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 ٨٤٩                  ٨٦٥ تا ٨٤٩ ، از صفحه١٣٨٧، دي ماه ٤، شماره ٦١نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 

  
  

  هاي مرتبط با مشاركت مردم محلي در فرآيند توسعه  بررسي انگاره
  هاي حراء در جنوب ايران جنگل

  
  ۳ و مهنوش شريفي۲زاده  ابوالقاسم شريف،۱*علي اسدي

  استاديار دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي، دانشگاه تهران ، ايران ١
  دكتري ترويج و آموزش كشاورزي، دانشگاه تهران، ايران ۲
  ايراندانشگاه تهران، ، ارشد ترويج كشاورزي  كارشناس۳

  )٤/٣/٨٧: ، تاريخ تصويب٢١/١٢/٨٤: تاريخ دريافت( 

  

  چكيده

 در راستاي مشاركت مـوثر در       نااران و بازشناخت جايگاه واقعي آن     اندرك   دست ديگر شواهد تجربي، شناسايي نيازهاي مردم محلي و         بنابه

اين با توجه به اين مهم، در       . رود  منابع طبيعي به شمار مي    پايدار  گري موفق در فرآيند توسعه        نوع مداخله  مراحل فرآيند، اولين گام هر       همه

هاي مرتبط با مشاركت مـردم محلـي           توصيفي مبتني بر راهبرد پيمايش، تالش شده است تا برخي انگاره           پژوهشمقاله به عنوان نتيجه يك      

 در ايـن    گيـری  بهـره روايي پرسشنامه مـورد     . دشوشناسايي و معرفي    ) سواحل استان بوشهر  ( هاي مانگرو در جنوب ايران      در توسعه جنگل  

 محاسـبه ضـريب آلفـاي       پايـه و پايايي آن نيـز بـر        قرار گرفت   تاييد  مورد   از سوي كارشناسان امر      ها پژوهش به عنوان ابزار گردآوري داده     

 و بر پايه    SPSSها، با كمك نرم افزار        تحليل داده . اسب تشخيص داده شد    من )هاي مختلف پرسشنامه    براي بخش /. ۷۹تا  /. ۶۷بين  ( كرونباخ

، هاي حـرا    برداري از جنگل    مرتبط با نوع بهره    هاي  انگاره،   اين مقاله  هاي توصيفي   در بخش يافته  .  صورت پذيرفت  مناسبهاي آماري     روش

پايـه  ارتبـاطي مناسـب بـر       / هـاي اطالعـاتي    ها و زمينه   اهرهاي مشاركت  و       ها و رويه    ، نگرش مشاركتي مردم محلي، زمينه     آنعلل تخريب   

داري    معنـي  نمايـانگر ها ارايـه شـده اسـت كـه            هاي مقايسه ميانگين    نتايج آزمون نيز  استنباطي  در بخش   .  شده است  ارايه هاي توصيفي   آماره

هـاي محلـي، نـوع      در تـشكل  متغيرهايي هماننـد شـغل، سـطح تحـصيالت، عـضويت           پايه بر   بررسیتفاوت نگرش مشاركتي نمونه مورد      

 از تحليل رگرسيوني چندگانه، يـك معادلـه خـط           گيری بهره با   همچنين. هاي روستايي است    برداري به عمل آمده و مشاركت در پروژه         بهره

ه آمدسابقه عضويت در نهادهاي محلي بدست        دام و    شمار،  ميزان مراجعه به ادرات دولتي    سن،   رگرسيوني شامل متغيرهاي مستقلي همانند    

R2( شده  عديل ت  تعيين ضريب. است
Ad)         نگـرش مـشاركتي    درصد از واريانس متغير وابـسته يـا          ۶۰ نشان داده است كه اين متغيرها حدود

  . نمايند را برآورد ميهاي حرا  مردم محلي به توسعه جنگل

  

  ، جنوب ايران)مانگرو( هاي حراء جنگلنگرش مشاركتي، ، توسعه منابع طبيعي مشاركت مردم محلي، : كليديهاي هواژ

  

  

 E-mail: aasadi@ut.ac.ir  ٠٢٦١‐٢٨١٨٧٠٩: فاکس  ٠٩١٢‐٣٨٧٥١٦٩: تلفن  : نويسنده مسئول*
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 ...محلي در مردم هاي مرتبط با مشاركت                                              بررسي انگاره  ۸۵۰

 

  مقدمه

امروزه با رويكرد چندبعدي به مفهوم توسعه پايـدار و بـه             
 هـا يـا در واقـع       تبع آن جامع نگري در طرح و اجراي برنامه        

 نقش و اهميت واقعي منابع طبيعـي بـه           يندهاي توسعه، آفر
ـ         طـور روزافزونـي بـر      ه  عنوان بستري براي توسـعه پايـدار ب

 بهـره در ايـن راسـتا،      .  اسـت  شـده كارگزاران توسعه نمايان    

 پايدار از منابع طبيعي معيـاري بـراي امـرار معـاش             برداری
دم بر  اي است كه مر     از رويه  ناشیآيد و اين      مي شمارپايدار ب 

از  مقابــلو در طبيعــت و محــيط زيــست تــاثير گذاشــته و 
توانمندسـازي مـردم    . )٢ (پذيرنـد  تـاثير مـي   محيط خويش   

ـ محلي در مناطقي كه امرار معاش       بـه   عمـده  ن بـه طـور  اآن
بـه  است،  وابسته   منابع طبيعي    ديگربرداري از جنگل و      بهره

  و كوتـاه مـدت     هـاي ضـربتي     برنامـه  راهحل مسائل فني از     
و مـردم   در اين مناطق، سـاماندهي       ، بلكه ؛باشد  ود نمي محد

 مـشاركت جمعـي و بـسيج        بـرای كليه دست اندركاران امر     
در اولويـت   زندگي خويش   با هدف بهبود    ،    در دسترس  منابع

 هـاي   تـالش چنـين رويكردهـاي حمـايتي و         ).۳( قرار دارد 
اي است    و پيچيده  گسترده اجرايی دربرگيرنده طيف    نهادي،

 محوري آن    و توسعه منابع طبيعي يكي از اجزاء      كه حفاظت   
مردم محلي، از دانش و مهارت      از اين ديدگاه،    . آيد  مي شمارب

. در شرايط پيچيده موجود برخوردارند    بهبود محيط خويش    
ـ    و حمايت بيرونـي مـي  رسانی کمک با اندكي  ناآن ه تواننـد ب

طــور موفــق و كارآمــد در راســتاي توانمندســازي خــويش  
هـاي اثـربخش      و بـه طـرح و اجـراي برنامـه          متشكل شـوند  

برداري پايدار از منابع طبيعـي را         و بهره  نگهداریبپردازند و   
البتـه،  . به عنوان منبع امرار معـاش خـويش ممكـن سـازند           

راهبرد نهادينه سازي مشاركت مردم محلـي در بـسياري از           
هاي توسعه پايدار روستايي و منـابع طبيعـي چنـدان            عرصه

يـابي بـراي شـناخت        زمينـه  زيـرا نبـود     ت،موفق نبوده اسـ   
 در پـيش نگـرفتن    ،  هاي موجود و آتي    ها و محدوديت   فرصت

در  بخـشي   سازي و قـدرت     ، ظرفيت رسانی کمک رويكردهاي
پايـه  ريـزي بـر       برنامه نبود صورت گرفته،    هاي  تالشجريان  
انگاشتن    و ناديده    نظام يافته  درك   نبود موجود،   های تواقعي

هـايي هماننـد نظـام معيـشت           چـارچوب  مرتبط با  ملزومات
 و يا سـازمان     منابع طبيعي نظام دانش و اطالعات     ،  روستايي

مـردم  باعث شده است كه     اجتماعي و ساختار نهادي محلي      
 نتواننـد    اي بـدون قـدرت،     هـاي حاشـيه    گروهمحلي و بويژه    

 امكان  . به عمل آورند   هاي توسعه   دخالت مؤثري را در برنامه    
 نيروهـا نيـز فـراهم نـشده اسـت و در             ديگرتداوم مشاركت   

 در جهت   هاي صورت گرفته    تالشنهايت بهره چنداني نيز از      
اولـين  . )٣٠ (توانمندسازي مردم محلي بدست نيامده اسـت   

ـ           فرآيند گام طـور عـام و     ه   جلـب مـشاركت مـردم محلـي ب
 شناسايي دقيـق    ويژه،طور  ه   ب ي محلي و نهادها  ها گروهديگر

هـاي   هـاي گـروه    ها و اولويت   ي و نيازمند  هاي محلي  ظرفيت
بايست دانـش و اطالعـات        در اين مرحله مي    .باشد  مي هدف

هـا و در كـل        محـدوديت   هـا،   توانايي  كافي پيرامون امكانات،  
و تـداوم اثـربخش     آغـاز   سطح آمادگي جامعه محلـي بـراي        

 پايـه هاي مربوطه بـر      ريزي فرايند توسعه بدست آيد و برنامه     
در ند و جـامع اطالعـات       م   نظام لتحليـتجزيه  جمـع آوري،   

