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داران در  شناسایی عوامل مؤثر در عدم مشارکت مرتع

 داری شهرستان کهگیلویه های مرتع اجرای طرح
 
 استادیار گرو  ترویج و آملزش کشاورزیی دانشگا  آزاد اسالمیی واحد عللم و تحقیقافی تهران ؛*فرهاد لشگرآرا 

 اسالمیی واحد عللم و تحقیقافی تهران کارشناس ارشد ترویج و آملزش کشاورزیی دانشگا  آزاد ؛مجیدرضا داورپناه 
 ی دانشگا  آزاد اسالمیی واحد عللم و تحقیقافی تهران داری استادیار گرو  مرتع ؛سیداکبر جوادی 

 
 
 

 
های اخیر، مقابله با عوامل تخریب مرات  و تالش در جهت احیای مرات ، به منزلة گامی اساسی در راسیتای توسیعة    در دهه

های مناب  طبیعی و نیاز به نیروی انسانی بسییار زییاد    ری بوده است. اما، با توجه به وسعت زیاد عرصهپایدار، الزم و ضرو
های میکور بهترین وسییله بیرای توسیعة ایین      برداران عرصه رسد مشارکت بهره نظر می برای حفاظت و احیای این مناب ، به

 در بخیش  داری های مرت  اجرای طرو در داران مشارکت مرت شناسایی موان  مناب  باشد. از این رو، هدف کلی این تحقیق 
. ابیزار تحقییق پرسشینامه    اسیت  هیبستگیاست. این تحقیق از نوع کاربردی و روش پژوهش  مرکزی شهرستان کهگیلویه

وان نفر به عنی  ۱۱۰داران است که از این تعداد بر اساس فرمول کوکران،  نفر از مرت  ۱97است. جامعة آماری تحقیق حاضر 
 .صورت گرفیت  SPSS16افزار  نرم باها  تجزیه و تحلیل دادهگیری توادفی ساده انتخاب شدند.  نیونه به کیک روش نیونه

درصید( در حید متوسیط اسیت. از      ۶/77بیرداران )  های تحقیق حاکی از آن است که میزان عدم مشارکت اکرریت بهره داده
داران در اجرای  عدم مشارکت مرت اعی، آموزشی، اقتوادی، سیاسی، و شناختی، اجتی سوی دیگر، بین عوامل فردی و روان

هیای موجیود، عوامیل     وجود دارد. هیچنین، بیر اسیاس یافتیه    99/۰داری در سطح  رابطة منفی و معنیداری  های مرت  طرو
از ایین رو، بیه    داران را تبیین کردنید.  درصد از تغیرات واریانس عدم مشارکت مرت  ۶/5۳آموزشی و اجتیاعی در مجیوع 
داری شهرسیتان کهگیلوییه، توجیه خیا  بیه عوامیل مییکور         های مرتی   داران در اجرای طرو منظور مشارکت بیشتر مرت 

 داران باشد. ساز مشارکت هر چه بیشتر مرت  تواند زمینه می
 

 کت.موانع مشار  داری، داری، عدم مشارکت، مرتع های مرتع طرح شهرستان کهگیلویه، واژگان کلیدی:

                                                      
 Email: flashgarara@yahoo.com   09128237801نویسناة مسئول، کلف   ا *
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 مقدمه
های ییرامون منهابآ   کأکیا بر مشارک  مردم در کصمی 

