيآتش

هستند که ساختار و ايجاد شرايط جديد اکوسيستم 

دهند، از جمله عملکرد آنها را تحت تأثير قرار می

  وري، سالمت خاک و رفاه انسانزيستی، بهرهتنوع

)2021Gibbens, .( گيري همهما همانطور که اکنون

در حال تجربه هستيم، ضريب را  19کوويد  جهانی 

هاي موجود تواند چالشبينی نشده میتهديدهاي پيش

عنوان اقتصادي و سياسی را تشديد کند )بهاجتماعی، 

 ),2021Gibbens( و آتش سوزي( COVID-19مثال، 

اي مشکالت چند بعدي و شرورانهو ها اين چالش

آنچه  ). ,2021Roche(، اما غيرقابل حل نيستندهستند

-مواد بيشتر به نياز و با رشد جمعيت کهمهم است اين

طبيعی منابع ديريتم و پايدار برداريهربه ضرورت غذايی،

بااليی  اهميت از پايدار توسعة فرايند در و مراتع،

 (Khalighi et al., 2006).  است برخوردار

ويژه توسعه همکاري تقويت چارچوب نهادي، به

ها و نفعان مربوط به مديريت جنگلفعاليت نهادها و ذي

هاي مهم در مديريت پايدار مراتع، يکی از چالش

طبيعی و مديريت پايدار منابع ع است.ها و مراتجنگل

هاي صحيح حفاظت از مراتع نيازمند آموزش و شيوه

 ). ,.Larson et alترويج با راهکارهاي کاربردي است )

تواند يک ابزار مؤثر در حل آموزش و ترويج می 2005  

محيطی، فنی و هاي اقتصادي، اجتماعی، زيستچالش

).Mifsud -Górrizدنفعان مراتع باشحقوقی در بين ذي

) 2019et al.,   هاي آموزشی و ترويجی کارگيري روشهب

-هاي منابعمناسب تأثير زيادي بر مديريت پايدار عرصه

اجتماعی  -طبيعی داشته و باعث منافع اقتصادي

متعددي از جمله افزايش توليد دامی در واحد سطح، 

).& ,Roosta گردد  افزايش درآمد، توليد علوفة دام می

)2013Haji Abadi, آموزش و ترويج يک  ،امروزه

طبيعی است که زمينه  استراتژي مهم در حفاظت منابع

گيرندگان، افزايی و امکان همگرايی را در بين تصميمهم

آورد نفعان و اعضاي جامعه محلی فراهم میمحققان، ذي

(2019Ardoin et al., .( ها و ترويج دانش شرايط آموزش

همبستگی بين افراد مختلف و انتقال الزم را براي 

 ,.Toomey et al).کند )ها فرآهم میتجربيات بين آن

هايی به بيان ديگر، آموزش و ترويج ابزار و برنامه  2017

هاي مربوط ، دانش و مهارتها، آگاهیهستند که نگرش

طبيعی را توسعه داده ضمن پشتيبانی افراد را  به منابع

ت آگاهانه براي مديريت صحيح به سمت انجام اقداما

  Jimenze et al., 2015).دهند )طبيعی سوق میمنابع

در آموزش و ترويج مديريت مراتع نياز به افراد 
هاي ارتباطی است و افراد متخصص و سيستم

غيرمتخصص موجب عدم انتقال صحيح علوم مربوط به 
آموزش و ترويج  Soma et al., 2016).شوند )مراتع می

ترين آن طبيعی موانعی هم دارد که مهممنابع علوم
بنابراين،  .اجتماعی و فرهنگی است –شرايط اقتصادي

هاي توان مرهون اجراي برنامهمديريت پايدار مراتع را می
تسهيالتی از  –هاي مالیترويجی و حمايت -آموزشی

 مراتع (Heydari et al., 2014).سوي دولت دانست

 53 از بيش هکتار، ميليون 86 معادل سطحی با کشور،

  را به خود اختصاص داده است. ايران مساحت از درصد

.(Eskandari et al., 2008)  با توجه به اينکه امروزه بحث
تخريب محيط زيست به يک تهديد جدي براي کشورها 

 ،لذا .کندتبديل شده و سالمت شهروندان را تهديد می
موزش و آموزش مردم بايد جدي گرفته شود. نقش آ

هاي توسعه ترويج و مشارکت مردمی در پيشبرد برنامه
در دنياي  .انکار استقابلطبيعی و آبخيزداري غيرمنابع

ترين رکن توسعه تلقی و عنوان اساسیامروزي آموزش به
يافته با اتکا به نهادهاي بر همين اساس کشورهاي توسعه

مراحل پی در پی توسعه را ترويجی،  -آموزشی
ريزي کار نيازمند برنامهاند. بکارگيري اين سازوهپيمود
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هاي جامعه انسانی است و بايد آموزش و براساس واقعيت
طبيعی سرلوحه کار دولت ترويج و افزايش فرهنگ منابع

 قرار گيرد. 

طبيعی در برنامه پنج ساله ششم توسعه جايگاه منابع
در  ماده 144بخش و  20شامل جمهوري اسالمی ايران 

 Sixth) طبيعیزيست و منابعمحيط 9خش ب

development Plan of the Islamic Republic of 

Iran,2017) برنامه پنج ساله  9خش از مطالعه ب باشد.می
و  "زيست و منابع طبيعیمحيطعنوان "ششم توسعه با 

طبيعی در آن متوجه اين مطلب  بررسی جايگاه منابع
موضوع مشارکت و بويژه ترويج و  شويم که اوالًمی

ه نشده است و طبيعی آنچنان وزين ديدآموزش در منابع
طبيعی با توجه به مشترکات موضوعی بيشتر منابع دوم،

زيست ديده شده است تا در بخش کشاورزي، با محيط
ست که در حال حاضر منابع طبيعی  يکی اين در حالی

 باشد.وزارت جهاد کشاورزي می هاي چندگانهبخشاز زير
، طبيعیضرورت توجه به، جايگاه قوانين منابع

، کنترل تعدد جلوگيري از تخريب و تغييرکاربري
بردار و تعداد دام زياد، آموزش نحوه استفاده از مرتع بهره

و رعايت ظرفيت مرتع اهميت جايگاه آموزش و ترويج را 
-در بدنه منابعارتقاي آموزش و ترويج  .کندبيشتر می