ايـن امـر خـود اهميـت        ). ٢٨ (اسـتوار باشـد   ابعاد مختلـف    
 زيـرا دارد،   يابي را در فرايند توسعه مشاركتي بيان مي        زمينه

 بـا شـرايط     ها به ميزان زيادي در سـازگاري       موفقيت فعاليت 
منـابع محلـي      در جلب مشاركت مـستمر     نمحلي و توان آنا   

 سنجش ظرفيت،   ،يابي يكي از محورهاي زمينه   . بستگي دارد 
توانايي، آمادگي و تمايـل مـردم محلـي بـراي مـشاركت در          

 اين امر در واقع فلسفه توسعه پايدار در         .استفرايند توسعه   
آيـد كـه بـه      مـي بشمارها از جمله منابع طبيعي       عرصه همه

ــا در رومنــد عنــوان فراينــدي هــدف ــر آن اســت ت  نــدي، ب
هاي طبيعـي،     سرمايه ،پويا و پايدار  مشاركتي،   ،نگر  جانبه  همه

اجتماعي، اقتصادي و فيزيكي را با محوريت سرمايه انـساني          
در هم آميزد و زمينه توانمندي و توسـعه منـابع انـساني را              

در فرايندهاي توسعه مشاركتي در عرصـه       . )۱۱ (فراهم آورد 
ــي، ــابع طبيع ــايي من ــاعي شناس ــسائل اجتم راه  از )١٠ (م

ــا مــسئله ــشاركتي ي ــوان بي م ــه عن  توســعه شناســي روشب
  .رسد  امري ضروري به نظر مي)٥ (مشاركتي منابع طبيعي

جايگاه مشاركت در توسعه منـابع طبيعـي،        شدن  با آشكار  
هــاي  هـا و سـاماندهي نهادمنـد مـشاركت     شناسـايي زمينـه  
هاي مربوطه بر پايه سـازوكارهاي مقتـضي          مردمي در عرصه  

 از رويكـرد    گـذر  ).۲۲،۲،۱۶،۱۹،۱۴،۱۸ (نمايـد   ضروري مي 
شمول  شمول و جهان   هاي زمان   نامه شيوهانگارانه تجويز       ساده
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 مردمي در جريـان توسـعه پايـدار          براي ساماندهي مشاركت  
 هـر   ويـژه هـاي     درك واقعيـت   و تـالش بـراي    منابع طبيعي   

هـاي جامعـه      نيازمنـدي شناسايي   و   موقعيت زماني و مكاني   
هـاي مربوطـه ايجـاب       ريزي  برنامه را در    نا و بازتاب آن   محلي
با توجه به جايگاه مشاركت مردم محلـي         ).۹،۱،۷( نمايد  مي

 در ايـن    بررسـی چنـدی   در توسعه و ترويج منابع طبيعـي،        
 سـپهرفر . زمينه در داخل و خارج كشور صورت گرفته است        

ــاهش   ) ۱۳۷۴( ــداران ذينفــع و ك ــه دام ــع ب ــذاري مرات واگ
هاي فردي در مـشاركت       را در كنار برخي ويژگي     بوروكراسي

بردارن در احياء مراتع شهرستان انديمشك موثر دانسته     بهره
 های بررسیبه عنوان نتيجه    ) ۱۳۷۶ (شهيدي زند . )۶ (است

خويش در شهرسـتان بافـت، امكانـات روسـتايي، برگـزاري            
هاي آموزشي، پايگاه اجتمـاعي، وضـعيت كـشاورزي،          كالس

ران در احيـاي    تامين مـواد سـوختي را در مـشاركت دامـدا          
عوامل ) ۱۳۸۰ (سرند  شيرين. )۱۲ (مراتع موثر دانسته است   

بـرداران در نگهـداري و احيـاء مراتـع            موثر بر مشاركت بهره   
 قـرار داده اسـت و وجـود         بررسـی شهرستان تبريز را مـورد      

برداران در زمينه عوامـل       نماينده فعال دامداران، آگاهي بهره    
، ميــزان اعتمــاد هــاي اصــالح مراتــع تخريــب مراتــع، روش

 محلـي و    هـای  دولت، حمايت دولت، اختالف   برداران به     بهره
 انـد    دولتي از جمله عوامل تاثيرگذار معرفي شده       بوروكراسي

در قالــب پژوهــشي  ) ۱۳۸۳ (عباســي و همكــاران . )۱۳(
گيري   اند، بهره   پيمايشي كه در استان فارس به انجام رسانده       

ويج منـابع طبيعـي را      افتخاري در تر  ) نامحافظ (از قرقبانان 
به عنوان يكي از سازوكارهاي ترويج و توسعه مـشاركتي در           

  . )۱۷ (اند عرصه منابع طبيعي معرفي نموده
بـه ايـن     اي،   منطقـه  بررسـی قالـب يـك     در   )۱۹۹۸ (لينچ

بسياري از كشورهاي جنـوب شـرقي     نتيجه رسيده است كه     
سـازي بـراي حـضور پايـدار          آسيا اقيانوسيه به منظور زمينه    

مردم محلي و تشكيل نهادهاي مردمي فعال در عرصة منابع          
طـور موفـق دنبـال      ه  هاي راهبردي زير را ب     طبيعي سياست 

  :اند نموده
مـديريت    رفع مشكالت مربوط به قـوانين مالكيـت دولتـي و           ‐

  منابع طبيعي كه نامناسب تشخيص داده شده است؛

ي پيگيري گزيدارهاي سياسي مطلوب و تدوين چارچوب قانون ‐
هـاي فعـال در      انعطاف پذير براي حمايت از جامعه مدني و گروه        

  ؛ناطبيعي و به رسميت شناختن حقوق آنعرصه توسعه منابع 
 توسعة ظرفيت نهادهاي محلـي و تعـديل سـاختار مـديريت             ‐

كـارگزاران  همـه   منابع طبيعي بـراي حـضور مـشاركتي و فعـال            
 های في هد رنهادي اعم از دولتي، محلي و غير دولتي براي پيگي         

  .)٣١ (توسعة پايدار منابع طبيعي
ــان در قالــب  )۱۹۹۹ (مــن  ايــك تــشكل و ســاماندهي زن
هاي محلي در غرب كنيا را در راستاي حفظ، احيـا و             تشكل

 است و برآورده نمـودن      توسعه منابع طبيعي مفيد برشمرده    
ز سوي دولت را براي     هاي الزم ا    و ارايه حمايت   نانيازهاي آن 

ربند و  يبويري في . )۲۷ ( پيشنهاد نموده است   نابهبود كار آن  
گونـه منـابع طبيعـي را         مـديريت تعـاون    )۲۰۰۰ (همكاران
 بـر سـازماندهي     ناسازوكار پيشنهادي آن  . اند   نموده پيشنهاد

زنـي و     انـدركاران امـر، رايزنـي و چانـه          مردم محلي و دسـت    
) ۲۰۰۰ (وارنر. )۲۴ ( با عمل مشاركتي است    همراهيادگيري  

د مبتني بر نظام معيشت پايدار و با تكيه بر شـواهد            با رويكر 
هـا و    بـرداري پايـدار از جنگـل        تجربي به بررسي نقش بهـره     

جايگــاه آنهــا در پايدارســازي نظــام معيــشت مــردم محلــي 
بـرداري    پرداخته است و ساماندهي مردم محلي را براي بهره        

ها به عنـوان سـازوكاري مناسـب          با حفاظت از جنگل    همراه
  .)۳۳ ( نموده استپيشنهاد

كشور ايران با برخورداري از شـرايط آب و هـوايي متنـوع،             
 سـواحل   .باشـد  هاي گياهي متفـاوتي مـي      ماُمن زيست گونه  

شـرايط  . نيز از اين موهبت مـستثني نيـستند       كشور  جنوب  
 اين منطقه باعث استقرار گياهـاني شـده اسـت          ويژهاقليمي  

 گيـاهي   هـای  هامعـ ه با آن شـرايط سـازگاري داشـته و ج          ك
اند كه از ميان آنها جامعـه گيـاهي          گوناگوني را تشكيل داده   

بـه سـبب داشـتن      هـاي مـانگرو       به عنوان يكي از گونه    حراء  
 بومنقش  ( باشد  مي متمايز   های هامعويژه از ديگر ج   زيستگاه  

ــه عــالوه گياهــان ) شــناختی ــه دليــل داشــتن حــراء و ب ب
 انسان و    مختلف براي  کاربردهایهاي گوناگون از نظر      ارزش
همـواره  ) نقش معيـشتي و اقتـصادي     (  موجودات زنده  ديگر

 و بهــره نگهــداریمــورد تهــاجم بــوده و تــاكنون در زمينــه 
 ،ارزشبـا    و گـسترش محـدوده ايـن گياهـان           بهينهبرداري  

 . تالشي صورت نگرفته است
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 ...محلي در مردم هاي مرتبط با مشاركت                                              بررسي انگاره  ۸۵۲

 

