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  چكيده

ترين، مفيدترين و زيباترين منابع خدادادي، نه تنها در دسترس و مورد استفاده بشر، كه در دسترس و مراتع مهمترين، وسيع    
در معرض بيشترين و  هاي طبيعياين عرصه ناچارمورد استفاده همه جانداران روي كره زمين است و چون چنين است، پس 

آن  مربوط بهو شرايط  ها اين پديده و كيفيت. و رخدادهاي انساني و غيرانساني هم قرار دارند ها حادثهها و باليا و  رين آسيبت كسهمنا
كنون، اين چنين جريان داشته است و   بهاز ابتداي خلقت و در طول زمان تا بيش در هر سرزمين،  و در ارتباط با موجوديت مراتع، كم

. باشدمستمرِّ اين منبع سرشار از سود و صفا و بركت بوده و مي ، وليتدريجياخير، بشريت شاهد مرگ  هاي ويژه در قرنكه بهنتيجه اين
گيتي، مرگ تدريجي مراتع، مصيبت  بروز اين پديده حكايت از آن دارد كه در خيلي از مناطق جا كه شواهد زيادي ازتا آن

وار خانوارها و در نهايت هم، هاي تودهها، مهاجرت آن پيروهاي طبيعي و اهپي و به دنبال آن هم نابودي زيستگ هاي پي در خشكسالي
ضرورت و اينك، با توجه به  است داشته پي هاي مسكوني روي كره زمين را درهاي بشري در يك ناحيه ديگر از سرزمين سقوط تمدن

كره زمين، هدف از اين مقاله طرح  زنده روي موجودهايترين منابع زيستي همه پايداري مديريت مراتع به عنوان يكي از عمده
انجام بدين منظور، ضمن . باشد كشور مي پايدار از مراتعبرداري آموزشي و ترويجي در فرايند حفظ، احياء، توسعه و بهره راهبردهاي

از راه مشاهده و گفتگو و  هاي بالينيبيشتر متكي بر استفاده از پيمايش اين مقالههاي زير بناي اي، پژوهش هاي كتابخانهمطالعه
ها و هاي ييالقي و گاوبِنهها و روستاها و چراگاهبرداري و نگهداري از مراتع در دهستانهاي شاغل در امور بهرهمصاحبه با افراد و گروه
هاي متكي  تجربي و مطالعه هاي ههاي اين بررسي كه مبتني بر سابقيافته. استگرفته هاي مربوط در كشور انجام نيز در نهادها و ارگان

پايدار از برداري  اين واقعيت است كه پيش از هر حركتي در فرايند حفظ، احيا، توسعه و بهره بيانگرباشد،  بر توسعه طبيعت ـ محور مي
مروري بر اركان مكتب آموزشي از اين رو در اين مقاله، . وردطرح و اجراي راهبردهاي آموزشي و ترويجي روي آ كشور، بايد بهمراتع 

. هايِ ترويجي انجام گرفته كه به اجمال در پيوست مقاله آمده استو راهبردهاي نظام آموزش  ، اصول، اهداف ترويج مشتمل بر فلسفه
آموزشِ رهبران فنّي محلّي و خُبرگان بومي و هاي  هاي هدف برنامه ترويج، گروههاي آموزشي  در تكميل اين اركان، پس از تبيين روش

دامداران  عموميهاي آموزش  هاي آموزشي و در پي آن، شيوه كارگاهاز راه تشكيل) ي و عشايريياعم از روستا(اي چوپانان حرفه
چند پيشنهاد، به برخي از در عين حال در پايان مقاله، افزون بر ارائه . ي و عشايري داوطلب آموزش، تعيين و معرفي شده استيروستا
مباني سنجش اثربخشي  و نيز، به هاي آموزشيهاي هدف برنامه هاي آموزشي براي جلب و جذب گروه ها و انگيزه محرّك
  .استاشاره شده كشور هم  ترويج در مديريت پايدار مراتع آموزشيِ هاي فعاليت
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  مقدمه
 سنگرگزيني تدافعي براي نه تنها به هدف استقرار و زندگي در يك مكان روي كره زمين،براي  نخستين هاي انسان گيزهان    

كه در اصل براي موسميهاي   گرما و بارندگي سرما وو  يجو دن از عوارضبوامان  جانوران و دردشمنان و از تهاجم  ماندن مصون
ها و به دنبال آن، تأمين خوراك روزانه خود و خانوار خود و ادامه زندگي در دسترسي به مراتع پر دوام و سرسبز و خرم براي چراي دام

نوزكه هنوز هاي زندگي بشر رخ داده است، هكه در اصول و شيوههايي همه تغييرها و تحول با وجود، هم امروزه. است  بودهطول زمان 
از اين رو، چون بشر براي بقاء موجوديت خود در اين جهان همواره چنين نيازي . خواهدخود غذا ميروزانه براي ادامه زندگي  بشراست 

  . اي از زندگي، وجود دام و مرتع در محيط زيست دسترس انسان استدارد پس در سطح كالن، الزمه وجود و پايداري چنين شيوه
ترين، مفيدترين و زيباترين منابع خدادادي، نه تنها در دسترس و مورد استفاده بشر براي پرورش دام و مهمترين، وسيعمراتع     

تأمين غذاي خود، كه در دسترس و مورد استفاده همه جانداران درمحيط زيست انسان روي كره زمين است و چون چنين است، پس 
آن،  در پيدر معرض بيشترين بهره برداري هاي روا و ناروا و  ها نيز هموارهع در محدوده آنهاي طبيعي و منابع مرتعي واق عرصه ناچار

  . و رخدادهاي انساني و غيرانساني قرار دارند حادثه هااي طبيعي و هها و بالترين آسيبسهمناك
در هر سرزمين، از ابتداي خلقت و در  و بيشآن در ارتباط با موجوديت مراتع، كم  مربوط بهو شرايط  ها اين پديده وكيفيت    

مستمر ، ولي تدريجياخير، بشريت شاهد مرگ  هاي قرنويژه در كه بهكنون، اين چنين جريان داشته است و نتيجه اين طول زمان تا به
 هاياهدجاكه امروزه، شتا آن. باشدو ميهاي طبيعي بوده در عرصه موجودهااين منبع سرشار از سود و صفا و بركت براي انسان و ساير 

هاي پي درپي و به گيتي، مرگ تدريجي مراتع، مصيبت خشكساليزيادي از بروز اين پديده حكايت از آن دارد كه در خيلي از مناطق 
 هاي بشري در يكوار خانوارها و در نهايت هم، سقوط تمدنهاي تودهآن، مهاجرت پيروهاي طبيعي و دنبال آن هم نابودي زيستگاه

  .و دارد هاي مسكوني روي كره زمين را در پي داشتهناحيه ديگر از سرزمين
   پيرو آن هايمشكلمشكل اصلي و 

بردار از جمعيت بهره بيشتر كهاين است در كشور پايدار از مراتعبرداري حفظ، احياء، توسعه و بهرهدر فرآيند  اصليمشكل     
دگرگوني متناسب با  ،برداري و نگهداري از مراتعبهرهالزم و كافي براي  رديِكاربـ     العات علمياطّ بدون مهارت وبي هاي طبيعي،عرصه

ي و عشايري نيستند يبردار و به عبارتي كارا بر سرنوشت مراتع، تنها دامداران روستاجمعيت بهره اين .باشند در دنياي امروز مي فناوري
هاي خدماتي و كشاورزي را در كل و عالقمندان به گردشگري  گران صنعتي و بخشجمله توسعهبلكه خيلي از جمعيت كلّيِ سرزمين از 

توان بدين صورت، تأثيرگذاران بر سرنوشت منابع مرتعي را مي. گرددهاي ميداني را هم به طور ويژه شامل ميگردي و تفريحو طبيعت
 جمله ها در سلسله مراتب مديريتي، ازي و درعين حال، همه مقاميتاهاي عشايري و روسبه طور عمده همه مردم، و به ويژه جمعيت