کهری  راه حفهظ    کری  و سهه   طبیتی، ب  منزلة نزدیک

ای ک  اگر  گردد  ب  گون  برمی 1930ای  منابآ، ب  دهة 

مههردم از مشههارک  محههروم شههونا، رشهها و کوسههت   

متنی خواها بودا از ای  رو، مشارک ، به    شات بی ب 

هها و   کشک  بخش، جزء تینفک فتالی  عنوان ابزاری

 [ا8ای شاه اس  ] اهاا  بسیاری از مراکز کوست 

منابآ طبیتی کجایاشوناه، در واقآ، رک  اساسهی  

ای  منهابآ   رودا شمار می هر کشور ب  کوستة یایاار در

 در اقتصهادی و اجتمهاعی و،   بسهتری بهرای کوسهتة   

ای  مت کولیا یایاار در هر جا برای ای ح ی  ، یشتوان 

بهرداری اصهولی از آن امهری     اس   ب  طوری ک  بهره

نمایههاا یکههی از   نایههذیر مههی  ضههروری و اجتنههاب 

های مه  منابآ طبیتهی مراکهآ اسه ا مراکهآ      زیربخش

اهمی  فراوانی در حفظ آب و خا  هر کشهور داردا  

شهمار   کری  منابآ ملهی به    در ایران، مراکآ یکی از مه 

وأم با عملیات، اصالح و رودا با استفادة صحیش و ک می

کوانها ن هش مهمهی در حفهظ آب و      احیایِ مراکآ می

هههای کشههور در زمینههة    خهها  و کههأمی  نیازمنههای  

 [ا1یروکئینی داشت  باشا ]های  فرآورده

آمیزبههودن  یکههی از عوامهه  مههؤثر در موف یهه    

های مرکآ و آبخیزداری ایجاد انگیهزة مشهارک     یروژه

سه  رکه  کوسهتة     در میان ساکنان حوزة آبخیز اس ا

یایههاار انسههانی عبههارت اسهه  از  مههردم، منههابآ، و    

مشارک ا با ای  کفاوت ک  مشارک ، در م ایس  با دو 

رک  دیگر، ن ش ساختاری دارد و دو عامه  مهردم و   

آینههاا  منههابآ در چهههارچوب آن بهه  فتالیهه  درمههی  

مشارک ، ب  دلی  آنک  ه  ها  و ه  وسیلة رسیان 

کنناة دو عام  دیگر را داردا  ب  آن اس ، ن ش کرکیب

ب  همی  دلی ، مشارک  عنصهری کلیهای در فراینها    

شهاة   کوستة یایاار کل ی و از آن با عنهوان حل هة گه    

  [ا5شود ] فراینا کوست  یاد می

در حال حاضر، مراکآِ ایران از وضهتی  نامناسهبی   

هها   برخوردارنا و اگر اقاامی برای اصالح و احیای آن

چنههاان دور شههاها   زمههان نهه  صههورت نگیههرد، در  

رفت  یوشش گیاهی و فرسایش خها  در مراکهآ    ازبی 

و، در نهایهه ، نههابودی کامهه  ایهه  منههابآ خههاادادی  

خواهی  بودا نابودی مراکآ هه  از لحهام اقتصهادی و    

ه  اجتماعی ضرر و زیان فراوانی به  همهراه خواهها    

داش ا بنابرای ، حفظ مراکآ موجود و اصالح و احیها  

ای  منابآ از جمل  اقاامات ضروری اسه   و گسترش 

کاری در ای  زمین  ضرر و زیان فراوانی  و اهمال و ک 

 [ا9برای کشور در یی خواها داش  ]

ویهژه در چنها دههة     روی  از مراکهآ، به    استفادة بی

اخیر، موجب گسترش رونا فرسایش خا  در کشور 

شاه اس   ب  طوری ک  سهاتن  حهاود یهک میلیهون     

راکهآِ کشهور ایهران از نظهر کیفهی و کمّهی       هکتار از م

شهودا طبهق نظهر     کخریب و از مرحلة کولیا خارج می

انارکاران امور منابآ طبیتهی کشهور،    بسیاری از دس 

ح  ای  مشک  در گروِ بسیج همگانی و همکهاری و  

متأسهفان ، در   [ا14مشارک  کلیة اقشار مهردم اسه  ]  