 بـه ترتيـب   آن تاج جنگل و سطح كل      ميانگينبراي نمونه   
 درصـد و    ۶۵ بـه    ۱۳۷۰ هكتار در سال     ۳۷۵ درصد و    ۸۰از  

در حالي كـه    .  كاهش يافته است   ۱۳۸۰ هكتار در سال     ۳۴۰
رسد در بيشتر سـواحل جنـوبي ايـران حتـي در             به نظر مي  

ي كه اين گونه گياهان وجود نـدارد، شـرايط اسـتقرار            جاهاي
اقـدام بـه     هـاي الزم   توان پس از بررسي     مي بوده و آنها مهيا   

 مزايـايي   همـه توسعه كشت آنها نمود تا از اين راه بتـوان از            
تواننـد داشـته    كه اين دسته گياهان براي يـك منطقـه مـي        

 براي بيـان    .)۴،۲۰،۲۱،۲۳ ( آورد دستبه   بهره كافي    ،باشند
 ها ويژگیتوان به     مي هاي مانگرو جنوب كشور    جنگلاهميت  

  ):١٥ (نمود اشاره  زير ،کاربردهایو 
  
  وبچ

 از ايـن گياهـان، تـاُمين سـوخت          بـرداری  بهرهترين   مهم ‐
  . مي آيدشمارساكنان اراضي ساحلي و خورها به 

ذغـال تـوليد شده از مانگروهـا بـه دليـل          :  تهيـه ذغـال  ‐
 و همتـا  خيلي زياد و دود خيلي كم بي توليد گرما دوام باال،   

  .استثنايي است
ــایک ‐ ــل  :  ســاختمانياربرده ــه دلي ــانگرو ب ــان م از گياه

 جهانمقاومت در برابر موريانه و آب در برخي نقاط مرطوب           
  . مي شودگيری بهرهاز جمله سنگاپور براي ساختمان سازي 

 به دليل استحكام، جالپـذيري و خـوش نقـش بـودن از              ‐
چوب درختان مانگرو براي ساخت ميز، صـندلي، مبـل و يـا        

  . مي شودگيری بهره .. ....كت و پار
  
  پوست و برگ ‐

  . کاربرد دارندتهيه تانن، مواد رنگي و تغذيه دامبرای 
  
   سواحلنگهداری ‐

بهينه از ايـن گياهـان از آسـيب         برداری نگهداری و بهره   ‐

  .رسانی امواج به ساحل جلوگيری می نمايد

   غذاييفرآورده ‐

بـزي و   هـا، جـانوران آ     تغذيه مـاهي  در  ها،   ميوه بعضي گونه  
  . کاربرد داردپرندگان

  

  آوری آسان زاد بذر و ويژگی ‐
 سريع و آسان به دليل زنده زا بودن و مقاومـت و             زادآوری

  .سازگاري باال با شرايط نامساعد ساحلي و غيره
  
  و شوريها ،بيماری آفاتبرابرمقاومت در  ‐

 كه بيـشتر معطـوف بـه پيامـدهاي          يادشدهدر كنار موارد    
باشـند، بايـسته اسـت كـه           حـرا مـي    هـاي   معيشتي جنگـل  

در .  آينـد شـمار ها نيز به  شناختي اين جنگل هاي بوم   قابليت
 و لـزوم بكـارگيري      حـراء  اهميـت منابـع جنگلـي      هر حال، 

ريـزي بـراي      و برنامه  برداري مناسب   بهرهبراي  سازوكارهايي  
سـو و اهميـت جلـب     توسعه پايـدار آنهـا از يـك       نگهداری و   

 از منـابع    نگهـداری ي توسـعه و     مشاركت مـردم محلـي بـرا      
كند كه بـا بررسـي عوامـل انـساني،            ايجاب مي  حراءجنگلي  

گيري نهادمنـد از      بهره امكان   ،اقتصادي، اجتماعي و محيطي   
مشاركت مردم محلي به عنـوان محـور كـاركردي و ضـامن             

 به هر حال با توجـه       .دشو فراهم   هاي مربوطه   برنامهموفقيت  
در واقع بهـره بـرداران اصـلي        به جايگاه مهم مردم محلي و       

بـرداری   و بهـره   نگهـداری  ،منابع طبيعي در فراينـد توسـعه      
هـا و شـرايط       پايدار از منابع طبيعي، شناخت زمينه      بهينه و 

. همكاري مردم محلـي از اهميـت بـسزايي برخـوردار اسـت            
يـابي بـراي توسـعه        زمينـه  تـوان    را مـي   اين پـژوهش   هدف

  .مودعنوان ن حرامشاركتي منابع جنگلي 

  

  ها مواد و روش

های  بررسیاز رده     پيمايش ر مبناي راهبرد   ب پژوهش  اين  
 از لحـاظ    كـه  صـورت گرفتـه اسـت     ) غيرآزمايشي(توصيفي  

 كـه از    طـور   همـان . آيـد   مي شمارهدف پژوهش كاربردي به     
 بخشي از پژوهش كه در پي      آيد،   نيز برمي  های يادشده  هدف

و واقعـي زمينـه      شرايط عيني    و موجود   های تواقعيتشريح  
توسـعه منابــع    ارتباط با   ساز براي مشاركت مردم محلي در       

اسـت، از ماهيـت توصـيفي       ) گونـه حـراء   (جنگلـي مـانگرو    
برخوردار بـوده و بخـش ديگـر كـه بـه ارايـه سـازوكارهاي                

پژوهش اين  .  ماهيت تبييني است   دارایپردازد،    مقتضي مي 
ند واقـع    در منطقه خليج ناي ب     به لحاظ محدوده جغرافيايي   
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در حدفاصل بندرعسلويه تا حوالي روستاي چـاه مبـارك در           
تــا ۱۳۸۳در ســالهاي منتهــي اليــه جنــوبي اســتان بوشــهر 

 مشتمل  بررسی جامعه آماري اين     .صورت گرفته است  ۱۳۸۴
روستائيان ساكن در خليج ناي بند مشتمل بر روستاهاي         بر  

 چاه مبارك، بيدو، نخل تقي، عسلويه، اخند و بيدخون بـوده          
جـدول مورگـان بهـره       براي برآورد حجـم نمونـه نيـز از           كه

مـشتمل   بررسـی  در نهايت نمونه آمـاري ايـن         و شد   گرفته
مـورد نظـر    ) نفـر  ۱۶۸۰(از بين جامعـه آمـاري        نفر   ١٢٠بر

گيــري   از روش نمونــه نمونــهگــزينش بــراي .دشــ گــزينش
صورت كه  به اين.  شده استگيری بهرهاي  تصادفي دومرحله
، بـه   بررسـی چنـد روسـتاي منطقـه مـورد         پس از گـزينش     

تكميل پرسشنامه به صورت حضوري از بين روسـتاييان بـه           
   .صورت احتمالي مبادرت شد

پايـه  برموضـوع    ابعـاد مختلـف      آغاز کار اين پژوهش،   در    
  صـورت پذيرفتـه    هـای  پـژوهش اي و     كتابخانـه  هـای  بررسی
 متخصـصان پيرامـون     های ه، و با بهره گيري از نظري      پيشين
 مشاركتي از منـابع     نگهداریتوسعه و   (ئله مورد پژوهش    مس

تگـو بـا   از يك سو و حـضور در ميـدان و گف     ) جنگلي مانگرو 
از جــنس ( مــورد نيــاز هــای روســتاييان و انجــام مــشاهده

سـازي و     در راستاي پـردازش، بـومي     ) ١پژوهشگري مستقيم 
هاي مورد نظر از سوي ديگـر، نـسبت           قابل فهم نمودن گويه   

پژوهش  های فد كه در اينجا ه    پژوهشي  ها  هارگزبه تدوين   
اي چند بخـشي       پرسشنامه پايهد و بر اين     شاقدام  مي باشد،   

بـا مراجعـه بـه جمعـي از         (تهيه و پس از اطمينان از روايي        
گيري از آلفـاي كرونبـاخ كـه          با بهره (و پايايي   ) صاحبنظران

، )هـاي مختلـف بدسـت آمـد         براي بخـش  /. ۷۹تا  /. ۶۷بين  
ها با حضور در بـين روسـتاييان          ميل پرسشنامه نسبت به تك  

 بدسـت هـاي ميـداني       پس از جمـع آوري داده      .شدمبادرت  

 نـرم افـزار     از،  آنها بندی جمعو  ها     از تكميل پرسشنامه   آمده
spss       گيـری   بهرهها   تحت ويندوز براي تجزيه و تحليل داده
 در بخـش بعـدي ارايـه    آنهـاي    كه شرح نتايج و يافتـه   شد

   .خواهد شد

  

                                                            
 ‐١ Direct research 

  نتايج

   آمار توصيفي‐

  ي حراءها  به عمل آمده از جنگلبرداری بهرهنوع 

يابي بـراي توسـعه مـشاركتي منـابع          در زمينه طور کلی    به
 مـردم محلـي از منـابع        بـرداری  بهـره طبيعي، آگاهي از نوع     