گذار و كارآفرين و دار و سرمايهدار و دامدار و مزرعهدار و رمهدار وگلهو مالدار و چوبدار و ميدان و چپن گردان وگالشچوپان و رمه
كارشناس و مدير و مجري و قاضي و داور و وكيل و وزير و رؤساي دار و نيز، استاد وشير وكارخانهتعاونيِ خوراك دام و مسئول سكوي

  .قوا دانست
هاي عام و خاص به عنوان تأثيرگذاران بر سرنوشت منابع مرتعي، مشكل اصلي در مديريت وسيع از جمعيت گسترهاين  در پي    

 الزم و رديِبكارـ     العات علميطّمهارت و ا عبارت از نبود كه مشكل اصليتوان به قرار زير بيان داشت و آن اينپايدار مراتع ايران را مي
اساسي  اين مشكل .از مراتع استبرداري بهينه حفظ، احياء، توسعه و بهره در فرايند در بين تأثيرگذاران برسرنوشت منابع مرتعي كافي

   :نمود واكاويزير  هاي در پي آن به صورت مشكلتوان به طور طبيعي به را هم مي
و نگهداري از منابع مرتعي،  بردارييك براي بهرههاي جنگلي هيچها و چپننه گالشو  گردانان عشايري، نه رمهييروستا نه چوپانان - 1

اند تا از اند تا بيمه و تأمينِ اجتماعي شوند، و نه مورد توجه قرار گرفتهشده هاي مسؤل نه به رسميت شناختهتوسط نهادها و ارگان
كه اين قشر از فعاالن اقتصادي و جامعه، انگاري گذاران پايهجا كه از ديد تا آن). 8(مند شوند  اي بهرهفني و حرفهآموزش 
هاي فني و اين هاي عصر جديد، اين رشته از مهارتمحيطي، در اصل وجود خارجي ندارند و يا در جريان تغييرها و دگرگوني زيست
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العات مهارت و اطّ هاي اصلي در فرايند مديريت مراتع كشور، نبودبنابراين، يكي از مشكل. نداتوليدي حذف شده هاي شغلشغل از 
  .از مراتع طبيعي استو نگهداري برداري بهرهبراي گردانان در بين چوپانان و رمهكافي الزم و رديِكاربـ     علمي

در بين مالداران و چوبداران و  به روز رديِكاربـ     العات علمياطّ نبودهاي اصلي در فرايند مديريت مراتع كشور، يكي ديگر از مشكل - 2
هاي  بند و يا در ميدانهاي ميانها در منزِل يا توقفگاهها و يا رمهها ياگلهنقل و انتقال و اسكان موقت دام دارانِ دام در جريان ميدان
  .ي و بياباني در راه عرضه به بازار فروش استيصحرا

داران داران و رمه هاي بومي گلهو ناهماهنگي دانش و مهارتهاي اصلي در فرايند مديريت پايدار مراتع كشور، كهنگي ديگر مشكلاز  - 3
دامي  هايبا پرورش دام و توليد فراوردههاي رايج در عصرجديد در رابط  داران در مقايسه با نوآوريو دامداران و مالداران و مزرعه

 .است

الزم     علمي العاتاطّان فقداشراف اطّالعاتي و يا به عبارتي،  نبودهاي اصلي در فرايند مديريت مراتع كشور، ديگر از مشكل يكي - 4
سازان و مديران و  ريزان و تصميموكافي در بين استادان و متخصصان و كارشناسان و داوران و نيز، در بين سياستگذاران و برنامه

هاي بومي درباره هاي دانش و مهارتدر زمينه) 8(ن و وزيران و رؤساء قوا يا مديران عالي جامعه مجريان و خالصه وكيال
هاي دامي و منابع مرتعي و جايگاه اين دو عامل زيستي در چرخش زندگي انسان و گياه و دام در سطح كشور و در زندگي  سرمايه

صل، پرداختن به امور مربوط به دام و مرتع در زندگي بشرِ عصرِ اينترنت در ها در ابسا برخي از اين مقاماي. عامه مردم كشور است
 .دانند، شايد ها را دون شأن خود ميي تلقي كنند، كه انديشه و اقدام پيرامون آنيرا آن قدر عاميانه و كهنه و قرون وسطا 21 قرن

ويژه به دانش و  هاي اجتماعي و بهطوركلّي به سرمايهگيران و مجريان و مديران كشوري، به سازان و تصميم اين گروه از تصميم
كافي معطوف نداشته و همه امور مربوط به كشاورزي و منابع طبيعي را  يان و ايالت و عشاير توجه الزم ويهاي بومي روستامهارت

عالج هر درد سنتي و محلّي و بومي را كنند و راه  هاي نوين ارزيابي ميبه طور اعم و مرتع و دام را به طور اخص، در قالب فناوري
  .هاي وارداتي مي پندارندهم در استفاده از فناوري

    گروه آگاهي نبود در پي آن هايترين مشكل باال، عمده هگانچهار مواردو خاص حفظ،  در روند اوليه از اصول و موازين هاي عام
  ريزي و سياستگذاري براي توسعهها در فرايند برنامهمشكل  بررسي اين .باشدكشور مياز مراتعبرداري بهينه احياء، توسعه و بهره

 در مقام دفع و رفع اين مشكل اصلي و توان چگونه مي كه آن اينو  شود مي محوري هيك مسئل منتهي بهطبيعت ـ محور هم، 
  ترويج اقدام كرد؟  آموزشيهاي آن، با استفاده از روش پيرو هاي مشكل

 مربوطنهادهاي  ها وارگان هبراي هم ه محورييك مسئلبه صورت  بايددر كشور، مي عمراني هبرنام آغاز هردر اين موضوع     
به طور  باال هگانهاي چهاركه به موضوع آموزش براي گروهتاريخي و تجربي حاكي از اين واقعيت تلخ است هايهدولي شا. بود مطرح مي

ها مطرح بوده به نحوي اجرا اگر هم در بعضي از برنامه به طور اخص ـ هاي بهره بردارمناسب براي گروه هاي ترويجي اعم و به آموزش
هاي مربوط مورد اشاره واقع ها و پروژهها و طرحرنگ برنامهكمهاي  هكه موضوع آموزش همواره نه در متن، كه در حاشي شده است مي
روش مناسب و عملي و امكان پذيري  و كوشد تا راه اين مقاله ميرو، از اين. استآمدهاء در ميشده و به طور تشريفاتي به مرحله اجر مي

  . نمايد پيشنهادت الزم وكافي بيابد و با شفافي ه محورياين مسئل را براي حلِّ
   آن هاي بررسي ضرورتو  ه محوريمسئل

در بين تأثيرگذاران  كافي الزم و رديِكاربـ     العات علميطّمهارت و ا نبودمشكل اصلي عبارت از  كه در باال اشاره شد    
در اين مقاله ناشي از آن هم  يِه محورمسئلاز مراتع و برداري بهينه حفظ، احياء، توسعه و بهره در فرايند برسرنوشت منابع مرتعي

ترويج  آموزشي هاي آن، با استفاده از روشرو پي هاي مشكل در مقام دفع و رفع اين مشكل اصلي وتوان كه چگونه مياز ايناست  عبارت
  ؟اقدام كرد
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چوپان و دامدار (آموزش  مستعدّ بردارانبهره در رابطه با سوبررسي ژرف اين مسئله از اين بابت بسيار ضرورت دارد كه از يك     
  :شود كه هاي هدف اين مقاله هستند، مالحظه مي مخاطبان يا گروه كه...) و مالدار و 

بهره  بيهاي مربوط، هاي نوين مناسب و نوآوريبراي پذيرش شيوهالزم  يِفنّ نوين از سواد ييبرداران عشايري و روستابهرهخيلي از  - 1
هاي بومي و سنتي پيرامون مرتع و هاي دانش و مهارتهاي الزم و كافي در زمينهداراي آگاهيكه اغلب  در حالي اند و يا كم بهره

  .  باشندو دامداري ميمرتعداري و دام 
در  هم مختلفو گاهي صاي مشخّ هاي حرفه و مهارت ها شغلي داراي يدر خانوارهاي روستا آموزش مستعدّ بردارانبهره بيشتر - 2