طبيعی موجب انسجام و ارتباط صحيح بين کارشناسان 
برداران را فراهم آورده براي اعمال مديريت صحيح و بهره

توان ناپذير بوده و میبر مراتع کشور يک ضرورت اجتناب
گفت که مديريت مرتع بدون حضور پررنگ آموزش و 

در ه شده يترويج هيچ جايگاهی نخواهد داشت. نتايج ارا
اين تحقيق، فرصتی را در اختيار مديران و 

 استانهاي ترويج مديريت مراتع اندرکاران سياستدست
، مديريت ترويجدهد تا با رفع موانع مازندران قرار می

شرايط الزم براي رسيدن و تداوم ترويج مديريت مراتع و 
ه سازوکارهاي اجرايی يفراهم آورند و ارارا پايداري مراتع 

هاي توسعه و ترويج منابع ق همگام با سياستاين تحقي
ت بعدي و اتواند در تصميمطبيعی و مديريت مراتع، می

هاي آتی مديريت ترويج پايدار مراتع استان در برنامه
به برخی از نتايج تحقيقات داخلی و خارجی  مؤثر باشد.

هاي عمده ترويج و انجام شده در زمينه موانع و چالش
ع در زير به طور خالصه اشاره شده آموزش مديريت مرات

 است.

(2021) Fayyaz ترين مشکالت مراتع روستايیمهم 
مالکيت، اقتصادي نبودن واحدهاي ايران را شامل: 

 ادتعد ، زيادبودنبرداري، عدم آموزش روستاييانبهره
مراتع روستايی،  برداري مشاعی اکثربهرهبرداران، بهره

يی، اقتصادي نبودن حضور مداوم دام در مراتع روستا
بندي با مراتع عشايري، مرز هاي دام، مشکالت مرزگله

مراتع حريم روستا و مراتع غير حريم، مديريت نادرست 
برخی از شوراهاي اسالمی روستا، اجاره مراتع به افراد 
غيربومی، عدم کنترل دام روستاييان و عدم نظارت الزم 

 بيان نمودند. مرتع چراي و دام تعداد بر
Roche (2021) هايدر مطالعه با عنوان چالش 

 هايسيستم براي آفرينتحول هايحلراه و بزرگ
 انسانی را براي حل ابعاد بر تأکيد مرتعی، محيطیزيست
 طوربه بايد ما. مراتع بيان نمودند. اساسی هايچالش
 شامل که کنيم ايجاد مشترکی هايمشارکت فعال
 اندازهايچشم .باشد هانهزمي و دانش هايحوزه ها،رشته
 علوم اجتماعی، و طبيعی علوم بيشتر ادغام و متنوع
نياز است.   مورد شدت به مديريت و يادگيري پذير،تحول
 بعدي نسل آموزش تحول، تغيير اصلی هايمؤلفه از يکی

 و زمين مديران منابع، از کنندگاناستفاده دانشمندان،
 مالکيت نهادي، ايمرزه از فراتر که است گذارانسياست

 هايحلراه و هامشارکت ايجاد براي سياسی و زمين
-ميان مديريت و علوم هايگسترده با ايجاد چارچوب

 مديريت و يادگيري مرتع، علوم پرورش براي ايرشته
 .(Roche, 2021) کنند کار تحول
. Roudgarmi & Amozadeh Mahdiraji) 2019.(

ات کشور در حفظ ها و مشکالت قوانين و مقررالشچ
يجاد اختالل در جايگاه ملی ا را شامل ها و مراتعجنگل

هاي ها و مراتع، بازدارنده نبودن مجازاتبودن جنگل
دليل سبک بودن يا متناسب نبودن بعضی از قوانين به

ها و مراتع، ضابطة جنگلها، اجازۀ واگذاري بیمجازات
مراتع، ها و وسازهاي غيرقانونی در جنگلاجازۀ ساخت

اجازۀ واگذاري رايگان اراضی معوض از محل اراضی ملی 
کند و ايجاد شرايطی که واگذاري اين اراضی را آسان می

و سند مالکيت دولتی اراضی به نام اشخاص منتقل 
 .شودمی

(2017) Ahmadi et al.  بررسی عوامل اقتصادي و در

برداران به مشارکت اجتماعی موثر بر ميزان تمايل بهره

هاي اصالح و احيا مراتع در چهار محدوده عرفی در طرح

عوامل اجتماعی و  نشان دادند بيناز شهرستان دهگالن 

برداران به مشارکت عوامل اقتصادي با ميزان تمايل بهره

هاي اصالح و احياي مراتع رابطه مثبت و در طرح

http://www.shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html?showall=&start=5
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متغيرهاي تاثيرگذار بر ترين مهم. دارد داري وجودمعنی

هاي اصالح و برداران به مشارکت طرحيل بهرهميزان تما

متغير عوامل اجتماعی، عوامل  شامل احياي مراتع

 باشد.می اقتصادي، تحصيالت و تعداد دام

(2019) Ardoin et al. اي مروري با عنوان در مقاله

محيطی بيان کردند که يکی از هاي زيستپيامد آموزش

ش و ترويج به ترين پيامدهاي انتقال دانش و آموزمهم

ها نفعان حفاظت از تنوع زيستی جهت کاهش تنشذي

 ميان جوامع محلی و ادارات دولتی است. 

(2019) Chesterman et al.  در پژوهشی با عنوان

اثرات آموزش در حفاظت از آب و خاک در کشور اتيوپی 

توان فرسايش بيان کردند که با آموزش کشاورزان می

ر کاهش داد. همچنين، با داخاک را در اراضی شيب

توان از هدر رفت آن ترويج علوم مربوط به آب می

 جلوگيري کرد.