 در قالـب    طبيعي كه بيانگر رابطه تعـاملي مـردم و طبيعـت          
بنابـه   .باشـد   اهميت مي  دارای است،   نظام معيشت روستايي  

 بهـره  ين مـوارد  بيـشتر ) ١(هاي ارائه شـده در جـدول         يافته

تعليـف  بـه    ،هاي حراء به عمل مي آيـد        كه از جنگل   برداری
ــوخت  %) ٥۸(دام  ــه س ــي%) ۵۰(و تهي ــردد  برم ــرهو گ  به

 از چـوب درختـان      مانند کـاربرد  هاي گوناگون ديگر     برداری
دارای  نيـز    ...هاي روستايي، بادشكن و       در تهيه سرپناه   حراء

  .اهميت است
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 ...هاي مرتبط با مشاركت مردم محلي در                                              بررسي انگاره  ۸۵۴

  
  ي حراءها مردم از جنگلبرداری  بهره نوع ‐۱جدول 

  درصد معتبر  درصد *فراواني  برداری بهرهنوع   رديف
  ۵۸  ٥٧  ٦٨  تعليف دام  ۱
  ۵۰  ٤٩  ٥٩  سوخت  ۲
  ۵/۵  ٥  ٦  )يي دارو( خانگي کاربردهای  ۳
  ۵/۳۲  ٧/٣١  ٣٨   مواردديگر  ۴
  ‐  ٥/٢  ٣  بدون پاسخ  ۵

  . بيش از يك مورد پاسخ گفته اندپاسخگويان به: *                       

  
   از ديدگاه پاسخگويان حراءيها جنگلوضعيت 

 هـای  نظر بخشي از پرسشنامه مـورد اسـتفاده بـه بررسـي          
 و رونـد    ءي حـرا  هـا  پاسخگويان در ارتباط با وضعيت جنگل     

 اختـصاص  رشد آنها در منطقـه در طـول چنـد سـال اخيـر      
 زمينه آشـكار     در اين  ناراه برداشت آن  داشته است تا از اين      

 بيـشتر ،  )٢( ارائـه شـده در جـدول         هـاي   يافتـه  بنابـه  .دشو
انـد كـه از      بر اين باور بوده   )  درصد ۵/۵۷حدود  (پاسخگويان  

 ؛ي حراء كاسته شده استها مساحت سطح زير كشت جنگل

انـد   بـوده  درصد پاسخگويان نيز بر اين عقيده        ۱۷نزديك به   
شده است و   هاي حراء به شدت كاسته       كه از مساحت جنگل   

ي هـا   درصد پاسخگويان، اشاره نموده اند كـه جنگـل         ۲تنها  
 بحثي كه بـا    بنابه .حراء در چند سال اخير رشد داشته است       

كه شـد  نيز به عمل آمد، اين واقعيت آشكار         آگاهكارشناسان  
عالوه بر تحديـدهاي كمـي مـشتمل بـر كـاهش مـساحت               

هاي حـرا، از تـاج جنگـل، تـراكم پوشـش و كيفيـت                 جنگل
  .ويش آنها نيز كاسته شده استر

 
  ي حراءها  پاسخگويان در ارتباط با وضعيت كنوني جنگلهای توزيع نظر‐٢جدول 

   معتبردرصد  درصد  فراواني   در چند سال اخير  حراءيها جنگلروند رشد   رديف
  ۵/۵۷  ۵۴  ٦۵  هاي حراء كاسته شده است از مساحت جنگل  ۱
  ۱۷  ۱۶  ٢۰  ته شده استكاس هاي حراء  از مساحت جنگلتشدبه   ۲
  ۵/۱۳  ۱۲,۵  ۱۵  تغيير چشمگيري نداشته است  ۳
  ۲  ۱,۵  ۲  رشد چشمگيري داشته است  ۴
  ۱۰  ۱۰  ۱۱  اطالع چنداني ندارم  ۵
  ۱۰۰  ۶  ۷  بدون پاسخ  ۶
  ‐  ۱۰۰  ۱۲۰  جمع  ۷

    

  حراء هاي  علل تخريب جنگل‐

 از كـار و زنـدگي در        ناشـی دليـل تجـارب     ه  مردم محلي ب  
ي بخوبي از عوامل مؤثر در تخريب منـابع         عرصه منابع طبيع  

 مـردم  هـای ستند و با توجه به ايـن امـر، نظر         طبيعي آگاه ه  
ي حراء بـررسـي شـده    ها محلي پيرامون علل تخريب جنگل    

ــت ــه .اس ــه بناب ــاي يافت ــدول   ه ـــده در ج ـــه ش ، )۳( ارائ

پاسخگويان، چراي بي رويه و سر شـاخه زنـي مفـرط را بـه               
 قلمـداد نمـوده       حراء هاي جنگلعنوان عوامل اصلي تخريب     

 عالوه بر ايـن عوامـل، مـواردي همچـون عبـور و مـرور                .اند
 ناهاي مربوط به توسعه ميد     هاي موتوري و نيز فعاليت     قايق
يكــسان در تخريــب بــه نــسبت  نفتــي را بــا ســهمي هــای
  .هاي حراء مؤثر دانسته اند جنگل
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 ٨٥٥           ٨٦٥ تا ٨٤٩ ، از صفحه١٣٨٧، دي ماه ٤، شماره ٦١نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

  

   ي حراءها  علل تخريب جنگل‐۳جدول 

   معتبردرصد  درصد  *فراواني   علت تخريب  رديف
  ۵۶  ٥/٥٢  ٦٣  چراي بي رويه و نامتعادل  ۱
  ۵۳  ٢/٤٩  ٥٩  سرشاخه زني مفرط  ۲

۳  
 ناكشها و توسعه ميد  منفي ناشي از تردد نفتگذاریها و اثر آلودگي

   نفتيهای
٨/٣٥  ٤٣  ۳۸  

  ۳۷,۵  ٣٥  ٤٢  هاي موتوري و نقل و انتقاالت در ساحل عبور و مرور قايق  ۴
  ‐  ٧/٦  ٨  اسخبدون پ  ۵

  . اشاره نموده اندلتپاسخگويان در برخي موارد به بيش از يك ع: *   

  
ي هـا   طـرح نگرش مردم محلـي پيرامـون مـشاركت در          

    حراءيها جنگل از نگهداریتوسعه و 

چگـونگی  هـاي مـردم محلـي در زمينـه           آگاهي از ديـدگاه   
 از    حـراء  يهـا  جنگـل ي توسعه   ها  طرحريزي و اجراي     برنامه
 بــه منظــور مــشخص  در ايــن راســتا،. داردي پــايهت اهميــ

 مطلـوب   هـای  روشساختن نگرش مردم محلـي در زمينـه         
 بهـره اي    گويـه  ١۴يـك مقيـاس       از  هاي حراء  توسعه جنگل 

 بـر ) ۴( جـدول    بررسـی  كـه از     طور  همان. شده است گيری  
ها مثبت بـوده يـا بـه عبـارتي بـا              آيد، برخي از اين گويه      مي

باشند و برخي منفي بوده و كمتر         ميمقوله مشاركت همساز    
ــد    ــشاركتي برخوردارن ــت م ــوم و ماهي ــان . از مفه در جري
 طيف پايهبر  پرسشگري از پاسخگويان خواسته شده است تا   

 شـايان   .اي آنها را مورد ارزيابي قرار دهند        پنج گزينه ليكرت  
هـای   پـژوهش  بررسـي  پايه بر   ها  ه است كه اين گوي    يادآوری

ن و  ا متخصـص  هـای  ديدگاه از   گيری هرهبصـورت گرفته و با     
 و  بررسـی كارشناسان امر و با توجه به شرايط منطقه مـورد           

  . تدوين شده استپاسخگويان 
 محاسـبه   ها بر مبناي ضريب تغييرهـا       گويه, )۴(در جدول   
بـر  . اند  بندي شده    ضرب شده است، اولويت    ۱۰۰شده كه در    

ي داراي  هـا    كـه از معنـا و مفهـوم گويـه          طور  همان پايهاين  
هــاي داراي  و گويــه) مــساعد مــشاركت(هــاي بــاال  اولويــت
آيـد،    برمـي ) كمتر مساعد براي مشاركت   (هاي پايين     اولويت

پاسخگويان داراي نگرشي مثبت به امر مشاركت در توسـعه          

 اسـت از جمـع      يـادآوری الزم به   . باشند  هاي حراء مي    جنگل
 شـمار هـا و تقـسيم آنهـا بـر            جبري امتيازهـاي ايـن گويـه      

هاي مربوطه، شاخصي تركيبـي تحـت عنـوان نگـرش             پاسخ
بدسـت  هاي حـرا      مشاركتي نسبت به حفظ و توسعه جنگل      

 است كه از آن در بخش استنباطي بهره گرفته خواهـد    آمده
  .شد
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 ...هاي مرتبط با مشاركت مردم محلي در                                           بررسي انگاره     ۸۵۶

  