را جزو حرفه  مرتعداريمهارت آموزي براي كسب دانشِ نوينِ فني و  بنابراينمي باشند و ) دامي وو باغي زراعي امور (اموركشاورزي 
بهره  در اين زمينه بي هاي مورد نظر هاي اقتصادي و اجتماعي الزم براي فراگيري فنون و مهارت اصلي خويش تلقي نكرده و از انگيزه

اي آنان  در اصل توان در مورد ايالت و عشايركه شغل و حرفه قومي و قبيلهدر اين باره، اگر چه اين كليت را نمي. اند هعالقو يا كم 
هاي گذشته و حال براي تخت و قاپو كردن عشاير و هاي دولتجا كه در نتيجه اقداماز آن امااست تعميم داد، گردانيرمهداري و گله

هاي عصر جديد، گفتني است كه در حال حاضر روند اسكان عشاير نيز، در نتيجه تأثيرپذيري ايالت و عشاير از تغييرها و دگرگوني
شوند، اندازي مي ي كه به كمك سازمان امور عشايري احداث و راهيها ها و زيستگاهود و يا در كانوندر مناطق ييالقي و يا قشالقي خ

هاي  و مهارت ها شغلاز اين رو، مسئله تعدد . نشيني عشاير هم، همچنان در جريان است روند روستانشيني و يا حتي شهر و شهرك
  .تواند مطرح باشد هم در مورد ايالت و عشاير مي اي در اموركشاورزي حرفه

ت درگيري در علّه كه بند ستو عشايري هي يمشتمل بر بزرگساالن روستا بيشتر هاي آموزشي ترويج در اين مقاله مخاطبان برنامه - 3
را طبيعي ينه منابعدر زمي ديگر هاي نوين در يك رشته فنّ هاي مختلف كشاورزي، آمادگي الزم و كافي براي كسب آموزش حرفه

ّبرخوردار نيستندهم هاي الزم و كافي  دانند و از انگيزه ها نمي گونه آموزش اين ندارند و در خيلي از موارد، خود را مستعد.  
 هگذشت هاي هتجرب كي بهاي متّ همالحظ قابل در حدّ ،طور اخص به و عشايري ييو بزرگساالن روستا طور اعمبهو عشاير  يانيروستا - 4

 هايِ نوين و يا نوناپذيريِ پديدهديرپذيري  با همواره و عشايريي يآموزش بزرگساالن روستا و بدين سبب، هدبوشان  پيشينيان خود و
 ها و نهادهاي عمومي مسئولِ اين است كه در رابطه با وظايف دولت و يا ارگان ديگر، فرض بر سوي از. باشدمي ها همراهو نوآوري
 وزارت از مراتع كشور براي مثالحفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه هاي ريزي و نظارت بر اجراي برنامه ذاري و برنامهسياستگ

 مسئله محوريبررسي براي دفع و رفع اين  ...زيست و محيطحفاظتها و مراتع و آبخيزداري، سازمانجنگل جهادكشاورزي، سازمان
   :كه باشدداشته از اين باب ضرورت 

هاي  گذاري تا به روند ديرپا ولي ناموفق سرمايه باشد  اراده كرده از مراتع كشورحفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه  نهاد مسئول - 1
كارگزار و گذاري درآموزش و پرورش نيروي انساني  رد سرمايهپايان دهد و راهب ي و اداري و حقوقييامور اجرافيزيكي سنگين در 

مختلف مورد  هاي جهتي مورد نظر از محوري  كه مسئله باشد  شتهرا برگزيند و از اين رو، ضرورت دابردار از منابع مرتعي بهره
  .ژرف قرارگيرد بررسيِ

 از مراتعحفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه هاي برنامههاي مربوط به  در زمينهو عشايري ي يروستا هاي هدف گروهآموزش - 2
و عشايري ي يعلمي و عملي در مناطق روستا هتجرب هداراي كمترين سابق، ست و بدين لحاظيا نوظهور و نوپا نو هيك برنام كشور،

و آن هم  )برداركارگزار و بهره( آموزش و پرورش منابع انساني هاز اين رو، طبيعت سرمايه گذاري در زمين .باشد كشور مي داخلدر 
در فعآموزشي مورد  همبناي اين برنام يِمحورطلبد كه مسئله  ، مياز مراتع كشورحياء، توسعه و بهره برداري بهينه حفظ، ا هاي تالي

  .گيري شودسازي و تصميمگاه تصميم و آن بررسي ژرف قرار گيرد
از مراتع حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه هاي اصول و شيوههاي ترويجي براي آموزش  اجراي برنامه تهيه و تداوم آغاز و - 3

مربوط توسط نهادهاي  هايها و تأمين و تخصيص اعتبار در گرو تصويب طرح ، در عملساله در هر برنامه عمراني پنج كشور
هاي  ال ارزشيابياعم  ص هر برنامه در نتيجههاي مشخّ خود در گرو نيل به هدف هباشدكه اين هم به نوب قانونگذار و سياستگذار مي
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ي محور هنمايد كه مسئل هاي ترويجي ايجاب مي از اين رو، فرآيند طرح و اجرا و ارزشيابي برنامه. مربوط است هي برناميتكويني و نها
باشد، به صورتي  هاي مربوط نيز مي برنامهدر ي يهاي اجرا اساسي هر يك از طرح همسئل خود هدر اين مقاله كه در واقع و به نوب

  . مسئله است ت و ضرورت بررسي اينياهم از كه اين هم حاكي كافانه مورد بررسي قرار گيردموش
يك موضع  راهنما است كه در چراغي عمل، در اين مقاله در واقعِ مورد نظر  ههاي حاصل از بررسي ژرف مسئل نتايج برداشت - 4

احانِ به طرّ يترويج هاي آموزشِ و روش ها ها و راه گزينش رهيافت برايرا ر و مناسبي هاي مفيد و مؤثّ شاخصه تواند ردي ميراهب
چهار مورد در رابطه با (باال  ههاي هشتگان استدالل بدين ترتيب با تكيه بر. گشاست راهمربوط بنماياند و از اين رو نيز، اين بررسي 

 هاي گروه ، به موارد ضرورت بررسي مسئله از ديدگاه)زاركارگ نهادهاي ها وارگان چهار مورد در ارتباط با و برداربهره ارباب رجوع
  . گرديد ترويج اشارهي هاي ذيربط آموزش هاي مسئول و نهاد هدف و ارگان

  ه محوريمسئل هاي حلّ پيش شرط
به نخست ، از مراتع كشورحفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه هاي  ي مسئول برنامهيهاي اجرا نهادهاي سياستگذار و ارگان - 1

هرد توسعراهب ضمن جلب و هاي آموزشي ترويجبراي اجراي برنامه هاي ايجاد اشتغال يت خواهند داد و در زمينهمنابع انساني اولو ،
   .عمل خواهند آورده كافي را ب هاي الزم و هاي مردمي، سرمايه گذاري جذب مشاركت

 در مهارتدانش و كسب  ي به منظوريكافي در بين بزرگساالن روستا هاي الزم و منابع انساني، انگيزه هه دولت به توسعتوج در پي  - 2
   .پديد خواهد آمد از مراتع كشور،حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه 

سازمان  جمله از و از مراتعحفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه هاي مربوط به طرح و اجراي برنامهها و نهادهاي مسئولِ  ارگان - 3
ترويج را در واحدهاي  يهاي آموزش تلياتداوم فع آغاز وبراي  مناسب هاي الزم و سازمان دهي ها و مراتع و آبخيزداري كشور، جنگل

   .به عمل خواهند آورد هاي جنگليو عشايري و عرصه ييهمگاني خود در مناطق روستا
مربوط به  هاي مهارت در فرآيند آموزشِ هارترين رهيافتمشاركتي به عنوان مؤثّبا رهيافت آموزش و ديدار ِ  اي از رهيافت آميزه - 4

شود تا در مناطق پيشاهنگ تجربه گردد  هاي هدف برنامه، سازماندهي مي به گروه از مراتعحفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه 
هاي  و برداشت نتايج پيروسپس . ي قرار گيرديتكويني و نها هايو در عين حال، مورد ارزشيابي سه ساله اجرا هو در طول يك دور