Shahbazi) 2017( فرايند در اصلی هايمشکل 

( 1کشور را شامل چهار دسته اساسی: ) مراتع مديريت

 چوپانان بين در کاربرديِ  اطّالعات علمی و مهارت نبود

 مراتع از دارينگه و برداريبهره براي گردانانرمه و

 بين در روز به کاربرديِ علمی اطّالعات ( نبود2طبيعی؛ )

 بيابانی و صحرايی دام دارانِ و ميدان چوبداران و مالداران

 و دانش ناهماهنگی ( 3) فروش بازار به عرضه راه در

 و دامداران داران ورمه و دارانگله بومی هايمهارت

رايج  هاينوآوري با مقايسه در دارانمزرعه و مالداران

 (4عصرجديد؛ ) در دامی هايفراورده توليد و دام پرورش

 و استادان بين در الزم وکافی علمی اطّالعات فقدان

و در کل  گذارانسياست و کارشناسان و متخصصان

 و مجريان. مديران ريزان وبرنامه

 .Razzaghi Borkhani & Hoseini) 2017(  در

ن عشاير در روستاي توچال هاي دامداراتحليل محدوديت

شهرستان پاکدشت استان تهران نشان دادند که 

 -مهمترين موانع از ديدگاه دامداران موانع زيرساختی

مالی،   -نهادي، موانع مديريت خانوادگی، موانع اقتصادي

محيطی و  -هاي ناشی از موقعيت اکولوژيکیمحدوديت

 -پشتيبانی، موانع آموزشی -زراعی، موانع حمايتی

 باشد.مهارتی، کمبود امکانات زيربنايی و رفاهی می

(2015) Jiménez et al.  در پژوهشی با عنوان تجزيه

هاي هاي آموزش ترويج در پروژهو تحليل انواع روش

حفاظت از تنوع زيستی در اسپانيا بيان کردند که 

مديريت تنوع زيستی و حفاظت از آن مستلزم توجه 

ها آموزش را يکی از ابراين، آنانسان به اين امر است. بن

 ترين ابزارهاي مديريت تنوع زيستی قلمداد کردند.مهم

(2014) Heydari et al.  در پژوهشی با عنوان ارزيابی

اجتماعی مؤثر بر مشارکت جوامع  –عومل اقتصادي

محلی در مديريت پايدار مراتع استان همدان به اين 

سازمانی،  دليل ساختارنتيجه رسيدند که اگر چه به

طبيعی به عهده بخش دولتی مالکيت و مديريت منابع

هاي است؛ اما مديريت پايدار مراتع مستلزم اجراي برنامه

باشد. همچنين، بيان کردند که ترويجی می –آموزشی

هاي آموزشی و ترويجی، تسهيالت نياز برنامهپيش

اعتباري دولتی، افزايش درآمد ساليانه حاصل از 

هاي مرتعداري و پيامدهاي هی از فعاليتدامداري، آگا

 تخريب مراتع هستند.

.Saeidi Goraghani e t al) 2013(  در مطالعه

آبخيز مراتع  هايحوزه مراتع پايدار مديريت مشکالت

 هاي مشکالتييالقی دماوند شهرستان آمل، شاخص

برداران را به ترتيب مديريت پايدار مراتع از ديدگاه بهره

دام، تعداد  حد از بيش چراي و توقف دتم اولويت طول

 تأمين برداري، مشکالتبهره در حد، رقابت از بيش دام

 حمايتی برداران، ضعفبهره انسانی، تعداد نيروي

 لگدکوبی، ضعف و زودرس اجرايی، چراي هايهدستگا

 هاياصالحی، روش هايبرنامه در بردارانهبهر همکاري

 ند.برداري تبيين نمودبهره سنّتی

Bestelmeyer & Briske (2012)  در مطالعه

پذيري انعطاف بر مبتنی مديريت براي بزرگ هايچالش

 و اجتماعی هايآوري مراتع نشان دادند که زمينهو تاب

 حال در سرعت به مرتع مديريت براي محيطیزيست

 بر مبتنی مديريت سمت به بيشتر توسعه است، تغيير

 بر مبتنی مديريت .است نياز مورد پذيريانعطاف

 کندمی تأکيد و پذيرفته را تغيير اجنتاب ناپذر آوري،تاب

 نفع به تا باشد تغيير هدايت دنبال به بايد مديريت که

 مستلزم اينجا در شده هاراي هايچالش حل .باشد جامعه

 اکوسيستم، مديران بين ترقوي مشارکت ايجاد

 گذارانتسياس و مديريتی هايآژانس علمی، هايسازمان

 . است ملی و ايمنطقه محلی، هايمقياس در
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 مديريت در ترويج Millar (2011)مطابق تحقيق 

 و خاک از حفاظت در صرف تمرکز يک از طبيعی منابع

 مشکالت از ايگسترده طيف با مقابله براي آب

 شهري، توسعه کشاورزي، با مرتبط محيطیزيست

 با حرکت اين .است شده منتقل شيالت و داريجنگل

 فرسايش به مربوط جامعه و دولت هاياولويت تغيير

 مثال عنوانبه) و سرمايه  فيزيکی و عمومی هادارايی

 آب، کيفيت زيستی، تنوع وحش، حيات گياهی، پوشش

 گرفته صورت( غيره و قديمی رشد هايجنگل ،هاتاالب

 جامعه، حمايت و دولت مالی حمايت با .است

با مشارکت  طبيعیمنابع مديريت ايمنطقه هايسازمان

اجتماعی،  هايگروه و محلی دولت خصوصی، صنعت

  (2011باشند. داشته توسعه و ترويج در بيشتري نقش
.(Millar, 

(2011) Coria  & Sterner براي مديريت منابع-

ها و اقدامات سياسی را بيان نمودند طبيعی برخی چالش

يست، ز محيط پايداري و اقتصادي که شامل رشد

 و محيطی خدمات مستقيم هارايطبيعی،  منابع مديريت

 زيست دولتی، مقررات منابع از برداريبهره

 و عملکرد، مسئوليت فناوري، مقررات محيطی)مقررات

: مالکيت حقوق ايجاد بازارها) حقوقی(، ايجاد اسناد ساير

 امالک منابع امتيازات، مديريت و اجاره بازارهاي

 از فروش(، استفاده قابل حقوق يا هامشترک، سهميه

 هاييارانه، طرح ها، يارانه، حذفهزينه يا بازارها )ماليات،

 و زدن مردم، برچسب کردن واريز(، درگير بازپرداخت

-بين داوطلبانه، معاهدات هايگواهينامه، توافقنامه صدور

 خدمات براي المللیبين هايپرداخت و المللی

  .باشدالن میک اقتصاد هاياکوسيستم، سياست

عوامل  بررسی در ، .Ansari et al (2008)مطالعه

 در طبيعیمنابع تخريب بر مؤثر اقتصادي – اجتماعی

 موانع مديريت و مشکالت ترينمهم کشور، استان يازده

 چراي دامداري؛ و دام به مربوط عوامل کشور طبيعیمنابع

 يا شديد چراي طوالنی؛ چراي زودرس؛ چراي رويه؛بی

 بينِ رقابت دامدار؛ و دام تعداد افزايش ظرفيت؛ از ارجخ

در مجموع، از اين  مراتع بيان گرديد. کنندگانِاستفاده

توان نتيجه گرفت مديريت مراتع در می هابررسی

هاي مطالعات انجام شده با موانع و چالش چارچوب

،   Fayyaz (2021مانند موانع اقتصادي ) مختلف

 Ahmadi et (2017)؛   .Fall Solayman et al(2017)؛

al. (( ؛ موانع مديريتیRoche (2021)    (2008)) ؛ 

Ansari et al. ( (2019).؛ موانع نهادي و قانونی 

Roudgarmi & Amozadeh Mahdiraji. (2017)؛ 

Shahbazi  (2011)؛ Coria  & Sterner ) موانع ؛

؛ Shahbazi (2017)؛  .Ahmadi et al (2017)اجتماعی)