  ءهاي حرا  از جنگلنگهداری توسعه و در زمينه مشاركتي پاسخگويان نگرش ‐۴جدول 

 *انگينمي  اولويت  ها گويه
انحراف 
  معيار

ضريب 
 تغييرات

 نگهداریبراي هاي دولتي  همه مردم و نهادهاي محلي در كنار ارگانالزم است كه 
  .هاي حرا تالش نمايند جنگل

۱  ٧٩/٠  ٨٦/٢  ۸/۱۹  

هاي حراء، طرف   از جنگلنگهداریبايستي در جريان امور مرتبط با  روستا ميمردم 
  .مشورت قرار گيرند

۲  ٨٧/٠  ٠٦/٤  ۶/۲۰  

هاي حراء با   جنگلنگهداری  وزمينه توسعه ،برداري بهرهالزم است عالوه بر 
  .فراهم شودروستا  مردم همكاري

۳  ٩٥/٠  ٩٦/٣  ۴/۲۳  

هاي حرا را بهتر  تواند پيشبرد امور مرتبط با جنگل همكاري مردم روستايي مي
  .نمايد

۴ ٧٢/٤  ۲/۱  ۳/۲۴  

اعتماد مردم براي همكاري با ادارات انتخاب قرقبانان و محافظان افتخاري مورد 
  .باشد مسئول يكي از راهكارهاي سودمند مي

۵  ٩٧/٠  ٨٩/٣  ۵/۲۴  

 نگهداریتواند به  اندازي تشكل محلي با مشاركت روستاييان و با كمك دولت مي راه
  .هاي حرا كمك نمايد از جنگل

۶  ٩٧/٠  ٩/٣  ۷/۲۴  

ي در دولتهاي  ارگانمحلي با ن محلي و نهادهاي اشوراي اسالمي، معتمدبهتر است 
  .حفظ منابع جنگلي حرا همكاري نمايند

۷  ٠٢/١  ٩٤/٣  ۶/۲۵  

هاي  تواند همكاري آنها را در حفظ جنگل هاي دولتي به مردم روستايي مي كمك
  .حرا جلب نمايند

۸  ١٢/١  ٠٢/٤  ۳/۲۷  

  ۴/۲۷  ١٦/١  ١٠/٤  ۹  .ها نمايند  از جنگلنگهداریاقدام به توانند   ميبه تنهاييروستاها مردم 
در بايستي هاي حراء استفاده مي كنند،  تنها كساني كه بطور مستقيم از جنگل

  . بصورت داوطلبانه مشاركت نمايندها طرح
۱۰  ١٠/١  ٩٢/٣  ۵/۲۷  

  ۸/۲۹  ١٤/١  ٨٤/٣  ۱۱  .هاي حرا كاري انجام دهند توانند براي حفظ جنگل مردم روستايي نمي
مشاركت كمتر چشمداشتي به بدون خويش و با تكيه برامكانات دولت مي بايست 

  .محافظت نمايد هاي حرا  از جنگلي مردم
۱۲  ٢٩/١  ١٠/٤  ۳/۳۰  

  ۴/۳۰  ٧٩/٠  ٥١/٢  ۱۳  .قرق كردن مناطق جنگلي و ممانعت از استفاده مردم روستايي چاره كار است
  ۲/۳۱  ٢٧/١  ٩٦/٣  ۱۴  .هاي حراء نيست  از جنگلنگهدارینيازي به توسعه و 

  خيلي زياد = ٥زياد و  = ٤متوسط،  = ٣كم،  = ٢خيلي كم،  = ١هيچ،  = ٠ :ليكرت برحسب طيف*

  
ي توسـعه   هـا   طرح مشاركت مردم محلي در      های زمينه

    حراءيها جنگل

ي هـا   طـرح در  محلـي    همكاري مردم    های زمينهآگاهي از   
هـاي ذيـربط بـراي       نهادهمكاري  مشاركتي منابع طبيعي با     

 تهيــه و  هــا، ن بنــدي فعاليــتمنظــور زمــاه ريــزي بــ برنامــه
. ين نيروي انساني بسيار مؤثر مي باشد      متخصيص منابع و تا   

پاسـخگويان   بيشتر   ،)۵(جدول  هاي ارايه شده در       يافتهبنابه  

ه اطالعات، همفكـري    ي ارا راهتمايل خود را براي همكاري از       
محلـي   با توجه به برخورداري مردم       .اند و مشاوره ابراز نموده   

ي دانش بومي و تجربـه و مهـارت آزمـون شـده،         از منابع غن  
ـ ، مشاركت     سازگار و تعديل يافته     در ايـن عرصـه قابـل        ناآن

تمايل افراد به مشاركت در      .توجه، مؤثر و ضروري مي نمايد     
 مـساوي اسـت كـه البتـه بـراي           تاحـدودی هـا     زمينـه  ديگر
ي توسعه مـشاركتي نيـاز      ها  طرحريزي و اجراي دقيق      برنامه
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 ٨٥٧           ٨٦٥ تا ٨٤٩ ، از صفحه١٣٨٧، دي ماه ٤، شماره ٦١نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 محلـي اطالعـات كـافي را        مـددکاران  يـا    است كـه نهادهـا    
ختيار مردم محلي   هاي فعاليت مشاركتي در ا     پيرامون عرصه 

 با آگاهي و انگيزه كافي نسبت به همكاري         ناقرار دهند تا آن   
  .ي توسعه اقدام نمايندها طرحمؤثر و پويا در 

  

  هاي حراء و توسعه جنگلنگهداری مشاركت مردم در فرآيند هاي   زمينه‐۵جدول 

  درصد معتبر  درصد  *فراواني   همكاري و مشاركتزمينه  رديف
  ۹۹  ٩٠  ١٠٨  ارائه اطالعات، همفكري و مشورت  ١

٢  
با دريافت صورت رسمي ه  ب)جنگلبان/ قرقبان (فعاليت به عنوان نيروي كار

  ها  از جنگلنگهداریحقوق از سوي دولت براي 
٥/٣٧  ٤٥  ۴۱  

  ۳۹  ٨/٣٥  ٤٣  گلبان افتخاري و جنفعاليت داوطلبانه همانند قرقبان  ۳
  ۳۲  ٧/٣١  ٣۵  تدارك منابع، امكانات و كمك مالي  ۴
  ۲۷,۵  ٢٥  ٣٠  و اطالع رساني) بين مردم و نهادهاي محلي(نقش ارتباطي   ۵
  ‐  ٢/٩  ١١  بدون پاسخ  ٦

  
ي هـا   طـرح مشاركت مردم محلـي در      هاي مناسب      رويه

   حراءيها جنگل از نگهداریتوسعه و 

هاي مختلف اثـربخش      مردم در عرصه   براي اينكه مشاركت  
 و امكـان ارزيـابي و   مورد نظر تحقـق يابـد     های فده و هد  بو

 مشاركت مردم در    كهد، نياز است    شو فراهم   ها  برنامهاصالح  
رو بررسـي    از ايـن  . ند و منسجم نهادينه شـود     م  اي نظام  رويه

 جلـب و    هاي مناسـب     مردم محلي پيرامون رويه    های ديدگاه
 پايـه  بر ايـن     . ضروري مي نمايد   ناآناركت  سازي مش  نهادينه

 مختلف فعاليت مشاركتي در عرصه      هاي  رويه،    )۶(در جدول   
بنابـه  . هاي حراء ارائه شده است      از جنگل  نگهداریتوسعه و   

 پاسـخگويان بـه ترتيـب       ، جدولاين  ارائه شده در    هاي    يافته
) نهاد محلي ( تشكيل تعاوني     ،)درصد۳۷( شورا   راهفعاليت از   

هـاي حـراء بـا كمـك و       از جنگـل نگهـداری  توسـعه و    براي

ي اجرا شده از    نگهداریي  ها  طرح ،) درصد ۲۶(نظارت دولت   
 مـشاركت نماينـدگان     ،) درصـد  ۲۶(سوي نهادهاي دولتـي     

همكـاري مـستقيم مـردم بـا        ،  ) درصـد  ۲۴(برگزيده محلي   
اي ويـژه بـا       و تـشكيل كميتـه    ) درصـد ۱۳(نهادهاي ذيربط   

ها و كارگزاران دولتي ذيربط براي مشاركت نمايندگان روستا
را بـه عنـوان     ) درصـد ۹(هـاي حـراء       توسعه و احياي جنگل   

ي هــا ه بــراي مــشاركت مــردم در برنامــهــاي مناســب رويــه
 قلمداد نموده اند كـه بـا         هاي حراء   و توسعه جنگل   نگهداری

گيــري تعــاوني  توجــه بــه نگــرش مثبــت مــردم بــه شــكل 
ي و فعاليـت مـؤثر      گيـر  تـوان از شـكل      مـي   جنگلداران حراء 

 بــراي جلــب و ي روســتاييهمچنــين شــوراها هــا و تعــاوني
  . گرفتسازي مشاركت مردم محلي بهره  نهادينه

  
   و توسعه جنگلهاي حراءنگهداریمحلي در فرآيند  مشاركت راهکارهای بهينه و ها رويه ‐۶جدول 