  .هاي انجام شده ارزشيابي حاصل از
 اتي خود درعملي ي ويهاي اجرا به تدريج سياست ها و مراتع و آبخيزداري كشورجنگل سازمان جمله ها و نهادهاي مسئول و از ارگان - 5

بدين سان با  تبديل خواهند كرد تا ترويجي ـآموزشيفرايند خدماتي به  ـي يحالت اجرا را ازو عشايري و جنگلي ي يمناطق روستا
  .هاي آموزشي ـ ترويجي به دست آمده از اجراي طرح هاي هتجرب استفاده از

تا چند دهه پيش، براي كمك به (مراتع صندوق عمران راه با شرايط مناسب از الزم سهيالت اعتباري همزمان دسترسي به ت - 6
طبيعي، وزارت كشاورزي و   برداران از مراتع، صندوق عمران مراتع كشور كه از جمله واحدهاي اعتباري پيوسته به وزارت منابع بهره
ي و بعدها وزارت كشاورزي بود كه به طور مفيد و مؤثّري وجود داشت و امروزه، احيا يو عمران روستاطبيعي، وزارت كشاورزي  منابع
 ييروستابرداران عشايري و سرانجام، بهره )...، تعاون، كشاورزي( عامل صِيهاي تخص و يا بانك) .رسد يجود آن الزم به نظر مو و

هاي خود را بتوانند آموخته از مراتعحفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه مربوط به  هاي  اجراي برنامه داوطلبِديده آموزش
   .عملي كنند

  كشور برداري پايدار از مراتعترويجي در بهرهآموزشي و  مديريتيِ ها هدف
از مراتع حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه هاي ترويجي در پيرامونِ نقشِ آموزش بحث و بررسي مقاله كلّي اينِ  هدف  

    :هاي در زمينه يترويج هاي آموزشِ گزينش و پيشنهاد مناسب ترين روش مخاطبان برنامه و نيز، كشور، ضمنِ تعيينِ
ها در مرتعداري و آنگردان وگالش و چپن و نقش چوپان و رمه: شغلي شاغالني مانند هاي كيفيتو شخصيت و ماهيت شناخت  - 1

 .هاپرورش دام
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به چوپانان هاي مرتعي براي آموزش هاي انساني و وحوش در عرصهاي طبيعي و مخاطرههو بال ها ههاي مقابله با حادثشناخت روش - 2
كشور و به ويژه به دامداران  هاي مالي وارده به منابع دامي اي از خسارت به عنوان نمونه(ها ها و چپنگردانان و گالش و رمه

 متري 2000، در اثر برخورد رعد و برق در روستا و يا ارتفاعات 20/5/1390زحمتكش، به نفل نقل از راديو ساري در روز پنجشنبه 
 ).درأس گوسفند تلف شدن  200در مناطق محدودة شهرستان تنكابن، 

گردانان و  هاي مرتعي براي آموزش به چوپانان و رمهطبيعي در عرصه بالهايو  حادثه هابيني هوا و برآورد هاي پيششناخت روش - 3
 .هاها و چپنگالش

4 - هاي مربوطبومها در زيست رد مصرف آني و موايغذا مرتعي و دوره رويش و ارزشگياهانِ  شناخت.  
  .ها از منابع در دسترسهاي تأمين آنهاي مربوط و راه و روشي داميشناخت نيازهاي غذا  - 5
 .بندهاشناخت اسباب و ابزار و وسائل مرتعداري و دامداري در مراتع ييالقي و قشالقي و ميان - 6

  .هاي مرتعيمرتعداري و دامداري در عرصه آورِمبو مصالح و آماد تأمين تهيه وشناخت شيوه  - 7
 .هاي بذرگيري و نگهداري بذرهاي مرتعيشناخت روش - 8

هاي مرتعي خشك و خالي و فقير براي ذخيره سازي رطوبت و بذرافشاني و واكاري سازي عرصههاي خاكورزي و آمادهشناخت روش - 9
 .زيربناهاي عرصه براي افزايش حفظ رطوبت سازي و مقاوم اي، در فرايند احياي مراتع دوره

در درون و جوار  ايچراي دوره يهافضاحصاربندي محوطه سازي و شناخت پايگاه شبانه دامداري در عرصه مرتعي و طرّاحي براي  - 10
 .و پيرامون بافت مركزي پايگاه

 .آور بوم مصالحهاي ساده و عملي و با استفاده از ها با دسترسيهاي امن شبانه دام شناخت شيوه ساخت و ساز بهارخواب - 11

ها  و نيز، ساخت و ساز حمام ضدّ كنه و ها و چپُِنها وگالششناخت شيوه ساخت و ساز و نگهداري اقامتگاه شبانه دامدار و چوپان - 12
   .رآوبوم مصالحهاي ساده و عملي و با استفاده از ي با دسترسييانبار و آخور و آبشخوار صحرا

 

  كشوربرداري پايدار از مراتعبهره هايِ آموزشي براي ها  و  روش ، برنامههاي هدف گروه
  هاي هدف  گروه

  .باشند ميدسته  مشتمل بر دودر اين مقاله  يترويج هاي آموزشِ برنامههاي هدف  گروه    
داران و  داران و رمهگله - 3 ،دارانچوبداران و ميدان - 2 ،هاها و چپنها، گالشگردانها و رمهچوپان - 1: ل عبارت ازاو ي دسته    

و يا نيروهايِ معين ي گروه به عنوان رهبران فنّي محلّ اين. هستندو مناطق عشايري، در روستاها  داراندامداران و مالداران و مزرعه - 4
عملي و پيشرفته، به نسبت  و هاي اصولي  ائه آموزشارراه كوشد از  كساني هستند كه نظام ترويج ميهمان يا مددكاران ترويج، در واقع 

حفظ، احياء، هاي عملي و امكان پذيرِ مديريت عمليات و آموزش شيوهبراي  و عشايري ييمروجين روستا آنان را در مقامِ سرانجام
  .همكاري نمايد ههر منطقه آماد و عشاير يانيروستا هبه عام از مراتعتوسعه و بهره برداري بهينه 

ها و  استعدادها، خواست باشند كه بنا بر از مردان و زنان و جوانان مي داوطلب، اعمو عشاير يان يروستا هدوم نيز عام ي دسته    
   .كنند شركت ميهايِ آموزشِ ترويجي  در برنامه  نيازها و امكانات موجود در جريان فراگيري يك يا چند و يا تمام موارد مشروحه

  برگان بوميرهبران فنّي محلّي و خُ هاي آموزشِ برنامه
ل گروه او تكميلي رهبران محلّي و خبرگان بومي در يا كارآموزيِ آموزشي ترويج براي بازآموزي و هآنچه كه به عنوان برنام    

  :به قرار زير است ،مطرح است
فرايند  ها درآني و چپِني و تبيين نقشگرداني و گالشكاراندركاران امور دام و مرتع با شغل چوپاني و رمهآشنا كردن دست - 1

 .هامرتعداري و پرورش دام
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هاي انساني و طبيعي و مخاطره بالهايو  ها حادثهها براي مقابله با كارها و چپِنيگردانان و گالشآشنا كردن چوپانان و رمه - 2
 .هاي مرتعيهاي اوليه درعرصهي با كمكيها و نيز، آشنابه دام جانوران وحشيهاي  حمله

هاي طبيعي در عرصه بالهايو  ها حادثهبيني وضع هوا و برآورد ها با پيشكارها و چپِنيگردانان و گالشآشنا كردن چوپانان و رمه - 3
 .هااي دامهاي دورههاي احتمالي در راه نقل و انتقالمرتعي و مخاطره

ها در ي و موارد مصرف آنيا گياهانِ مرتعي و دوره رويش و ارزش غذابي يروستاداران آشنا كردن دامداران عشايري و مزرعه - 4
  .هاي مربوط بوم زيست

ها از منابع بهداشتي آنهاي تأمين هاي مربوط و راه و روشي داميو مالداران عشايري با نيازهاي غذاي يروستاآشنا كردن دامداران  - 5
   .در دسترس

 .هاي مرتعيمالداران عشايري با اسباب و ابزار و وسائل مرتعداري و دامداري در عرصهو ي يروستاآشنا كردن دامداران  - 6