Millar ((2011) و موانع زيرساختی)  (2017) Shahbazi 

 همراه بوده است. Coria  & Sterner (2011))؛ 

آموزش  موانعبررسی واکاوي  هدف کلی مقاله حاضر

بود که اهداف  مازندران استان در مديريت مراتع جيتروو 

 گونه بيان داشت:توان ايناختصاصی اين تحقيق را می

در  جيتروآموزش و  هايچالشموانع و  بندياولويت

 ؛مازندران استان مديريت مراتع

در  جيتروآموزش و  هايتحليل عاملی موانع و چالش

 ؛ مازندران استان مديريت مراتع

رفع موانع آموزش و  ه مدل سازوکارهاي اجرايیاراي

  .مازندران استان در مديريت مراتع جيترو
 

 هامواد و روش

، از لحاظ گردآوري تحقيق از لحاظ هدف کاربردي

ها، توصيفی همبستگی و از لحاظ ميزان نظارت و داده

درجه کنترل متغيرها، نيز از نوع تحقيقات ميدانی است. 

 22اي ابتدا از بين گيري چند مرحلهاز طريق روش نمونه

شهرستان مازندران با توجه به اولويت پراکندگی مراکز 

راتع و  خدمات ترويج و آموزش کشاورزي و اداره م

بخش انتخاب شدند. جامعه آماري  12پراکندگی 

نفر از کارشناسان ترويج و  155تحقيق، شامل تمامی 

شهرستان و دفتر ستاد استان  11مديريت مراتع از 

مازندران که به نسبت جمعيت موجود در هر يک از 

هاي مرتبط با فعاليت دام و مرتع از طريق شهرستان

در دسترس، نمونه آماري گيري تصادفی و روش نمونه

نفر  110تحقيق انتخاب گرديد که حجم نمونه به تعداد 

 دست آمد.هبا استفاده از جدول کرجسی و مورگان ب

ابزار اصلی تحقيق شامل پرسشنامه بوده است. روايی 

صوري و محتوايی( آن بر اساس نظر جمعی از )

طبيعی، کارشناسان جهاد کشاورزي، مديريت منابع

ها در استان زيست، سازمان مراتع و جنگلمحيطسازمان 

گروه مرتع و ترويج و  مازندران، اعضاي هيأت علمی
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طبيعی ساري تأييد آموزش دانشگاه کشاورزي و منابع

گرديد و پايايی پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفاي 

هاي مديريت کرونباخ براي متغيرهاي موانع و چالش

آمد و تأييد گرديد. پرسشنامه  دستهب 798/0مراتع ،  

مربوط به موانع شامل دو بخش اصلی بوده است. 

هاي )سن، سطح تحصيالت، متغيرهاي مربوط به ويژگی

که به  طبيعی(رتبه علمی، سابقه کاري کارشناسان منابع

صورت چند وجهی و باز مورد سنجش قرار گرفت. 

 50هاي ترويج مديريت مراتع)متغيرهاي موانع و چالش

 -1اصالً،  -0) 5تا  0گويه( که به صورت طيف ليکرت از 

خيلی زياد(  -5زياد،  -4متوسط،  -3کم،  -2خيلی کم، 

هاي آماري تحقيق به دو بخش تدوين شده بود. روش

شود. در بخش آمار توصيفی و آمار تحليلی تقسيم می

 هايی مانند: فراوانی، درصد، درصدتوصيفی از آماره

ريب تغييرات و ض انحراف معيار تجمعی، ميانگين،

استفاده شده است. در بخش آمار تحليلی از روش تحليل 

 عاملی استفاده گرديد.

 هاي فردي بررسي ويژگي

اساس نتايج حاصل از تحقيق بيشترين فراوانی 

درصد( بود بيشترين  96پاسخگويان مربوط به مردان )

 فراوانی مربوط به سطح تحصيالت فوق ليسانس با حدود

 9/20نفر( فراوانی بوده است. و حدود  78) درصد 9/70

 ونفر(  از پاسخگويان با سطح سواد ليسانس  23) درصد

نفر( از کارشناسان داراي مدرک 9درصد ) 2/8تنها 

 اند. دکتري تخصصی بوده

از هاي ترويج مديريت مراتع بندي موانع و چالشاولويت

  ديدگاه کارشناسان

اي ترويج مديريت مراتع  هچالشزمينه موانع و 

عدم شفافيت و ثبات قوانين و مقررات "  مشخص گرديد

هاي مدون فقدان اجراي برنامه"، "برداري از مراتعبهره

ت ، ضعف و يا کمبود وجود امکانا "ترويجی براي آموزش

مند نبودن حقوق قانون "و  "هاي آموزشیو زيرساخت

 "وهاي اول در  اولويت "برداري و مديريت مراتعبهره

ز خسارت ناشی ا "، "سليقه و ديدگاه مديران به ترويج

رح طاجرايی نبودن  "، "بروز حوادث غيرمترقبه در مراتع

ی طبيعبومی نبودن برخی مسئوالن منابع"و  "تعادل دام

موانع و هاي آخر در اولويت "و ضعف دانش اجتماعی

هاي ترويج مديريت مراتع از ديدگاه کارشناسان چالش

 (.2است )جدولودهبباتوجه به نتايج تحقيق در 

 
 