  درصد معتبر درصد  *فراواني   مختلف مشاركت مردم محليهای راه  رديف
  ۳۷  ۳۶  ۴۳  ها روستايي و دهياري هاي شوراراهشاركت از م  ١

٢  
 با   تشكيل نهادهاي محلي همانند تعاوني جنگلداران حراءراهمشاركت از 

   ذيربطكمك نهادهاي دولتي
٢٥  ٣٠  ۲۶  

  ۲۶  ٢٥  ٣٠   اجرا شده از سوي نهادهاي دولتيحفاظتیي ها طرح  ۳
  ۲۵  ۲۴  ۲۹  )ي محلنان و منتخبامعتمد(مشاركت نمايندگان محلي   ۴
  ۱۳  ۱۲,۵  ۱۵  دولتيذيربط با نهادهاي روستا همكاري مستقيم مردم   ۵
  ۹  ۸  ۱۰  اي ويژه با مشاركت نمايندگان روستاها و كارگزاران دولتي ذيربط تشكيل كميته  ۶
  ‐  ۲,۵  ۳  بدون پاسخ  ۷

  .پاسخگويان به بيش از يك عامل اشاره نموده اند :*
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 ...هاي مرتبط با مشاركت مردم محلي در                                              بررسي انگاره  ۸۵۸

  یاط اطالع رساني و ارتبهاي راهکار

هـاي توسـعه      براي اينكه مشاركت مردم محلـي در برنامـه        
موثر و مستمر باشد، الزم است كه مشاركت صورت گرفتـه،           

مشاركت آگاهانه نيز در پرتـو ارايـه اطالعـات          . آگاهانه باشد 
هـاي ارتبـاطي      راهکـار مناسب به مردم محلي و بكـارگيري        

ـ          منا  و مـشورت و     ناسب براي در جريـان امـور گذاشـتن آن
) ۷(، در جـدول     پايـه بر ايـن    . شود  زني متقابل محقق مي   راي

 اطـالع   بهينـه  راهکارهـای هاي مردم محلي پيرامون      ديدگاه
هـاي    در عرصه توسـعه مـشاركتي جنگـل        يرساني و ارتباط  

 ،يادشـده  جـدول  هـاي  يافتـه  بنابـه . حراء ارائـه شـده اسـت    
ن ا معتمد  ،%)۴۳(، نهادهاي محلي    %)٦۸ (روستايي هايشورا

ي هـا   ه دور ماننـد ، آموزش مـستقيم       %)۱۰( محلي   و رهبران 
هـاي   ، رسـانه %)۲۸(هـاي ترويجـي انفـرادي     آموزشي، روش 

ــي  ــشري%)٧(جمع ــای ه، ن ــه ه ــا و خبرنام ــه %) ۶ (ه از جمل
اند كه مـردم محلـي بـراي اطـالع رسـاني،             بودهراهکارهايی  

اين زمينه   در   .آموزش و ارتباطات مناسب تشخيص داده اند      

درنظرگـرفتن  نخـست   :  اهميت است  دارای  دو نكته  اشاره به 
باشد كـه مـردم محلـي بـراي        اولويت، اهميت و اعتباري مي    

 آن بـراي نهادهـاي محلـي در         درپـی و  هاي روسـتايي    شورا
دينـه  اطالع رساني، آموزش و ارتباطات و در كل جلب و نها          

نـد و در ايـن راستــا،        ا ليـ سازي مشاركت در سطوح ملي قا     
تواند عاملي كارسـاز     ميستايي  هاي رو جلب همـكاري شـورا  

مـورد دوم،  .  آيـد شمارها ب سازي برنامه فرهنگدر موفقيت و    
 هـای  هاي نـشري  اولويت پاييني اسـت كـه مـردم محلـي بـر           

رغـم فلـسفه    بـه   . در نظـر گرفتـه انـد      ها     و خبرنامه  ترويجي
 ههاي ساختاري اين نشري    وجودي، هدف كاركردي و ويژگي    

ن اطالعات بهنگام، قابل فهم     كه همانا متوجه فراهم آورد    ها  
و در كل برآورد نيازهاي اطالعاتي و آموزشي مردم روستايي          
مي باشند، اين وضعيت مي توانـد ناشـي از ضـعف خـدمات      
ترويجي از لحاظ پوشش و كارايي در منطقـه باشـد كـه بـا               

هــاي توســعه  تــوان زمينــه موفقيــت برنامــه تقويــت آن مــي
  .وردرا فراهم آهاي حراء  جنگلمشاركتي 

  
  هاي حراء ي در جريان توسعه جنگل مناسب اطالع رساني و ارتباطهاي راهکار  ‐۷جدول 

  درصد معتبر  درصد  *فراواني  هاراهکار  رديف
  ۶۸  ۶۵  ۷۸  شوراهاي روستايي  ١
  ۴۳  ۴۱  ۴۹  هاي فعال محلي  تشكلديگر  ٢
  ۲۸  ۲۷  ۳۲  هاي آموزشي برگزاري كالس  ۳
  ۱۰  ۹  ۱۱  ن محليارهبران و معتمد  ۴
  ۷  ۶,۵  ۸  )ها هراديو، تلويزيون و نشري(ي جمعي ها رسانه  ۵
  ۶  ۶  ۷  ها  و خبرنامه ترويجيها توزيع نشريه  ۶
  ‐  ۴  ۵  بدون پاسخ  ۷

  .اند پاسخگويان به بيش از يك مورد اشاره داشته: *             
  

هاي مربوط به توسـعه   برنامهعوامل مؤثر بر موفقيت   

  هاي حراء جنگل

ثيرگـذار بـر همكـاري مـردم محلـي در           ال ت عواماز  آگاهي  
 مي تواند به واقع گرايي و        ي حراء ها توسعه مشاركتي جنگل  

 هـا   هدورانديشي در برنامه ريزي، اجرا، ارزيابي و اصالح برنام        
يرگـذار بـر توسـعه و       اثعوامـل ت  ) ۸(در جـدول    . منجر شود 
 تغييـر  هـای  يب ضـر پايـه بـر   هـاي حـراء       از جنگل  نگهداری

 شده  بندي   اولويت ‐اند  ضرب شده ۱۰۰كه در   ‐محاسبه شده   
  .است

پاسـخگويان  ) ۸( جـدول    هـاي ارايـه شـده در        يافتـه بنابه  
:  ارايــهماننــدعــواملي اهميــت و اولويــت بيــشتري را بــراي 

ها   تامين علوفه براي دام   مانندهاي الزم از سوي دولت        كمك
ي و قرقبـاني در محـدوده       نگهـداری ي  هـا   طـرح اجراي  ،  ...و

  و نيـز   ها   تخريب جنگل  عامالناء و برخورد با     هاي حر   جنگل
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،   قائل شده اند  واگذاري اختيارات الزم به شوراهاي روستايي       
ي مناسـب بـراي     هـا   طرحعواملي همانند اجراي    كه   در حالي 

ارايـه اطالعـات الزم بـه        و   هـاي حـراء     احياء و توسعه جنگل   

 هاي   از اولويت  نااها و درجريان امور قرار دادن آن      مردم روست 
  .اند پاييني برخوردار گشته

  
  هاي حراء  اي جنگل هاي توسعه برنامهعوامل مؤثر بر بندي  اولويت ‐۸جدول 

 *ميانگين اولويت  عوامل تاثيرگذار
انحراف 
  معيار

ضريب 
  تغييرات

  ۱۹  ٨٥/٠  ٤٣/٤  ۱  ...ها و  تامين علوفه براي دام مانندهاي الزم از سوي دولت ارايه كمك
هاي حراء و  ي و قرقباني در محدوده جنگلدارینگهي ها طرحاجراي 

  ها برخورد با مسببان تخريب جنگل
۲  ٩٨/٠  ١٨/٤  ۴/۲۳  

  ۵/۲۴  ٠٢/١  ١٥/٤  ۳  ها واگذاري اختيارات الزم به شوراها و دهياري
  ۶/۲۵  ٠٤/١  ٠٥/٤  ۴  هاي ترويجي در سطح روستاها  توجيهي و كالسهای نشستبرگزاري 

  ۲۷  ٠٨/١  ٠١/٤  ۵  هاي حراء  از جنگلگهدارینهاي محلي براي  تشكيل تعاوني
  ۸/۲۷  ٢٤/١  ٤٥/٤  ۶  حضور و نظارت مستمر نهادهاي ذيربط دولتي

  ۲۹  ٢٤/١  ٢٩/٤  ۷  هاي حراء برداري از جنگل  محلي در زمينه بهرههای ختالفحل ا
  ۲/۳۰  ٣٥/١  ٤٧/٤  ۸  هاي حراء به روستاييان با ارايه پروانه مالكيت واگذاري جنگل

  ۳۱  ٢٤/١  ٤  ۹  هاي حراء ي مناسب براي احياء و توسعه جنگلها طرحاجراي 
  ۶/۳۱  ٣/١  ١١/٤  ۱۰  ارايه اطالعات الزم به مردم روستاها و درجريان امور قرار دادن آنها