ب  سطش میلیون هکتار  5/1حال حاضر، سالیان  حاود 

 200شود و در هر دقی ه    ها در کشور افزوده می بیابان

هها راههی    ک  خا  از سطش مزارع، مراکهآ، و جنگه   

شهودا در واقهآ،    ها و یش  ساها می و دریاچ  دریاها

که  خها     15هرسال  در ایران ب  طور مستمر حاود 

شهودا   در هر هکتار بر اثهر فرسهایش آبهی شسهت  مهی     

کیلوگرم غالت برای هر  140همچنی ، مصر  سرانة 
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میلیههون نفههر جمتیهه   96بههرای  2011نفههر در سههال 

ک  غل  اس ، در حهالی که  محهاودی      13440000

منابآ آب برای کهیة ای  م هاار مهواد غهذایی همهواره     

هههای  رودا طبههق بررسههی شههمار مههی مههانآِ اساسههی بهه 

های  ها و مراکآ، سی  گرفت  کوسط سازمان جنگ  انجام

کوانا دربهارة حفاظه     می 1991کا  1952مه  از سال 

از منابآ طبیتی هشااری به  مها باهها و ایه  به  متنهای       

 [ا18دادن یوشش گیاهی مناسب در کشور اس  ] ازدس 

یکی دربارة مشارک  کتاریف مختلفی وجود داردا 

کری  کتاریف مشهارک  را آبههو  و کهوه      از کام 

ای  اناا اهمی  ای  کتریف به  گونه    ( بیان کرده1976)

برنها   اس  ک  از آن ب  عنوان کتریفی استاناارد نام می

و امروزه شهرت جهانی داردا آبهو  و کوه ، بهیش  

گیهری   از هر چیز، ب  دخال  مردم در فراینها کصهمی   

انا ک  مشارک  یتنی شرک  افراد  کأکیا دارنا و بر آن

یهابی، و ک سهی  منهافآ     اجهرا، ارزش  گیری، در کصمی 

مشارک  عبهارت اسه    یا [ 16]ه حاص  از یک یروژ

از  ک ب  آگاهان  و شرک  مؤثر همة افراد یک جامته   

برای رسیان ب  یک ها  خاص ب  شک  همکاری از 

سر می  و رغب  با استفاده از کمامی امکانهات بهال وة   

گیههری، اجههرا،   جمتههی در طههرح مسههئل ، کصههمی    

برداری، و بازنگری یک فتالی  یا هها  خهاص    بهره

 [ا14]

هنهر   عله  و  را داری مرکهآ  والنتی سوی دیگر، از 

 آوردن دسه   مایری  مرکآ ب  منظور ب  و ریزی برنام 

حااکثر محصول دامهی بها حفهظ دوام منهابآ طبیتهی      

 اس  میان ای قرارداد دوجانب  داری طرح مرکآ داناا می

ها و مراکآ ب  نمایناگی از سوی دوله    سازمان جنگ 

داران همهان   ان و مرکهآ و مجری طرح ک  غالباً دامهاار 

سهال  در   به  صهورت سهی    قرارداد ای  طرح اناا منط  

شود و در صهورت رعایه     دفاکر ثب  اسناد منت ا می

شهاه در طهرح و مواف ه      بینهی  های یهیش  برنام  ةکلی

 واگهذاری  و کمایا قاب  سازمان در یایان سی سال نیز

 [ا9] اس  وارثان ب 

کح ی هی بها   در  1385زاده و خلی ی در سال  هم 

بررسههی عوامهه  مههؤثر بههر عههام مشههارک    »عنههوان 

دریافتنا « های مرکآ و آبخیزداری برداران در طرح بهره

کهه  کمبههود سههرمای  و ناآگههاهی از محاسهه  اجههرای  

بهرداران   کری  دتی  عام مشارک  بهره ها از مه   یروژه

 [ا5اس  ]

دهها که     نتایج مطالتة شاعری و ستای نشان مهی 

تصههادی، اجتمههاعی )ناآگههاهی،   هههای اق محههاودی 

هههای  سههوادی، ااا( و محههاودی  سههوادی یهها کهه  بههی

گرایی با عام مشهارک  مهردم رابطهة مسهت یمی      سن 

 [ا16دارد ]