 امعه آماري و حجم نمونهج -1جدول
 حجم نمونه تعداد کارشنان شهرستان

 46 63 ستاد اداره کل

 5 8 سوادکوه

 2 5 سوادکوه شمالی

 6 9 قائم شهر

 2 2 گلوگاه

 2 2 مياندرود

 6 9 نکا

 7 10 نور

 6 9 آمل

 12 16 بابل

 8 11 بهشهر

 8 11 اريس

 110 155 جمع

 
  

 

 هاي ترويج مديريت مراتع از ديدگاه کارشناسانموانع و چالش -2جدول

 اولويت ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين هاگويه

 1 189/0 764/0 94/3 برداري از مراتع عدم شفافيت و ثبات قوانين و مقررات بهره

 2 189/0 717/0 79/3 ي آموزش هاي مدون ترويجی برافقدان اجراي برنامه

 3 191/0 748/0 90/3 هاي آموزشی   ضعف و يا کمبود وجود امکانات و زيرساخت

 4 192/0 757/0 93/3 برداري و مديريت مراتعمند نبودن حقوق بهرهقانون

 5 193/0 744/0 84/3 مديريت باال به پايين و عدم توجه به رهيافت مشارکتی مديريت مراتع

 6 194/0 811/0 16/4 کاربردي به روز در بين  کارشناسان –اطالعات علمی  نبود

 7 196/0 783/0 98/3 بردارانهاي قرق مراتع توسط بهرهعدم نظارت صحيح بر اجراي طرح

 8 197/0 789/0 00/4 گذاري در نيروي انسانی کمبود کارشناسان ترويج و عدم سرمايه 
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 اولويت ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين هاگويه

 9 199/0 814/0 08/4 هادر اجراي برنامه ضعف بکارگيري کارشناسان ترويج

 10 200/0 815/0 06/4 هاي کارشناسان و متخصصان ترويج ضعف ارزيابی صالحيت

 11 203/0 798/0 92/3 تغيير و تبديل و تصرفات اراضی ملی و مراتع

 12 204/0 836/0 08/4 فقدان اطالعات  کافی براي تغيير مديران

 13 206/0 792/0 84/3 روستا نظير آب و برق و ... هاي توسعهنداشتن زيرساخت

 14 207/0 802/0 87/3 عدم بکارگيري مروجان در عمليات نظارت و ارزشيابی طرح

 15 208/0 807/0 87/3 هاها و تعاونیبرداران و عضويت حداقلی در تشکلمشارکت کم  بهره

 16 212/0 839/0 95/3 توسعه مراتع اء،احي حفظ، هايبرنامه راستاي در بردارانعدم آموزش بهره

 17 212/0 838/0 93/3 برداراناي بهرهعدم توجه به دانش و مهارت حرفه

 18 215/0 818/0 80/3 داريهاي مرتعبرداران در اجراي طرحضعف مشارکت بهره

 19 218/0 851/0 90/3 سليقه سياسی و نگاه سياسی سازمان به ترويج

 20 230/0 877/0 80/3 برداران مرتعري بين دولت و  بهرهضعف هماهنگی و همکا

 21 247/0 902/0 65/3 هاي عرفی بدليل محدوديت در مساحت اقتصادي نبودن اکثر سامانه

 22 248/0 898/0 61/3 فراهم نبودن شرايط حمايتی نظير بيمه مرتع و محصوالت دامی

 23 250/0 913/0 65/3 ضعف حمايت دولت در پرداخت وام و تسهيالت دولتی

 24 254/0 852/0 35/3 استمرار تغيير کاربري و تخريب مراتع

 25 258/0 937/0 62/3 برداران و نبود انگيزه مرتعداريضعف درتنوع اشتغال بهره

 26 263/0 934/0 54/3 بردارانفراهم نبودن امکانات و خدمات رفاهی معمول براي بهره

 27 264/0 877/0 31/3 راه دسترسی به مراتعنبود بسترهاي مناسب ازقبيل 

 28 267/0 995/0 72/3 نداشتن برنامه و سياست الزم در زمان حادث قهري طبيعی نظير خشکسالی

 29 269/0 935/0 47/3 بردارانناتوانی در اجرايی کردن مشارکت بهره

 30 271/0 978/0 60/3 ضعف تخصيص بموقع بودجه و اعتبارات براي اجرايی کردن عمليات احيا 

 31 272/0 975/0 58/3 هاي فنی و اقتصادي مسئولين در مورد حل مسايل ضعف تحقق وعده

 32 272/0 915/0 36/3 نبود باور کارشناسان اجرايی به آموزش و ترويج

 33 273/0 944/0 45/3 تعارض ديدگاه کارشناسان و مروجان

 34 276/0 942/0 41/3 ضعف سرمايه گذاري دولت در بخش مراتع

 35 278/0 753/0 70/2 ضعف و نداشتن ارزيابی عمليات هاي اصالحی و احيايی در مراتع  

 36 281/0 04/1 70/3 ضعف توجه به محصوالت فرعی مرتعی بعنوان منابع درآمدي در مراتع

 37 283/0 767/0 71/2 نداشتن برنامه ميان مدت و بلند مدت اجرايی جهت بهبود و تحول وضع مرتع

 38 288/0 971/0 37/3 عدم اعتماد به کارشناسان و مروجان

 39 295/0 978/0 31/3 استمرار تغيير مديران و نبود اطالعات، مدارک و اسناد کافی

 40 297/0 785/0 64/2 ها در مديريت مرتعضعف قوانين و دستورالعمل

 41 298/0 807/0 70/2 ضعف در  استفاده  از پتانسيل و ساير استعدادهاي مرتع

نداشتن برنامه و سياست متناسب با شرايط اکولوژيک و مخاطرات طبيعی 

 نظير خشکسالی

78/2 912/0 328/0 42 

 43 331/0 07/1 23/3 بردار با ميزان سهم آنها در هر سامانه عرفی عدم تعادل بين تعداد بهره

 44 337/0 949/0 81/2 بردارانهاي منسجم در تقويت مشارکت بهرهنبودن برنامه 

 45 389/0 23/1 16/3 داريهاي مرتعهاي اصالح و احياء مراتع در طرحعملی نبودن شيوه

 46 342/0 729/0 13/2 برداران واتکا به تجربيات گذشتههاي نوين توسط بهرهديرپذيري فناوري