  خيلي زياد = ٥زياد و  = ٤متوسط،  = ٣كم،  = ٢خيلي كم،  = ١هيچ،  = ٠ :ليكرت برحسب طيف *

  
   آمار تحليلي‐

 متغيـر وابـسته     تغييـر بينـي     اي پـيش  در اين پژوهش، بـر    
 از جنگلهـاي    نگهـداری نگرش مشاركتي پاسخگويان بـراي      (

و سهم هر كدام از متغيرهاي       متغيرهاي مستقل    راهاز  ) حرا
 بـه  گانـه از رگرسـيون چند مستقل در تبيين متغير وابـسته   

چنانچـه   .)۹جدول  ( شده است    گيری بهرهروش گام به گام     
يادشده در برآورد   رج در جدول    شود متغيرهاي مند     مي ديده

ضريب .  متغير وابسته نقش معني داري دارند      يا تبيين تغيير  
شـده    عديل ت  تعيين  ضريب يزان و م  ۶۰۳/٠  معادل R2تعيين

)R2
Ad)  آزادي نـسبت بـه      درجهآوردن    شمار   دليل به  هكه ب 

ــ     ،آورد  نمــيشـمار   هضـريب تعيـين كــه درجـات آزادي را ب
از آنجـا كـه   . شد تبيين ۵۹۲/٠ معادل ،شود ترجيح داده مي  
 پيـشگويي معادلـه رگرسـيون را بيـان          تـوان ضريب تعيـين    

 عددي ضريب تعيـين بيـانگر آن اسـت كـه            يزاندارد، م   مي
ــانس درصــد از۵۹حــدود  ــشاركتي  حاصــل  واري نگــرش م

متغيـر   ۴ از اين     از جنگلهاي حرا   نگهداریپاسخگويان براي   
مربـوط بـه عوامـل      ز  ني )مانده باقي  ( ها تغيير ديگرباشد و     مي

معادلـه خطـي    . انـد   ديگري است كه در اينجا بررسي نـشده       
  :است زير از تحليل رگرسيون به قرار آمده بدست

 
Y= ۶۸/۳۱ + ۸۲۰/٠ X1 + ۰۷۱/۳ X2 + ٤۲١/٠ X3 + 
۱٦٣/١ X4 
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 ...هاي مرتبط با مشاركت مردم محلي در                                              بررسي انگاره  ۸۶۰

  

  آمده بدستمشخصات مدل رگرسيوني  ‐۹جدول 

  ي مستقلمتغيرها  رديف
ضريب غير 

  Bاستاندارد 
ستاندارد ضريب ا
  Betaشده 

P  

  ٠۱۲/٠  ‐ ‐  ۶۸/۳۱  ضريب ثابت  ۱
  ٠١١/٠  ۶١٨/٠  ٠/X1  ۸۲۰  هاي محلي سابقه عضويت در تشكل  ۲
  ٠/٠٠۱  X2  ۰۷۱/۳  ۳٩٠/٠ميزان مراجعه به ادارات دولتي در ماه   ۳
  ٠/٠١۳  ۲٨٦/٠  ٤۲١/٠  X3  سن  ۴
  ٠٠٠/٠  ۴٨٦/٠  X4  ۱٦٣/١  دامشمار  ۵

 
  در تبيــين تغييــر متغيرهــاي مــستقل  از لحــاظ اهميــت

گـويي معادلـه      متغير وابسته يا اهميت و نقش آنها در پـيش         
 بتا مراجعـه     استاندارد شده  های ضريبتوان به     رگرسيون مي 

سـابقه  : توان بيان داشت كه متغيرهاي       مي پايهبر اين   . نمود
 دام، ميزان مراجعـه بـه       شمارهاي محلي،    عضويت در تشكل  

 تري در تبيـين تغييـر  از اهميـت بيـش   ادارات دولتي و سـن 
هـاي     از جنگـل   نگهدارینگرش مشاركتي پاسخگويان براي     

هـاي    سـابقه عـضويت در تـشكل      . مورد نظر برخوردارند   حرا
هنـده تجربـه و آمـادگي         د  محلي در عـين حـال كـه نـشان         

پاسخگويان براي مشاركت در امور اجتماعي است، نگـرش و    
مچـون  هـايي ه     را به مشاركت در عرصـه      نرويكرد مثبت آنا  

داشـتن دام يـا بـه عبـارت         . رساند  هاي حرا مي    حفظ جنگل 

 نظام معيشت روسـتايي     نمايانگرديگر دامپروري و دامداري     
ـ        وابسته به منا    بـراي   نابع جنگل و مرتع محلي و آمادگي آن

مراجعه به ادارات دولتي نيز از پيونـد        . حفظ اين منابع است   
گي بيـشتر   ا مراجع ذيربط و آماد    نهادي پاسخگويان ب  / فردي

  . نمايد  براي مشاركت در امور مربوطه حكايت ميناآن
ــاوت در نگــرش   ــراي بررســي تف  در بخــش اســتنباطي ب

ــشاركتي پاســخگويان در  ــداریم ــرا و   جنگــلنگه ــاي ح ه
بـراي    اسـتيودنت  t آمـاري آزمونهـاي   متغيرهاي مربوطه از    

 بـيش از     براي مقايسه نظرهای   F دو گروه و   مقايسه نظرهای 
و  گيری شد بهرهاي مربوطه   متغيرهاي مقولهپايهدو گروه بر 

   . ارايه شده است۱۰نتايج آن در جدول 

  
  اي  مقايسههاي  نتايج آزمون‐۱۰جدول 

مقدار آماره  بندي متغيرهاي گروه آزمون
سطح 

 )P (داري  معني

  ٠۱۰۲/٠  ۱٣۵/۲  )دامداري، كشاورزي، صيادي، آزاد(شغل اصلي 

F  ٠۲۲١/٠  ٧٤٨/۴ )سواد، سواد خواندن و نوشتن، سيكل، ديپلم، باالتر از ديپلم بي (سطح تحصيالت  

  ٠۲۱/٠  ‐٠۱/۳  )عدم عضويت/ عضويت(عضويت در تشكلهاي محلي 

  ٠١۲۳/٠  ‐۶۵٢/۱  برداري مستقيم از جنگلهاي حرا عدم بهره/ برداري مستقيم بهره

T
ت
ودن
تي
اس

 
  

  ٠۳۴/٠  ۴۱٢/٠  هاي روستايي عدم مشاركت در پروژه/ مشاركت

  
هـاي    آيـد، يافتـه      اين جدول برمـي    بررسی كه از    طور  همان
 كه نـوع شـغل اصـلي و نيـز سـطح             دهد نشان می  Fآزمون  
 براي حفـظ    نات پاسخگويان بر نگرش مشاركتي آن     تحصيال

همچنين مقايـسه پاسـخويان بـا       . هاي حرا موثر است     جنگل
 كـه عـضويت در     دهـد  نـشان مـی    استيودنت   tكمك آزمون   

بـرداري   ، بهـره ) عضويت نداشتن/ عضويت(هاي محلي     لتشك
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هـاي حـرا و       برداري مـستقيم از جنگـل        بهره نبود/ مستقيم  
هاي روستايي در نگـرش        مشاركت در پروژه   نبود/ مشاركت  

ايـن  . هاي حرا موثر اسـت      گل جن نگهداری بر   نامشاركتي آن 
دار    درصد معنـي   ۹۵ در مورد هر دو آزمون در سطح         تاثيرها
 نـشان  هـا      است كه نتايج آن آزمون     يادآوریالزم به   . دان  هشد
نداشـتن  /  كه متغيرهاي ديگري همچون مـشاركت        دهد می

 دريافـت  نکـردن / هاي ترويجي و دريافت مشاركت در كالس  
دار نشدن در نگرش مشاركتي       دليل معني  هتسهيالت بانكي ب  

  .اند دار نداشته پاسخگويان تاثير معني
  

  گيري نتيجه

ناپـذير آن بـه     يي   جـدا  ويژگـی يدار كه مشاركت     توسعه پا 
دار و   نـد، هـدف   م   متعادل، پويا، نظام   فرآينديرود،   شمار مي 
بـشري   هـاي مختلـف   نگر براي تلفيـق بهينـه سـرمايه     آينده

، سـرمايه فيزيكـي     )منـابع طبيعـي   (شامل سرمايه طبيعـي     
، سرمايه مالي   )فناوریهاي فيزيكي، تسهيالت و      زيرساخت(
، سـرمايه انـساني و سـرمايه    )ها آمدها و ذخيره اعتبارات، در (

اجتماعي با محوريت توسعه منابع انساني در قالب نهادهـاي          
و با تكيه بر رويكردهـاي       اين برداشت    برپايه. اجتماعي است 

سـازي و     ي، ظرفيـت  رسان کمکبخشي،    توانمندسازي، قدرت 
 در بستر نهادهاي     محلي های۱هامعج محوريت   سازي با   شبكه