ههای   ابوئی  در کح یق خهود نشهان داد بهی  متغیهر    

داری،  ههای مرکهآ   میزان آگاهی داماار از ماهی  طهرح 

های کرویجی، میزان کمهاس   میزان مشارک  در کالس

مروج، م اار مرکآ کح  اختیار دامهاار، و نیهاز به      با

علوف  با جلب مشارک  دامااران در حفهظ و احیهای   

 [ا1داری وجود دارد ] مراکآ رابطة متنی

کهوان در دو   از نظر ستای، موانآ مشارک  را مهی 

برداران منابآ طبیتی )شام   ا بهره1محور بررسی کرد  

نهابآ طبیتهی،   بهرداران م  سهوادی بههره   سوادی یا ک  بی

ا 2بههرداران، مشههکالت فرهنگههی(    یراکنههاگی بهههره 

ریزان )شام  نهاکوانی در برقهراری    کارشناسان و برنام 

اعت ادی ب  اهمی  مشارک   ارکبا  سازناه با مردم، بی

مردمی در حفظ و احیای منابآ در برخی کارشناسان و 

اجرایهی   - بهودن سیسهت  کشهکیالکی    ریزان، بست  برنام 

  .[15ارک  مردم( ]برای مش

شهیازنای ب  ای  نتیج  رسیا ک  وضتی  روسهتا  
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هههای آمههوزش  از لحههام امکانههات، برگههزاری کههالس

داری، یایگهاه اجتمهاعی، و از لحهام کشهاورزی      مرکآ

 [ا17اس  ] کأثیرِ بیشتری در مشارک  دامااران داشت 

یهور نشهان داد میهان ناآگهاهی از محتهوای       حسی 

هههای  ردم در فتالیهه برنامهه  و عههام مشههارک  مهه  

ای حاک  اس ا همچنهی ، کوجه  به      آبخیزداری رابط 

ها، و عهر  محلهی باعه  افهزایش      ها، فرهنگ ارزش

 [ا6مشارک  خواها شا ]

در کح یقِ یاراوانسا مشهاهاه شها که  بهی  بافه       

بهودن سهطش کحصهیالت زنهان،      فرهنگی، ف هر، یهایی   

عوامهه  خههانوادگی، و عههام مشههارک  زنههان رابطههة  

 [ا13ی وجود دارد ]مست یم

فینسههتربوش و ویکلههی  در کح ی ههی بهها عنههوان   

دریافتنها  « های کوست  برداران در یروژه مشارک  بهره»

کر، سطش مهارت فرد بیشهتر،   یافت  هرچ  کشور کوست 

و رهبری اجتماعی کاراکر باشا، میزان مشارک  بیشتر 

 [ا4خواها بود ]