هاي مرتعداري و دامداري در عرصه آورِبوم مصالح و آماد تهيه وتأمينو مالداران عشايري با  شيوه ي يروستاآشناكردن دامداران  - 7
  .مرتعي

 .هاي بذرگيري و نگهداري بذرهاي مرتعيا روشو مالداران عشايري بي يروستاآشنا كردن دامداران  - 8

هاي مرتعي خشك و خالي و فقير براي سازي عرصههاي خاكورزي و آمادهو مالداران عشايري با روشي يروستاآشنا كردن دامداران  - 9
براي افزايش رطوبت و  زيربناهاي عرصه سازي و مقاوم اي، در فرايند احياي مراتعذخيره سازي رطوبت و بذرافشاني و واكاري دوره

 .آننگهداري 

هاي مرتعي و طراحي براي ها درعرصهو عشايري با اصول ساخت و ساز پايگاه استقرار شبانه دامي يروستاآشناكردن دامداران  - 10
 ،در درون و جوار و پيرامون بافت مركزي پايگاه ايچراي دوره يهافضاحصاربندي محوطه سازي و 

هاي ساده و ها با دسترسيهاي امنِ شبانه دام بهارخوابو مالداران عشايري با اصول ساخت و ساز ي يروستاان آشنا كردن دامدار - 11
 .آوربوم مصالحعملي و با استفاده از 

ها و خدمه مال و چوپانساخت و ساز و نگهداري اقامتگاه شبانه صاحبو مالداران عشايري با اصولي يروستاآشناكردن دامداران  - 12
هاي ساده و عملي و با ي و حمام ضدّ كنه دام با دسترسييساخت و ساز و نگهداري انبار و آخور و آبشخوار صحرا مال و نيز با اصول

 .آوربوم مصالحاستفاده از 

قنات، چاه، چشمه، سرآب، مانند  آب آشاميدني هنگهداري منابع توليد و ذخير و ي ساخت و اليروبي و تعميركلّ  اصولآموزش  - 13
 .)5(گونه  آبشار و غيره از اين آب بندان و كاريز و

 .هاي مربوط به مديريت پايدار مراتعحي مربوط به همكاري در مراحل طرح و اجرا و ارزيابي طراصول كلّآموزش  - 14

ه ساالن هشركت در مسابق منظور  بهداوطلب ي براي آماده كردن رهبران محلّ باالردي هر يك از موارد كاربـ  موزش اصول علميآ - 15
  .)5( مرتعدار برتر انتخاب

  ي و خبرگان بوميفنّي براي رهبران محلّ آموزشِ هاي كارگاه
نامي و در عين حال  سن شهرت و نيكبه جهات ح ،همان طوركه از عنوان قابل برداشت است، اين گروه از ارباب رجوع ترويج    

خيلي از موارد  ي برخوردار و در، از اشتهار محلّعشايري هايبومو زيست و ساير امور فنّي در روستا دامداري و مرتعداريدر امور  مهارت
برگان نيز براي گونه رهبران و خُ محلّي، اين هه به اين زمينبا توج. باشند مردم مي هو مواضع، به عنوان صاحب نظر و داور، مورد مراجع

ي ترويج شناسانِ آموزشِبنابراين، كار. باشند قايل ميبراي خويش ت و ارزش درخوري ياهم ،و اشتهار خود در منطقه مهارتتجربه و 
 يان براييروستا هعام شمار را ناديده انگارند و يا نادانسته، ايشان را درمحلي برگان برگي و اشتهار رهبران و خُبايد هرگز تجربه و خُ نمي

  .عمومي نمايند هاي هشركت درجلس هاي مقدماتي دعوت به كسب آموزش
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ي و ي، شناساعشايري هايو زيست بوم در سطح روستاها يترويج هايِ آموزش ترين وظايف كارشناسان كارگزارِميكي از مه    
 انِكارگزاركه هريك از همين مراجع استراه كه از  چه آن .است محلّي و خبرگان بومي ني و ايجاد ارتباط صميمانه با رهبرايآشنا

  .راه يابندو عشايري  ييروستا هبطن جامع  تواند به تغيير مي مأموران يا و روشنگر
بره، در واقع و در ارتباط با نيروهاي رهبر و خُ هاي عشايريبومو زيستمبناي اين شناخت، كار ترويج در سطح روستا  بر    

هاي  مهارت و العات و فنوناطّ همبادل منظوره هاي آموزشي ب به آنان نيست، بلكه دعوت از آنان براي شركت دركارگاه آموزش دادنِ
در  اعم، و مديريت پايدار مراتع طور و عشايري به ييروستا در جوامع از مراتعحفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه به مربوط 
بيان آموزشي  هبرنامموارد مندرج در  كه تمام شود توصيه مي به شدتو از اين رو، . ستوط، به طور اخص اهاي مربها و حريمچراگاه

ترويج در هر  انبرگان با همكاري كارگزاررهبران و خُ كه اين با اين هدف ،گردد برگزار آموزشيـ ي هاي فنّ كارگاه قالب درشده، تنها 
و در اجراي آن فراهم را  داوطلب و عشاير يانيروستا به مواد آموزشي بيان شدهاز  شمارييا  آموزش تمام و مات مربوط به، مقدمحلّ

  . مشاركت كنند
ي هاي آموزش براي شركت در كارگاه) برگانخُ رهبران و(هاي جلب و جذب اين دسته از ارباب رجوع  كاز عمده ترين محرّ    

 حفظ، احياء، توسعه و به در امور مربوط و عشاير يان يروستا فرهنگ همگانيي ت ارشاد و هدايت فنّسپردن مسئوليدر واقع ترويج، 

ه مربوط ب، 15 همان گونه كه در بند. به ايشان است ،هاي مديريت پايدار مراتعمنظور تحقق هدف از مراتع بهبرداري بهينه بهره
اين برتري رسمي  گواهيلوحي نفيس حاكي از دريافت  همراه با به روشنيكه  مرتعدار برتر كسبِ عنوان شد،بيان   هاي آموزشي رنامهب

  .هاي آموزشي خواهد بود كارگاه  تمام آنان در ه االنانگيزه معنوي براي شركت فع  ترين آيد، مهم مي  به دست
  يان داوطلبيروستا هآموزش عام هشيو

از مرد و زن و  اعم ،و عشايري ييهاي روستا ترويج، داوطلبان برخاسته از جمع توده يهاي آموزش گروه هدف برنامه دومين  
يا و عشايري  ييمروجان روستا آموزشِ هاي گروه در واقع ارباب رجوع برنامه اعضاي اين. باشد مي هاي عشايريبومروستا و زيست جوانانِ

كارگزاران ترويج در سطح  سعي. باشند مي ،در روستاها مداري و مرتعداريداهاي  حرفه در گاه خبرگان بومي، ي وهمان رهبران محلّ
ه ي و مشاوره با عاميبرگان براي پرداختن به آموزش و يا هدايت و راهنماآماده كردن رهبران و خُ بايد بر ميها بومو زيست هاروستا
هاي ها و يا حريم و محدودهدر عرصهخود از مراتع حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه به در امور مربوط و عشاير يان يروستا

  .تمركز باشدمربوط م
مبتني  و عشايري ييمروجين روستا برگان، يا همانيان توسط رهبران و خُيروستا ههاي مورد استفاده براي آموزش عام روش  
در تكميل اين روشِ . است كاراجراي  ةدر صحنو عمل و اقدام به طور عملي  شيوهنشان دادن ( 1اي هاي طريقهنمايش  بر تشكيل

ـ  نّيهاي ف و برگزاري كارگاه.) شودوجود دارد كه در آن، نتيجة فرايند آموزش به نمايش گذاشته مي 2ايآموزشي، روشِ نمايش نتيجه
 خبرگان بومي و فني محلّي آموزشي رهبران هبرنام ردامو شامل همهيان نيز يروستا ههاي آموزشي عام عنوان برنامه. باشد آموزشي مي

 هعام هدربارلي است و اصول مورد نظرش آموز همواره در مورد رهبرانبيان شده،  هگانپانزدهموارد تمام در  كه تفاوت با اين .است
  .باشد ه ميمقدمات مورد توج آموزش و عشاير، يانيروستا
   ترويجآموزشي  هايِ روش