هـاي توسـعه از جملـه         عرصـه  همـه  مشاركت در    ،اجتماعي
نمايد و براي     از منابع طبيعي ضروري مي     نگهداریتوسعه و   

ــه ــداوم و تعــادل  دســتيابی ب ــارايي و نيــز ت  اثربخــشي و ك
هـا و    هـا، محـدوديت     مشاركت، آگاهي از توانايي    هايفرآيند

ـ             صـورت   هموانع، نقاط ضعف و قوت اعم از بالقوه يا بالفعـل ب
در اين راستا الزم     .درس  ميضروري به نظر    ند  م  جامع و نظام  

سـازي    م محلـي و نهادينـه     است تا با جلـب مـشاركت مـرد        
بـرداري    هاي فعال زمينه بهـره       در قالب تشكل   نامشاركت آن 

ايـن  .  و احياي منابع طبيعـي فـراهم آيـد         نگهداری با   همراه
مهم در كشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است و به           

ــارب ارزش ــت   تج ــده اس ــدي انجامي ــن ). ٢٥،٢٦،٢٩(من اي
هـا و    نيز در همين راستا و با هدف شناسايي زمينـه    پژوهش
هـاي حـراء در       هاي مرتبط با توسعه مشاركتي جنگـل        انگاره

هـاي    يافتـه  پايه بر    اينك .جنوب كشور به اجرا درآمده است     

 مـشاركت مـردم در      دسـتيابی بـه    بـراي    زيرپژوهش، موارد   
هاي حـراء    جنگلبهينه  و توسعه   ، احياء   نگهداری هاي برنامه

  :دشو پيشنهاد مي
 زنـدگي مـردم      و  معاش ر منابع طبيعي يكي از منابع امرا      ‐

 نيـز  پـژوهش در ايـن   ). ۱۱،۳۳(رود    روستايي به شـمار مـي     
 ءهـاي حـرا     بـرداري معيـشتي از جنگـل        برخي مـوارد بهـره    

از ديـدگاه مـردم محلـي، چـراي بـي رويـه و              . مشخص شد 
هاي حراء به عنوان     برداري از جنگل    نيز بهره  سرشاخه زني و  

هـاي حـراء بـه شـمار         سوخت از علل اصلي تخريب جنگـل      
 برداری بهينه بهره از اينرو آموزش مردم منطقه براي  ؛رود مي

ودن گزيدارهايي در زمينه    مهاي حراء و نيز فراهم ن      از جنگل 
مين ســوخت بــراي مــردم منطقــه توســط تــاتعليــف دام و 
بيرويـه و  برداري  تواند به توقف روند بهره ط مي نهادهاي ذيرب 

 و توسعه آنها    نگهداریهاي حراء از يكسو و       مخرب از جنگل  
   ؛از سوي ديگر كمك نمايد

سازي مـشاركت مـردم محلـي در منـابع             جلب و نهادينه   ‐
). ٢٤،٣٢،٩،١( الزم اســت رســانی کمــکطبيعــي نيازمنــد 

 مـورد   های نهنمو بيشتر نشان داد كه     پژوهشهاي اين     يافته
 بــراي ارائــه اطالعــات، همفكــري و مــشاورت ابــراز بررســی

 ها  طرحريزان و متوليان     اند، كه برنامه   آمادگي و تمايل نموده   
توانند از اين آمادگي و تمايل در جهت سـازگار نمــودن            مي

ها با شرايط و نيازهاي محلي و نيز در زمنيه ارزيابي و             برنامه
  ؛ندها بهره گير اصالح برنامه

انـد،     مختلـف اشـاره نمـوده      پژوهـشگران  كـه    طور  همان ‐
توانند نقـش مهمـي در مـديريت منـابع            نهادهاي محلي مي  
روستاييان از آنجايي كه ). ١٣،٧،٨،٩،١٠(طبيعي ايفا نمايند 

را بـه  محلـي    روسـتايي و نهادهـاي    ي  ها، شورا پرسشطرف  
مشاركت محلي و نيز اطالع رساني و ارتباطات        بهينه  عنوان  

 مي بايـست    ها  طرحريزان و متوليان     يشنهاد نمودند، برنامه  پ
ها  در برنامه ها    و دهياري  روستاييبه تقويت حضور شوراهاي     

 مناسـب مـشاركت مـردم و آمـوزش و           راهکارهایبه عنوان   
هاي  و فراهم نمودن زمينه   ر  از اين  .رساني اهتمام ورزند   اطالع

 ندادن آنا مناسب براي حضور همه مردم و نهادها و دخالت          
ي بـراي   رسـان  کمـک  و نيـز     هـا   طرحريزي و اجراي     در برنامه 

  ؛  تفاهم و جلب تعهد همگان ضروري مي نمايددستيابی به
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 ...هاي مرتبط با مشاركت مردم محلي در                                              بررسي انگاره  ۸۶۲

پژوهش پيرامون عوامـل تاثيرگـذار      ي  ها  هبا توجه به يافت    ‐
هاي الزم از     هاي حراء، ارايه كمك     بر توسعه مشاركتي جنگل   

اجـراي  ،  ...ا و هـ    تـامين علوفـه بـراي دام       ماننـد سوي دولت   
هـاي    ي و قرقبـاني در محـدوده جنگـل        نگهـداری ي  ها  طرح

 واگـذاري   و نيـز هـا   حراء، برخورد با مسببان تخريب جنگـل      
 .شود اختيارات الزم به شوراهاي روستايي پيشنهاد مي

پيگيــري ايــن ســازوكارها در راســتاي توســعه مــشاركتي 
  ديگــرهــاي حــراء يــا در جريــان طراحــي و اجــراي جنگــل
هاي توسـعه مـشاركتي در منطقـه، ملزومـاتي را نيـز               برنامه

تـوان    از جمله اين الزامات و نيازها مـي       . درپي خواهد داشت  
 :به موارد زير اشاره نمود

شناسايي و لحاظ نمودن ملزومات مـرتبط بـا مـشاركت            ‐
ــي     ــان طراح ــي در جري ــاي محل ــتايي و نهاده ــردم روس م

 راسـتاي   هاي مبتني بر مشاركت مـردم روسـتايي در          برنامه
  هاي حراء؛ توسعه جنگل

شناسايي و لحاظ نمودن ملزومات مرتبط با تقويت نظام          ‐
مانند كشاورزي و دامداري    معيشت روستايي و امور مربوطه      

 ؛هاي حراء  بر جنگلآنها و اثرگذاری

ارزيابي و برآورده نمودن نيازهاي ترويجي مردم محلي و          ‐
ارتبـاط بـا توسـعه     در نفراهم سازي اطالعات مورد نياز آنـا  

بـا  هاي مربوطه       هاي حراء و منافع و پيامدهاي برنامه        جنگل
 ؛ مناسبهای ارايه راهکارها و شيوه

ديگـر  هـا و   تقويت نقـش شـوراهاي روسـتايي، دهيـاري         ‐
نهادهاي محلي به عنوان كنشگران معتبر، رايزن و نماينـده          

سازي مشاركت    مردم روستايي و برخوردار از ظرفيت نهادينه      
 ؛هاي حراء مردم در فرايند توسعه جنگل

درنظرگرفتن مشاركت مـردم روسـتايي بـه عنـوان يـك          ‐
روان هاي مناسب بـراي       سازي مشوق  يند مستمر و فراهم   آفر

 ؛ و مشاركت آنهاسازی و سادگی
تقويت همكاري و همـاهنگي بـين كـارگزاران دولتـي و             ‐

ــا ــا مــردم روســتايي و نهادهــاي محلــي از  نپيونــد آن  راه ب
 بهينـه ساماندهي شبكه توسعه جنگلهاي حراء با مـشاركت         

اندركاران امر و برخـوردار از ظرفيـت فعاليـت در              دست همه
  .المللي اي، ملي و بين سطوح مختلف محلي، منطقه
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Absract 
Acording to empirical evidences, first step of any successful intervention in sutainable natural 

resources development process is identifying needs of local people and other stakeholders as well as 
recognition of their contributions in order to effective participating in all step of process. With regard 
to this comment, in this paper as result of a descriptive research based on survey strategy, tried to 
identify some patterns related to local people's participation in development of mangrove forests in 
south of Iran (Boushehr province coasts). Validity of questionnaire as data gathering instrument, 
confirmed by selected experts and Coronbach Alpha coefficient (equal to 67% - 79% range by 
different parts of questionnaire) used to confirm its reliability. Data collected were analyzed using the 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) based on appropriate statistics. In descriptive 
findings, items and patterns related to mangrove forests utilizations, causes of forest degradation, local 
participation attitudes, participation areas and procedures, in process of several categories, information 
and communication channels where illustrated. Inferential tests (F and T-student) results showed 
differences of participative attitude of respondents based on some variables such as age, education 
level, participation in rural project and membership of local institutions. Using stepwise regression led 
to a linear equation including age, number of livestock (ownership), recourse to governmental offices 
and membership period of local institutions as independence variables and R2

Ad coefficient indicated 
that this linear equation explained about 60% variance of participative attitude of local people as 
dependence variable. 
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