 47 408/0 18/1 89/2 بومی نبودن برخی مسئوالن منابع طبيعی و ضعف دانش اجتماعی

 48 412/0 30/1 15/3 اجرايی نبودن طرح تعادل دام

 49 521/0 35/1 59/2 خسارت ناشی از بروز حوادث غير مترقبه در مراتع

 50 583/0 829/0 42/1 سليقه و ديدگاه مديران به ترويج
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هاي ترويج مديريت مراتع عاملي موانع و چالشتحليل 

 از ديدگاه کارشناسان

کارشناسان نسبت به موانع و  يدگاهدجهت تعيين 

 شدهتعيين ، متغيرهايهاي ترويج مديريت مراتعچالش

جهت کاهش تعداد متغيرهاي  شدند. عاملی تحليل وارد

ها از تحقيق به عوامل کمتر و تعين سهم هر يک از عامل

تعيين و  ،. در ابتدااستفاده شد اکتشافی تحليل عاملی

ي تحليل عاملی با ها براتشخيص مناسب بودن داده

  KMOو بارتلت )مقدار   KMO1هاياستفاده از آزمون

هاي موجود در ( انجام شد و همبستگی 5/0تر از بزرگ

ها براي تحليل عاملی مناسب تشخيص داده بين داده

محاسبات انجام شده نشان داد (، 3ل)مطابق جدو شد.

گيري از تکنيک ها براي بهرهکه انسجام درونی داده

يل عاملی مناسب بوده و آماره بارتلت نيز در سطح تحل

 باشد.میدار معنی درصد1

هاي از مؤلفه 2با توجه به مالک کيسر ،در اين بررسی

هاي ترويج نسبت موانع و چالش کارشناسانديدگاه 

باالتر از يک  3عامل داراي مقدار ويژه پنج، مديريت مراتع

راه مقدار همبه(، 4)استخراج شد که نتيجه در جدول 

 ويژه و درصد واريانس مربوطه ذکر شده است.

                                                                                  
1. Kaiser-Meger-Olkin 

2. Kaiser Critieria 

3. Eigen Value 

با روش وريماکس ها ، عامل4هابراي چرخش عامل

تر از و متغيرهايی که بار عاملی آنها بزرگ چرخش داده

دار استخراج عنوان بارهاي عاملی معنیبوده به 5/0

متغيرهاي مربوط به هر عامل  ،گرديد. در نهايت

گذاري دست آمده نامههاي بشناسايی شده، و عامل

البته بايد  شود.مشاهده می (4) اند که در جدولگرديده

به اين نکته اشاره نمود که پس از چرخش )وريماکس( 

( 5/0متغير به علت پايين بودن بار عاملی ) کمتر از  11

دار نبودن همبستگی آنها با ديگر و در نتيجه معنی

: عاملپنج ر مجموع دمتغيرها، از تحليل حذف گرديدند. 

فنی  -( موانع زيرساختی2حمايتی؛ )-اقتصاديموانع  (1)

 -( موانع اجتماعی4) ريت مراتع؛( موانع سيستم مدي3؛)

 66/74 اندتوانستهنهادي -( موانع سياسی5فرهنگی؛ )

  .کل واريانس متغيرها را تبيين نمايند درصد از

 07/17(، عامل اول 5) با توجه به نتايج جدول

 18/14درصد، عامل سوم  78/16د، عامل دوم درص

، 82/13هاي چهارم و پنجم به ترتيب درصد، عامل

درصد از واريانس مجموعه مورد تحليل را تبيين  79/12

اند اند که در مجموع پنج عامل مذکور توانستهنموده

 درصد از کل واريانس متغيرها را تبيين نمايند. 66/74

                                                                                  
4.  Factor Rotation 

 
 موانع ترويج مديريت مراتع از ديدگاه کارشناسانن بارتلت و آزمو KMOمقدار  -3جدول

 داريسطح معنی آزمون بارتلت KMO تحليل عاملی

 000/0 95/4962 889/0 ديدگاه کارشناسان
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 هاي استخراج شده از تحليل عاملیمشخصات عامل -4جدول 

 بار عاملی متغيرها نام عامل

 حمايتی -موانع اقتصادي

 0/869 برداران و نبود انگيزه مرتعداريبهره ضعف درتنوع اشتغال

 0/914 فراهم نبودن شرايط حمايتی نظير بيمه مرتع و محصوالت دامی

 0/667 ضعف سرمايه گذاري دولت در بخش مراتع

 0/761 ضعف حمايت دولت در پرداخت وام و تسهيالت دولتی

 0/836 دارانبرفراهم نبودن امکانات و خدمات رفاهی معمول براي بهره

 0/819 ضعف تخصيص بموقع بودجه و اعتبارات براي اجرايی کردن عمليات احيا 

 0/825 هاي عرفی بدليل محدوديت در مساحت اقتصادي نبودن اکثر سامانه

 0/876 ضعف توجه به محصوالت فرعی مرتعی بعنوان منابع درآمدي در مراتع

 موانع

 فنی-زيرساختی

 

 0/886 هاي آموزشی   ود امکانات و زيرساختضعف و يا کمبود وج

 0/889 هاي مدون ترويجی براي آموزش فقدان اجراي برنامه

 0/897 هاي توسعه روستا نظير آب و برق نداشتن زيرساخت

 0/826 برداري و مديريت مراتعمند نبودن حقوق بهرهقانون

 0/883 رحعدم بکارگيري مروجان در عمليات نظارت و ارزشيابی ط

 0/834 بردارانهاي قرق مراتع توسط بهرهعدم نظارت صحيح بر اجراي طرح

 0/843 برداري از مراتع عدم شفافيت و ثبات قوانين و مقررات بهره

 0/843 تغيير و تبديل و تصرفات اراضی ملی و مراتع

 موانع سيستم مديريت مراتع

 0/839 تعها در مديريت مرضعف قوانين و دستورالعمل

 0/838 ضعف در  استفاده  از پتانسيل و ساير استعدادهاي مرتع

 0/859 نداشتن برنامه ميان مدت و بلند مدت اجرايی جهت بهبود و تحول وضع مرتع

 0/544 نداشتن برنامه و سياست متناسب با  شرايط اکولوژيک و  مخاطرات  طبيعی نظير خشکسالی

 0/670 بردار با ميزان سهم آنها در هر سامانه عرفی عدم تعادل بين تعداد بهره

 0/694 ضعف و نداشتن ارزيابی عمليات هاي اصالحی و احيايی در مراتع  

 0/627 داريهاي مرتعهاي اصالح و احياء مراتع در طرحعملی نبودن شيوه

 0/629 اجرايی نبودن طرح تعادل دام

 فرهنگی -ع اجتماعینموا

 