نهآ  کح یق اُآکلی و همکاران نشهان دادنها که  موا   

ا موانهآ  2ا موانآ سهاختاری   1انا از   مشارک  عبارت

 [ا11ا موانآ اجتماعی ]3اداری  

کنهها   م  ابراز کردنا که  نه    سینگر و فورت هانس 

هها   ها، و گرایش منفت ، بلک  عوام  اجتماعی، ارزش

از جمل  سطش سواد، س ، درآما، محه  سهکون ، و   

 [ا7نا ]داران کأثیرگذار اناازة مرکآ در کصمی  مرکآ

عالوه بر مطالتاکی که  در بهات ذکهر شها، دربهارة      

ههای حفهظ و    عوام  مهؤثر بهر مشهارک  در فتالیه     

احیای منابآ طبیتی مطالتات دیگری نیز انجام یذیرفت  

دها ک  عوام  متتهادی   اس ا ای  مطالتات نشان می

در عام مشارک  افراد مؤثر اسه ا بنهابرای ، در ایه     

  عوامه  مهؤثر در میهزان    یژوهش ستی شاه ینج دست

ههای فهردی،    شهام  ویژگهی   - عام مشهارک  افهراد  

 - و آموزشههی گههذاری اجتمههاعی، اقتصههادی، سیاسهه 

 بررسی شودا 

استان کهگیلوی  و بویراحما، بتا از شمال کشور، 

اولی  استان از لحام یوشهش جنگلهی اسه  و کنهوع     

گیاهی بسیار متنوع و زیبایی دارد  ب  طوری ک  یکهی  

در رودا  شهمار مهی   ههای کشهور به     باکری  اسهتان از زی

 569108شهرستان کهگیلوی  مسهاح  منهابآ طبیتهی    

هزار هکتهار   373201هزار هکتار اس   از ای  م اار 

هزار هکتار آن مرکهآ اسه ا در    295907آن جنگ  و 

 و آایهه  موانهه  از یههکهههر  نیههزایهه  شهرسههتان  

بهر سهر راه    شهاه مشهکالکی را   ههای گفته    محاودی 

مشهارک   ا وجهود آورده اسه     رک  دامااران به مشا

 یهذیر  دامااران باون هموارکردن موانآ مختلف امکهان 

 ا س ین

بایها  با کوج  ب  سطش زیاد مراکآ در ایه  بخهش،   

داران و ن ش ای   عوام  مؤثر در جلب مشارک  مرکآ

ههای مشهارکتی را شناسهایی     عوام  در ییشبرد برنامه  

آماه  دس  ج و کجارب ب کردا ست ، با استفاده از نتای

ب  حفظ و احیای مراکآ شهرستان اقهاام کهردا از ایه     

کح یق شناسایی موانهآ مشهارک    ای  ها  کلی رو، 

 در بخهش  داری های مرکهآ  اجرای طرح در داران مرکآ

 ااس  مرکزی شهرستان کهگیلوی 

 

 شناسی روش
مشهارک    موانهآ محاودة موضوعی کح یق شناسهایی  

داری در شهرستان  های مرکآ طرح اجری داران در مرکآ

، محههاودة جغرافیههایی کح یههق شهرسههتان  کهگیلویهه 

ههای   کهگیلوی ، و محهاودة زمهانی کح یهق نیهز سهال     

اس ا روش کح یهق بهر حسهب هها       1391ه1390

کاربردی، فراینا اجرا کمّهی، منطهق یهژوهش قیاسهی،     
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نگهر، و بهر حسهب روش     زمان یژوهش طولی گذشت 

ای، ب  عنهوان ابهزار اصهلی     یرسشنام همبستگی اس ا 

موانآ کح یق، در هف  بخش طراحی شا  بخش اول، 

داری   ههای مرکهآ   داران در اجرای طرح مشارک  مرکآ

بخههش دوم، عوامهه  فههردی  بخههش سههوم، عوامهه    

اجتمهاعی  بخهش چههارم، عوامه  اقتصهادی  بخهش       

ی  بخهش ششه ، عوامه     گهذار  اس یسینج ، عوام  

شخصههی هههای  آموزشههی  بخههش هفههت ، ویژگههی   

گویانا در مجموع، ضریب نهایی آلفای کرونباخ  یاسخ

 اس ا  93/0ه74/0برای ابزار کح یق بی  

دارانِ  نفر از مرکآ 197جامتة آماری کح یق حاضر 

 110کارنهاا   شهرستان کهگیلوی  اس  ک  مشهغول به   

 گیری کصادفی ساده انتخهاب شهاا   نفر از طریق نمون 

داران در  رکهآ کح یهق عهام مشهارک  م   متغیر وابسهتة  

داری )حفهظ، احیها، و کوسهت (     های مرکآ اجرای طرح

اسهه ا بهه  منظههور شههناخ  میههزان عههام مشههارک   

داری، از هشه    های مرکهآ  داران در اجرای طرح مرکآ

گوی  در قالب طیف لیکرت استفاده شاا با کوجه  به    

( کمتههری  و 1( و خیلههی کهه  )5امتیههاز خیلههی زیههاد )