  .و عشايري ييبا رهبران روستا ترويج رو  بين كارگزارانِـ در  ـرو  هاي انفراديِ برقراري تماس  - 1
 حل مسئله و يابي مسئله آموزش عمليِ گروهي ترويجي براي سخنراني و بحث و تبادل نظر در جريانِ عمومي و هايهبرگزاري جلس - 2

  .3انديشهسي و گاه با استفاده از شيوه طوفانكنفرانهمگي با استفاده از روش 
  .هاي اجرا شده در ساير مناطق تجربي حاصل از طرح آثارِ هفنّي براي مشاهد ديدارهايِ - 3
  .ترويجي هايهآموزش در جلسبرنامه الگو برداري و نمونه سازي براي كمك به  - 4
 

1 - Method Demonstration                                  2 - Result Demonstration                                                 3- Brain Storming  
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  .از مراتعحفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه مربوط به  هاي زمينهاي ترويجي در  اي و نتيجه هاي طريقهبرگزاري نمايش - 5
ها و دامداران و مالداران عشايري و ها و چپنگالشو گردانان چوپانان و رمههاي مهارت آموزي تكميلي براي  تشكيل دوره - 6

  .شركت در دوره به ايشان هاعطاي گواهي نام در كناري، يروستاداران  مزرعه
  .شركت به ايشان هاعطاي گواهينام و براي داوطلبان، فنّي هاي آموزشِ شكيل كارگاهت - 7
ها و در عرصه از مراتعبرداري بهينه حفظ، احياء، توسعه و بهرهبه هاي مربوط  هاي فنّي در زمينه و نمايشگاه هاهبرگزاري مسابق - 8

  .ها و اعطاي جايزه به آناندر كنار گزينش برترينو روستا و كشتزار، و ميان بند هاي منزِل ها و محدودهحريم
  .برترمرتعداري في برگزيدگانِهاي انتخاب و معرّ برگزاري جشنواره - 9

هاي تيپ و ساير مواد  نقشه و راهنما، پوسترهاي ههاي خبري، جزو ي، تك برگيفنّ هايخبرنامه ترويجي، هايهتهيه و توزيع نشري - 10
  .و عشايري يياچاپيِ ويژه مخاطبين روست

11 - ـهاي علمي  شيوه در مورد هاي خبري گزارش ي ويي، تلويزيوني، ويديويهاي مستند سينما نمايش فيلمو  هتهي به منظور ردي كارب
  .از مراتعحفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه 

  ).5( يهاي محلّ تلويزيوني براي پخش از شبكهـ هاي راديو  برنامه هتهي - 12
13- هفشرد لوح آموزشي وه بسته تهي )CD & DVD( ّالعاطمربوط  ات تاز مراتعحفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه به مديري. 

حفظ، احياء، پيرامونِ العات فنّي اطّ همبادلپيام رساني و  هاي اجتماعي مجاز براي اي و ديگر شبكهه رايانهاندازي شبك ايجاد و راه - 14
  .ها از مراتع و مديريت پايدار آنتوسعه و بهره برداري بهينه 

  هاي هدف برنامه هاي آموزشي براي جلب و جذب گروه ها و انگيزه كمحرّ 
حفظ، احياء، توسعه و به هاي ترويجي در امور مربوط  مردم را براي كسب آموزش هتواند عام كه مي كيترين عامل محرّعمده    

احساس ترغيب نمايد، همانا هاي ميان بند و منزِل و روستاي مربوط ها و محدودهها و حريمدر عرصهخود از مراتع بهره برداري بهينه 
ون معارضِ ها است و اين به عبارتي، يعني حق عبور و مرورِ بدچراي ساليانه دامو حق) 10(امتياز حق ارتفاق  زبرخورداري انياز به 

هاي رسمي مرتعي منزِل  ها يا حريم روستا و يا محدودهدر عرصه چر از مراتع مربوطها و خدمه گله و رمه و مال به مراتع و حق علف دام
و ان ييروستا هك در بين عاماحياي اين محرّايجاد يا  اما .باشد ميبند در يك يا چند فصل از سال،  در مناطق ييالقي و قشالقي و ميان

به  منابع طبيعي ترويجِ دارد كه كارشناسانِ هاييارتباط هرهبران محلّي به مقدار زيادي بستگي به تأثير سودمندانخُبرگان و و عشاير 
با مردم روستا به طورهاي عشايري  بوم و زيستدر سطح روستاها  مسئول ، و كارگزارانِطور اعم ،دننماي ميبرقرار  و عشايري يياخص .

كارگزاران براي جلب اعتماد مردم در اين  خود بستگي به عالقه، استعداد و آمادگي علمي و اجتماعي كارشناسان و  هم به نوبهاين 
هاي فنّي و غيره نيز  اي، كمك هاي يارانه اعطاي وام، كمك مانند هاي مادي و اعتباري  كها، برخي از محرّ اين افزون بر. ها دارد زمينه

  .هاي غير مالي و اعتباري باشند كل محرّخود مكم هتوانند به نوب يم
مباني سنجش اثربخشي فعترويجآموزشيِ هاي  تالي   

برداري  حفظ، احياء، توسعه و بهره ي در فرايندترويج آموزشِ هاي از طرح و اجراي برنامه دستگاه مسئول اختصاصي هاي هدف    
هاي معمول  تاليمستندترين معيار و مالك براي سنجش ميزان اثربخشي فع ،هاي مربوطحريم و محدودهها و عرصهدر  از مراتعبهينه 

توسباشد مي هايِ آموزشي ترويج مجريِ برنامه ط.  
هاي هدف برنامه  و مخاطبين يا اعضاي گروه شوند هاي رفتاري تعريف بدين منظور ضرورت دارد كه در هر مورد، هدف    

هاي اختصاصي و رفتاري، با استفاده از  هر يك از هدف  آنگاه در ارتباط با. ص گردندمشخّ خود، يِيفيات اجتماعي و جغرابرحسب موقعي
ها محاسبه گردد تا در نتيجه، بتوان به يا حدود نيل به آن) درصد( لميزان تغيير و تحو ي، يهاي جامع و نها نتايج حاصل از ارزشيابي

مورد و عشايرِ يان يهاي عملي روستا ي و مهارتفنّ ارتقاء سطح دانشِ رفتاريِ ارتباط با هدفدر از جمله  ،هاي زير پاسخ داد پرسش
 :هاي هاي اختصاصي در زمينه هاي از پيش تعيين شده در هدف در مقايسه با شاخصو  آموزش
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ها در فرايند مرتعداري آنتبيين نقش گرداني و گالشي و چپِني واندركاران امور دام و مرتع با شغل چوپاني و رمهآشنا كردن دست - الف
 .هاو پرورش دام

هاي هاي انساني و حملهطبيعي و مخاطره بالهايو  حادثه هاها براي مقابله با ها و چپِنيگردانان و گالشآشنا كردن چوپانان و رمه - ب
 .هاي مرتعيهاي اوليه در عرصهها و كمكوحوش به دام

  .طبيعي بالهايو  حادثه هابيني وضع هوا و برآورد، ها با پيشها و چپنيگردانان و گالشآشنا كردن چوپانان و رمه - پ
  يا حدودي، حاصل شده است؟) درصد( ي، به چه ميزانيها و پيشرفت هاتحولچه  

  هاي  با شاخص درمقايسهو ي، يكاهدايت و حمايت از داوطلبان آموزش ديده براي خودياري و خوداتّ رفتاريِ در ارتباط با هدف
  :هاي هاي اختصاصي در زمينه از پيش تعيين شده در هدف

ي و موارد مصرف يبا گياهانِ مرتعي و دوره رويش و ارزش غذاي يروستاداران آشنا كردن مالداران عشايري و دامداران و مزرعه - الف
  .هاي مربوط بومها در زيست آن

ها از منابع بهداشتيِ آن هاي تأمين هاي مربوط و راه و روشي داميري با نيازهاي غذاو مالداران عشايي يروستاآشنا كردن دامداران  - ب
   .در دسترس