 0/751 برداراناي بهرهدانش و مهارت حرفه عدم توجه به

 0/779 توسعه مراتع احياء، حفظ، هايراستاي  برنامه در بردارانعدم آموزش بهره

 0/889 داريهاي مرتعبرداران در اجراي طرحضعف مشارکت بهره

 0/881 عدم توجه به رهيافت مشارکتی مديريت مراتعمديريت باال به پايين و 

 0/912 برداران مرتعاهنگی و همکاري بين دولت و  بهرهضعف هم

 0/887 هاها و تعاونیبرداران و عضويت حداقلی در تشکلمشارکت کم  بهره

 0/751 برداران واتکا به تجربيات گذشتههاي نوين توسط بهرهديرپذيري فناوري

 نهادي -موانع سياسی 

 

 0/563 صان ترويج هاي کارشناسان و متخصضعف ارزيابی صالحيت

 0/605 هاضعف بکارگيري کارشناسان ترويج در اجراي برنامه

 0/672 کاربردي به روز در بين  کارشناسان –نبود اطالعات علمی 

 0/716 نبود باور کارشناسان اجرايی به آموزش و ترويج

 0/804 استمرار تغيير مديران و نبود اطالعات، مدارک و اسناد کافی

 0/623 گذاري در نيروي انسانی د کارشناسان ترويج و عدم سرمايه کمبو

 0/672 سليقه سياسی و نگاه سياسی سازمان به ترويج

 0/649 فقدان اطالعات  کافی براي تغيير مديران
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 هاي استخراج شده از تحليل عاملیمشخصات تغييرپذيري عامل( 5جدول)

 درصد واريانس تجمعی يين شدهدرصد واريانس تب مقدار ويژه هاعامل

 077/17 077/17 83/6 عامل اول

 858/33 781/16 71/6 عامل دوم

 030/48 181/14 67/5 عامل سوم

 867/61 828/13 53/5 عامل چهارم

 666/74 799/12 12/5 عامل پنجم

 

 

 
 اسانترويج مديريت مراتع از ديدگاه کارشنهاي موانع و چالشهاي نامگذاري عامل -1شکل 

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

هاي با توجه به نتايج تحقيق در زمينه موانع و چالش

گرديده است.  ارايه (2مديريت ترويج مدل پيشنهادي )

عدم شفافيت و ثبات "مطابق نتايج مشخص گرديد 

فقدان اجراي "، "برداري از مراتعقوانين و مقررات بهره

ضعف و يا  ،"هاي مدون ترويجی براي آموزشبرنامه

و  "هاي آموزشیکمبود وجود امکانات و زيرساخت

 "برداري و مديريت مراتعمند نبودن حقوق بهرهقانون"

هاي اول بوده است. از طرفی مطابق با نتايج در رتبه

تحليل عاملی، با توجه به مقدار درصد واريانس 

 -موانع زيرساختی"عوامل اکتشافی، عامل شده تبيين

درصد  دومين 78/16اريانس تبيينیبا درصد و "فنی

 .رتبه را از نظر سهم از مجموعه موانع عمده داشته است

براي رفع اين موانع پيشنهاداتی به طور جداگانه بيان 

هاي شده است. در راستاي مانع فقدان اجراي برنامه

مدون ترويجی براي آموزش همگام با تحقيق 

(2019)Ardoin et al.  ،(2019) Chesterman et al.  ،

(2019)Kwan et al.  ،(2017) Razzaghi Borkhani & 

Hoseini،(2014)Heydari et al.  هاي آموزشی و ، برنامه

ترويجی اثربخشی زيادي در انتقال دانش دارند در نهايت 

زيست را به همراه طبيعی و محيطمديريت صحيح منابع

 هاي ترويجی مناسباستفاده از روشخواهد داشت. 

مشارکتی در  رهيافتو  ديدار و آموزش د رهيافتمانن

هاي مدون ترويجی و آموزشی براي افزايش قالب برنامه
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آگاهی و دانش و نگرش و افزايش ادراک کشاورزان، 

روستاييان، دامداران، مرتعدارن، چوبداران نسبت به 

مديريت مراتع حائز اهميت است بنابراين پيشنهاد می

زهاي آموزشی و ترويجی در بندي نياشود با اولويت

 (2017)بخش مديريت مراتع استان مطابق با تحقيق 

Shahbazi بردارن از اطالعات و مهارت کاربردي بين بهره

هاي نوين مراتع، تلفيق دانش و مهارتهاي بومی با فناوري

در حفاظت از مراتع و توليد دام بهبود يابد. در مورد 

مقررات مشکل عدم شفافيت و ثبات قوانين و 

مند قانون"و در راستاي چالش  "برداري از مراتعبهره

مراتع همگام با  "برداري و مديريتنبودن حقوق بهره

در ارتباط با نظام  .Bogale et al (2006)تحقيق 

برداري در مند نبودن حقوق بهرهبرداري بدليل قانونبهره

اراضی مرتعی مشکالتی مانند تخريب مراتع، فقر 

و مشکالت امنيت غذايی افزيش يافته است و  روستاييان

هاي نبودن نوع مديريت و نظارت صحيح دولت بر عرصه

برداري را ايجاد نظمی و رقابت در بهرهمرتعی بی

  Coria (2011)است. در اين راستا مطابق تحقيق نموده

& Sterner  مقررات طبيعیمنابعبراي مديريت ،

ات عملکرد، )مقررات فناوري، مقرر محيطیزيست

مسئوليت و ساير اسناد حقوقی( مورد توجه است و  

اثربخشی قوانين  et al. (2009) Götmark مطابق تحقيق

زيست طبيعی و محيطهاي حفاظت از منابعو سياست

 ،مستلزم آموزش و ترويج علوم مربوطه است. بنابراين

 براي ترويجی هايبرنامه توجه به آموزش و اختصاص

 و توسعه احياء، حفظ، هاي قانونیشيوه و اصول آموزش

برداران مراتع براي بهره  مراتع کشور از بهينه برداريبهره

و نيز  هاي توسعهعمرانی و برنامه برنامه در 

هاي توسعه کشور حائز اهميت است. در کنار اندازچشم

-هاي ترويجی در راستاي حفظ محيطنقش آموزش

زيست و هاي محيطگيري انجمنزيست، جهت

هاي روستاييان و هاي غيردولتی، تعاونیسازمان

هاي مدون ترويجی براي مرتعداران و دامداران در برنامه

 آموزش مورد توجه است.