و  8×1=8کرکیهب   گو به   سخبیشتری  امتیاز برای هر یا

و  1ها با ه  جمآ اس ا از ای  رو، همة گوی  8×5=40

 13ه   8ای ک  امتیازهای  شا  ب  گون  2مجاداً کابنای

ه   28،  )متوسط( 27ه   21،  )ک ( 20ه   14)خیلی ک (، 

بنهای شهاا    )خیلی زیاد( طب ه   41ه   35)زیاد(، و  34

دی و متغیرهای مست   کح یق حاضر شام  عوام  فر

شههناختی، عوامهه  اجتمههاعی، عوامهه  اقتصههادی،  روان

کجزی  گذاری و عوام  آموزشی اس ا  عوام  سیاس 

صهورت   win spss/16افهزار   نهرم  بها هها   و کحلی  داده

 گرف ا

                                                      
1. compute 

2. recode 

 نتایج
داران  شناسایی موانآ مشهارک  مرکهآ   از حاص  جینتا

 داری در شهرستان کهگیلوی  های مرکآ در اجرای طرح

شههاه ی بررسهه ه یاسههتنباط وی فیوصههک ه بخههش دو در

 ااس 

با کوج  ب  نتایج، متوسط س  افراد مهورد مطالته    

هها   کهری  آن  سال اس ، ک  جوان 7/55در ای  کح یق 

سهال  اسه ا از نظهر     72هها   کهری  آن  سال  و مس  40

درصا از افراد مهورد مطالته ،    9/40سطش کحصیالت، 

گویان  یاسخ نفر از 108سوادناا  با بیشتری  فراوانی، بی

درصها(   1/39اکثهر افهراد )   درصا( اسه ا  2/98مرد )

 28انا و میانگی  ساب ة دامااری  دارای ساب ة دامااری

درصها(   100سال اس ا همهة افهراد مهورد مطالته  )    

 9/40اکثهر افهراد )  اناا  برداری اشتراکی دارای نظام بهره

هها   درصها( آن  3/7هکتار و ف هط )  100ه   51درصا( 

هکتار زمی  دارناا میانگی  مالکی  افراد  201بیش از 

 هکتار اس ا 129ک ریباً 

داران،  در خصههوص میههزان عههام مشههارک  مرکههآ

های کح یق حاکی از آن اسه  که  میهزان عهام      یافت 

درصا( در  6/77مشارک  اکثری  افراد مورد مطالت  )

درصهها افههراد عههام   2حهها متوسههط اسهه  و ف ههط  

 (ا1ل مشارکتشان در حا زیاد اس  )جاو

بنهای عهام    در ادام ، ب  منظور شناسایی و اولوی 

 داران از آمهارة میهانگی  اسهتفاده شهاا     مشارک  مرکآ

ها بر اسهاس آمهارة میهانگی  نشهان      بنای گوی  اولوی 

داران بهها  دههها بیشههتری  عههام مشههارک  مرکههآ   مههی

عام کرکیب شام   ب  21/4، و 39/4،  57/4های  میانگی 

 بذریاشههی، بههذرکاری، و داران در  مشههارک  مرکههآ 

 (ا2اس  )جاول  کشی آب لول 
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 (=11۰nداری ) های مرتع داران در اجرای طرح . توییع فراوانی میزان عدم مشارکت مرتع1جدول 

 درصا کجمتی درصا متتبر درصا فراوانی طیف ارزیابی

 4/20 4/20 1/9 10 (20ه  14ک  )

 98 6/77 5/34 38 (27ه  21متوسط )

 100 2 9/0 1 (34ه  28زیاد )

 - - 5/55 61 باون یاسخ

 - 100 100 110 جمآ

 نما  متوسط

 