 .هاي مرتعيل مرتعداري و دامداري در عرصهيو مالداران عشايري با اسباب و ابزار و وساي يروستاآشنا كردن دامداران  - پ

  .نگهداري بذرهاي مرتعي وبذرگيري  هايروشعشايري با و مالداران  ييروستا دامدارانآشنا كردن  - ت
  ؟است يا حدودي، حاصل شده )درصد(ي، به چه ميزانيها و پيشرفت هاتحولچه 

هاي از پيش  مقايسه با شاخصدر  واالنه و مسئوالنه ي براي مشاركت فعيهاي روستا ترغيب توده رفتاريِ با هدفارتباط  در  
   :هاي زمينههاي اختصاصي در  تعيين شده در هدف

هاي آورِ مرتعداري و دامداري در عرصهبوم مصالح و آماد تأمين تهيه وو مالداران عشايري با شيوه ي يروستاآشناكردن دامداران  - الف
  .مرتعي

  .سازيهاي خاكورزي و آمادهو مالداران عشايري با روشي يروستاآشنا كردن دامداران  - ب
و  اي، در فرايند احياي مراتعفقير براي ذخيره سازي رطوبت و بذرافشاني و واكاري دورههاي مرتعي خشك و خالي و عرصه - پ

  .زيربناهاي عرصه براي افزايش رطوبت و نگهداري آن سازي مقاوم
احي هاي مرتعي و طرّها در عرصهو مالداران عشايري با اصول ساخت و ساز پايگاه استقرار شبانه دامي يروستاآشنا كردن دامداران  - ت

 .در درون و جوار و پيرامون بافت مركزي پايگاه ايچراي دوره يهافضا حصاربندي محوطه سازي و براي 

هاي ساده و ها با دسترسي و مالداران عشايري با اصول ساخت و ساز بهارخواب هاي امنِ شبانه دامي يروستاآشنا كردن دامداران  - ث
 .آوربوم مصالحعملي و با استفاده از 

مال و خدمه چوپاني و نيز،  ساخت و ساز و نگهداري اقامتگاه شبانه صاحبو مالداران عشايري با اصول ي يروستاشنا كردن دامداران آ - ج
  .آوربوم مصالحهاي ساده و عملي و با استفاده از ي با دسترسييانبار و حمام ضدّ كنه دام و آخور و آبشخوار صحرا

چاه، چشمه، سرآب، قنات، كاريز مانند  آب آشاميدني هنگهداري منابع توليد و ذخير و اليروبي و تعميري ساخت و كلّ  اصولآموزش  - چ
  ).5(گونه   آبشار و غيره از اين آب بندان و و

  .هاي مربوط به مديريت پايدار مراتعحي مربوط به همكاري در مراحل طرح و اجرا و ارزيابي طركلّ اصول - ح
  است ؟ يا حدودي، حاصل شده )درصد(ي، به چه ميزانيو پيشرفت هاها تحولچه 

اثربخشي  اختصاصي، ميزان و حدود هاي رفتاري و كيفي و در پاسخ به هدف ي وهاي كم بدين ترتيب با استفاده از مقياس    
فعتهاي ترويجي به تفكيك براي هر يك از  تالياليت فعمورد  از مراتعرداري بهينه حفظ، احياء، توسعه و بهره بهاي مربوط به مديري
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يا، پي ريزي  هاي جاري و برنامه تداوم و پيگيري يا در صدد اصالح و تكميل،بتوان ها،  كاء به آن يافتهگيرد تا با اتّ سنجش قرار مي
  .آينده، برآمد براي يتر ل و پيشرفتههاي مكم برنامه

  
  گيرينتيجه

ترين منابع زيستي همه به عنوان يكي از عمده از مراتعضرورت حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه  و اينك، با توجه به    
بدين منظور . استكشور  پايدار مراتع آموزشي و ترويجي در فرايند مديريت زنده، هدف از ارائه اين مقاله طرح راهبردهاي موجودهاي
هاي موضوعي براي آموزش ها، هدفهاي حلّ و رفع آنشرطاست تا ضمن برشمردن مشكل اصلي و مسئله محوري و پيش سعي شده

از مراتع و در واقع عمل، مديريت پايدار مراتع، دو گروه از مخاطبان اثرگذار بر فرايند مديريت حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري بهينه 
رو، اركان آن مشتمل بر مكتب آموزشي ترويج براي تحقّق اين اهداف عملياتي توصيه گرديده و از اينمندي از بهره.  توصيف گردد

مرور گرديده و در پيوست  پايدار مراتع، مديريتهاي آموزشي در اين مكتب و به ويژه در مورد  فلسفه، اصول، اهداف، راهبردها و روش
  .مقاله آمده است

هاي شاغل از راه مشاهده و مذاكره و مصاحبه با افراد و گروه) كلينيكال(هاي باليني پيمايش نتج ازهاي مبر مبناي برداشت    
هاي مربوط و ها و نيز در نهادها و ارگانهاي ييالقي و گاوبِنهها و روستاها و چراگاهبرداري و نگهداري از مراتع در دهستان در امور بهره

زيستي حفظ ذخاير گياهي و حفاظت از محيط زيست، اين چنين هاي متّكي بر ضرورت عهنيز، بر مبناي سوابق تجربي و مطال
در اين سرزمين مرتعي  توسعه طبيعت ـ محور و به تَبع آن،  مديريت پايدار منابع طبيعي شود كه هرگاه اراده ملّي برگيري مي نتيجه

تنها  بماند، پس اي سياسي و اقتصادي همچنان استوار و پايدار و فعال باقيهتعلق گرفته باشد و اين اراده ـ به دور از تغيير و تحول
هاي هاي دو ـ سويه باشد، كه آن هم در اصل در چهارچوب نظام مندي از راهبرد آموزشتواند بهرهگزينه مؤثّر و عملي و امكان پذير مي

  .باشدآموزشي مكتب ترويج شدني مي
گزينش هم ناگزير مبين اين واقعيت است كه با توجه به پراكندگي منابع مرتعي قابل استفاده در گستره  كه اينچه آن    

برداري ي و عشايري، پيش از هر حركتي در فرايند حفظ، احياء، توسعه و بهرهيسرزمين و نيز، وجود مخاطبان ميليوني در جوامع روستا
در نتيجه چنين برداشتي، اركان مكتب آموزشي . آوردراي راهبردهاي آموزشي و ترويجي رويطرح و اج كشور، بايد بهپايدار از مراتع

هاي مرتعداري و دامداري تنظيم و هرچند اجمالي، هاي هدف در زمينهدو، سويه براي گروه هاي آموزش ترويج متناسب با اجراي برنامه
كشور باشد، برداري از مراتعديريت پايدار در فرايند حفظ، احياء، توسعه و بهرهي، كه ميارائه گرديده تا راهكاري براي نيل به مقصود نها

  .تأمين گردد
  

  پيشنهادها
مشتمل بر فلسفه، اصول، اهداف و راهبردهاي مديريت اين اركان، (مندي از مكتب آموزشي ترويج و تحقّق اركان بهره    

هاي  آموزشي ترويج به صورت پيوست اين مقاله تهيه و در دبيرخانة فصلنامه پژوهشبرداري پايدار از مراتع كشور، بر مبناي مكتب  بهره
ها و آن نخست نيازمند انجام مطالعههاي آموزشيآن مشتمل بر فلسفه، اصول، اهداف، راهبردها و روش.) راهبردي موجود است

ي براي مطالعه و بررسي و پژوهش به يهارو، موضوعازاين. باشداستفاده از اين مكتب مي شرطي به عنوان پيشيها ها و پژوهش بررسي
  :گردند قرار زير به عنوان پيشنهاد ارائه مي

و نيز مراتع حريم ... طرح و اجراي يك پروژه پژوهشي درباره موقعيت، وسعت و وضعيت فعلي مراتع ملّي، عمومي، شخصي و - 1
 .روستاها

برداران از مراتع ملّي، عمومي، شخصي و حريم هاي بهرهو ويژگي كيفيت هاشمار و طرح و اجراي يك پروژه پژوهشي درباره   - 2
 .روستاها در محدوده هر استان
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براي اي ناحيههاي  گردان و رمهاي برداران ايالتي و عشايري منطقههاي بهرهطرح و اجراي يك پروژه پژوهشي درباره شمار و ويژگي - 3
 .ومي، شخصي و حريم روستاهااستفاده از مراتع ملّي، عم