هاي ضعف و يا کمبود وجود امکانات و زيرساخت

آموزشی مانند کمبود نيروي انسانی و عامالن ترويج 

 م با فنی همگا -متخصص در راستاي موانع زيرساختی 

(2017) Razzaghi Borkhani & Hoseini  از موانع عمده

شود از طريق آموزش فنی و باشد. پيشنهاد میمی

تکنيکی متخصصان ترويجی، تخصيص متناسب  امکانات 

و تجهيزات آموزشی و  تامين اعتبار الزم جهت تجهيز و 

رسانی ادارات آموزش و ترويج اقدامات شايسته روزبه

 صورت پذيرد.

 رصددطابق با نتايج تحليل عاملی، با توجه به مقدار م

موانع "شده عوامل اکتشافی، عامل  واريانس تبيين

ا درصد واريانس ب "حمايتی -اقتصادي

درصد اولين رتبه را از نظر سهم از 077/17تبيينی

مجموعه موانع عمده داشته است همگام با تحقيق 

(2014) Heydari et al. ي آموزشی و هانياز برنامهپيش

ترويجی، تسهيالت اعتباري دولتی، افزايش درآمد 

. شودمی توصيه ،بنابراينساليانه حاصل از دامداري است. 

دولت   Millar (2011)و  Oba (2012)مطابق تحقيق 

د جهت تزريق سرمايه به خانوارهاي روستايی تالش نماي

 هايسازمان جامعه، حمايت و دولت مالی و حمايت

 با مشارکت صنعت طبيعیمنابع ديريتم ايمنطقه

 اجتماعی، نقش هايگروه و محلی دولت خصوصی،

 .باشند داشته توسعه و ترويج مديريت مراتع در بيشتري

ها و موانع سيستم مديريت مراتع يکی از محدوديت

 & Bestelmeyerباشد. همگام با تحقيق موانع عمده می

Briske (2012) و  ذيريپانعطاف بر مبتنی مديريت

 مديران بين ترقوي آوري مراتع با مشارکتتاب

 و مديريتی هايآژانس علمی، هايسازمان اکوسيستم،

 و ملی و ايمنطقه محلی، هايمقياس در گذاران سياست

 مرتبط 1سطحی چند اجتماعی يادگيري نهادهاي ايجاد

 بهترين است ممکن تکامل حال در دانش هايسيستم با

 قرن در مراتع در تحول و زگاريسا هدايت براي روش

 Roche (2021)  ، (2006)باشد. همگام با تحقيق   آينده

Vaisi & Rezvanfar رهيافت مديريت تلفيقی منابع-

 مرتع، علوم توسعه براي ايرشته ميان و مديريت طبيعی

انسانی و  ابعاد بر پذير با تأکيدتحول مديريت و يادگيري

 هازمينه و دانش هايزهحو اي،ميان رشته هايمشارکت

 علوم بيشتر ادغام همچنين و متنوع اندازهايبا چشم

 نياز است. همگام با تحقيق مورد ، اجتماعی و طبيعی

.Saburi et al) 2010(    ؛.Singh et al)2019(  افزايش

                                                                                  
1  Multi scaled Social Learning Institutions 
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مشارکت، ايجاد شبکه بين متخصصان و همکاري بين 

 شود.میهاي متولی پيشنهاد نفعان مختلف و دستگاهذي

کارگيري يک رهيافت ترويجی مبتنی بر مديريت هب

و يک شبکه اطالعاتی و ارتباطی قوي بين شبکه دانش 

کارشناسان و متخصصان مديريت ترويج و آموزش مراتع 

در راستاي اهداف توسعه پايدار ايجاد شود تا افراد با 

توجه به فرهنگ تسهيم دانش و راهنمايی و تسهيلگري، 

برداران از مراتع در افزايش روستاييان، بهره توانمندسازي

دانش، تخصص و مهارت عامالن شبکه مديريت ترويج 

 باشد.مراتع مؤثر 

 Vaisi & Rezvanfar (2006)همگام با تحقيق 

شوراهاي حل اختالف  هاي مرتعداران وتقويت تعاونی

طبيعی در جامعه کنندگان منابعبراي مقابله با تخريب

اصالحی در  هايبرنامه در بردارانبهره و همکاري محلی

فرهنگی پيشنهاد  -راستاي کاهش موانع اجتماعی

 جهت توجيهی هايدورهشود. همچنين در اين راستا می

 نگرش بهبود و دارانمشارکت روستاييان و مرتع بردن باال

براي حفاظت از مراتع و  داران، روستاييان، دامدارانمرتع

تی و يادگيري مشارکتی همراه مشارک آموزشی هايدوره

توسعه و ترويج  جهت با تفکر انتقادي و حل مسئله

 حائر اهميت است. مديريت مراتع

 که است؛ مشارکت اصل ترويج اساسی اصول از يکی

 موفقيت به قرين ترويجی آموزشی هايفعاليت آن بدون

 افزايش در اساسی و مهم نقش ترويج .بود نخواهد

 ضمن مراتع احياء و حفظ جهت بردارانبهره مشارکت

دو  ،کلیطورداران دارد. بهمرتع بينش و دانش ارتقاي

وران در حفظ و احياء مؤلفه اساسی بر مشارکت بهره

برداران مرتعداران و ساير بهره (1مراتع تأثيرگذار است: )

هستند که اساساً بدون حضور آنها مشارکت صورت 

ريزان برنامه ( مؤلفه دوم کارشناسان و2گيرد؛ )نمی

ساز مشارکت مردم هستند. ترويج در باشند که زمينهمی

هاي اين ميان نقش مهمی را جهت برگزاري برنامه

ريزان بر عهده دارد برداران و برنامهآموزشی براي بهره

.(Saadi, 1999)  راهکارهاي کاهش  ارايهمدل پيشنهادي

-هتوان بموانع و مشکالت ترويج مديريت مراتع را می

 صورت زير خالصه کرد.

 
مدل پيشنهادي تحقيق براي سازوکارهاي رفع موانع ترويج و آموزش مديريت مراتع -2شکل  
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