برداري از مراتع و نيز، نفع در امور مرتعداري و بهرهمدخل و ذيها و نهادهاي ذيدرباره اُرگانطرح و اجراي يك پروژه پژوهشي  - 4
مانند (اري چنين، امور عشايري و منابع اعتباري ويژه دامداري و مرتعدامور دام و خدمات دامداري و دامپروري و دامپزشكي و هم

 ...).هاي عامل و ها و صندوق ها، بانكسازمان

 هايهها و مؤسسچون دانشكده(طرح و اجراي يك پروژه پژوهشي پيرامون، شرح وظايف، شمار كاركنان و عملكرد نهادهاي علمي  - 5
كه به طور رسمي و قانوني مسئوليت انجام ) هاي دولتي، عمومي و خصوصيآموزشي و پژوهشي مستقل و يا وابسته به دستگاه

 . اموري در ارتباط با علوم و فناوري هاي مرتع و مرتعداري و دام و دامداري در گستره اين سرزمين را بر عهده دارند

پيوسته و يا وابسته به ي ياطرح و اجراي يك پروژه پژوهشي، پيرامون شرح وظايف، شمار كاركنان و عملكرد نهادهاي اجر - 6
كه به طور ) هاي دولتي، عمومي و خصوصيهاي زير نظر دستگاه ها و دفترها و نمايندگيها و مؤسسهسازمان چون(ها وزارتخانه

ه اين ي مرتع و مرتعداري و دام و دامداري درگستريرسمي يا  قانوني و يا قراردادي مسئوليت انجام اموري در ارتباط با امور اجرا
 . سرزمين را بر عهده دارند

دانشجويان و هاي فنّي و اقتصادي و اجتماعي  آگاهيسطح  ارتقاء مستمرِّ هايطرح و اجراي يك پروژه پژوهشي پيرامون راه و روش - 7
از منابع طبيعي بهينه حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري  هايِ برنامه ارانِزكارگ و مجريان و ريزان برنامه و سياستگذارانكارشناسان، 

هاي مراتع در عرصهو نيز، از وضعيت جاري  يِ روزآورها آوري علمي و فن هايتحولدر اجراي طرح مديريت پايدار مراتع در زمينه 
 ).حسب اعالم نياز داوطلبانه و يا توصيه مسؤلين) (6( ييروستا عشايري و

ها و نيازهاي شغل چوپاني، و شرايط به كارگيري و شرح وظايف و ويژگي هاطرح و اجراي يك پروژه پژوهشي، پيرامون ويژگي - 8
هاي مربوط به امور مرتع و مرتعداري و دام و دامداري ها، مناطق، نواحي و يا زيست بومگرداني، گالشي و چپني در اقليم رمه

 .درگستره سرزمين ايران

 

  منابع
 120، 45  نشريه مسكن و انقالب، شماره. آموزش بهسازي مسكن در روستا يكي از وظايف بنياد مسكن است .1371. آخوندي، ع - 1

  .صفحه
  .صفحه 185، اسماعيل شهبازي ، سازمان ترويج كشاورزي  ترجمه. هاي بديل ترويج رهنمودي بر رهيافت .1370. اچ .آكسين، ج - 2
سازمان ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران –پيوست اليحه برنامه دوم توسعه اقتصادي  .1372. سازمان برنامه و بودجه - 3

  .برنامه و بودجه
 718، و احمد حجاران ، سازمان ترويج كشاورزي ترجمه اسماعيل شهبازي. مرجع ترويج كشاورزي .1370 .ييا.سوان سون، ب - 4

  .صفحه
 تا 459فحه هاي ص. نظر مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم با تجديد. ييتوسعه و ترويج روستا .1375. شهبازي، ا - 5

460.  
پژوهشي، معاونت عمرانِ   يِ پروژهيگزارشِ نها. ييعمرانِ روستاهايِ  درطرحيانيهايِ ترويج و آموزشِ روستا روش. 1380. شهبازي، ا - 6

  .فحهص 100. انقالب اسالمي ي، بنياد مسكنيروستا
ي، يي، نخستين همايش مقاوم سازيِ ابنيه روستايروستا ي مقاوم سازيِ ابنيهترويج در  و آموزش نقشِ. 1385. شهبازي، ا - 7

زيرابِ  ، 1،گروه آباداني روستاها، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي، پرديس شماره 1385ماه  ارديبهشت
  .سوادكوه



كشور برداري پايدار از مراتعآموزشي و ترويجي در بهره مديريت  

13 

 .صفحه 164، چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير. چهارپايان جنبش . 1388. شهبازي، ا - 8

اولين  ارائه شده به .ييي روستا هاسكونتگاههايِ ترويجي در بهسازي بافت و مقاوم سازينقشِ آموزش بازپردازيِ. 1389. شهبازي، ا - 9
  .صفحه 20، مسكن و بافت: ييهاي روستاالمللي سكونتگاهكنفرانس بين

  .فحهص 147. مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران). ها و مراتعجنگل( قوانين و مديريت منابع طبيعي. 1388. تشامخي،  - 10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  



 شهبازي

14  

Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 2 (1): 1-14 (2017) 
 

Extension Educational Management in Range Sustainable 
Exploitation in Iran  

 

S. Shahbazi1, 2 
 

The range, grass and/or grazing lands are the most important, extensive, useful and beautiful 
God given resource not only at the disposal and the uses of  the human beings but also, at the 
disposal and  the  uses of  the other living creatures all over the land sphere. Since it is as such, then 
inevitably, the range spaces are exposed to the most dangerous natural damages and afflictions, as 
well as to the human and non human events, occurrences and incidents. This phenomenon and 
characteristic as well as the  conditions  accompany it in respect to the existence of the rangelands, 
more or less in any territory from the beginning  of  life along with the time till now, had been 
running  as such. As a result, especially in recent centuries, the human beings had been watching 
the gradual, but continuing death of enormous, beneficial, pure and abundant natural grasslands. As 
far as numerous witnesses approve the story that the gradual death of the grasslands in many parts 
of the world, had been followed by continuous disaster of droughts, still followed by the destruction 
of the subsistence sites on the earth globe and consequently, the fall of human civilization in other 
parts of the earth. Now, considering the necessity of the grasslands sustainable management, as one 
of the most outstanding bio-resources for all of the living creatures all over the land sphere. The 
goal of this article was to plan extension educational strategies for the sustainable process of 
maintaining, revival, development and exploitation of the country’s grasslands. For this purpose, 
while doing the library searches, the basic researches for this article, had taken place on the bases of 
clinical surveys through observations, meetings and  interviews with  individuals and  groups  
involved in exploitation and maintenance of the  grasslands in  the territories of the  counties and 
villages’ as well as in pasturelands  resorts  and  also in the  country’ institutions and organizations 
involved. The findings which were based on the experiments and studies relying on “natural – 
pivoted development”, indicate the reality that ahead of any move in the process of maintaining, 
revival, development and exploitation of the country’s grasslands, it is necessary to plan extension 
educational strategies to start with. In this relation, this article contains a review of the literature on 
the philosophy, principles, objectives (as the pillars or the essential elements) as well as the 
strategies regarding the School of Extension Education, which is briefly discussed in the appendix. 
In completing the role of these essential elements, after explaining the extension teaching methods, 
the addressed groups including local and technical leaders, traditional know-how men and 
professional shepherds (the rural as well as the tribe) and also the needed  training workshops, and 
the other necessary methods to train general volunteer rural and tribal animal keepers, had been 
mentioned. These teaching and training methods had been defined and introduced in the meantime, 
at the end of the article. Also in addition to some recommendations, reference is made to some 
training motives and incentives in order to attract the training objective groups, as well as to 
evaluate the basis of the effectiveness of the extension training activities regarding the extension 
educational management in range sustainable exploitation. 

 

Key words: Educational management, Pasture, Pasture exploitaters, Pasture preservation, 
Sustainable exploitation.  
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