 داری های مرتع داران در اجرای طرح میزان عدم مشارکت مرتعبندی  اولویت. 2جدول 

 انحرا  متیار میانگی  ها گوی  اولوی 

 61/0 57/4 بذریاشی 1

 71/0 39/4 بذرکاری 2

 79/0 21/4 کشی آب لول  3

 86/0 10/4 کاری نهال 4

 86/0 90/3 مرم  چشم  5

 72/0 87/3 احااث آبشخور 6

 91/0 74/3 واکاری 7

 93/0 62/3 غر  8

 
 

 (=11۰nداران ) شناختی در عدم مشارکت مرتع . توییع فراوانی تأثیر عوامل فردی و روان3جدول 

 درصا کجمتی درصا متتبر درصا فراوانی طیف ارزیابی

 1 1 9/0 1 (16ه  11ک  )

 7/31 8/30 1/29 32 (22ه  17متوسط )

 3/92 6/60 3/57 63 (28ه  23زیاد )

 100 7/7 3/7 8 (34ه  29خیلی زیاد )

 - - 5/5 6 باون یاسخ

 - 100 100 110 جمآ

 نما  زیاد
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ش ناختی در ع د     تأثیر عوام ل ر ردی و روان  

 داران مشارکت مرتع
و بهه  منظههور شههناخ  میههزان کههأثیر عوامهه  فههردی   

داران از شهش   شناختی در عهام مشهارک  مرکهآ    روان

ههای   گوی  در قالب طیف لیکرت استفاده شهاا یافته   

کح یق حهاکی از آن اسه  که  اکثریه  افهراد مهورد       

انهها کهه  میههزان عههام   درصهها( بههر آن 6/60مطالتهه  )

ههها بهه  واسههطة کههأثیر عوامهه  فههردی و   مشههارک  آن

 (ا3شناختی در حا زیاد اس  )جاول  روان

ها بر اساس آمارة میانگی  نشان  بنای گوی  ی اولو

دها ک  بیشتری  کهأثیر عوامه  اجتمهاعی در عهام      می

داری  ههای مرکهآ   داران در اجرای طهرح  مشارک  مرکآ

کرکیههب  بهه  607/4، و 613/4،  630/4هههای  بهها میههانگی 

برداران ب  مأموران منابآ طبیتی  اعتمادی بهره بیشام  

ن امکانههات رفههاهی و نبههود فههراه ، و مجریههان طههرح

برخههورد نامناسههب مههأموران دولتههی بهها ، و بهااشههتی

 اس ا دامااران

 

 داران تأثیر عوامل اجتماعی در عد  مشارکت مرتع
میههزان کههأثیر عوامهه  اجتمههاعی در عههام مشههارک    

داران با دَه گوی  در قالب طیف لیکرت سهنجیاه   مرکآ

های کح یق حاکی از آن اسه  که  اکثریه      شاا یافت 

انها که  کهأثیر     درصا( بهر آن  8/53راد مورد مطالت  )اف

ها در حا خیلی    عوام  اجتماعی در عام مشارک  آن

 (ا4زیاد اس  )جاول 

ها بر اساس آمارة میانگی  نشان  بنای گوی  اولوی 

دها ک  بیشتری  کهأثیر عوامه  اجتمهاعی در عهام      می

داری  ههای مرکهآ   داران در اجرای طهرح  مشارک  مرکآ

کرکیههب  بهه  607/4، و 613/4،  630/4هههای  نگی بهها میهها

برداران ب  مأموران منابآ طبیتی  اعتمادی بهره بیشام  

نبههودن امکانههات رفههاهی و  فههراه ، و مجریههان طههرح

برخههورد نامناسههب مههأموران دولتههی بهها ، و بهااشههتی

 اس ا دامااران

 

ت  أثیر عوام  ل ادت   ادی در ع  د  مش  ارکت  

 داران مرتع
ان کأثیر عوام  اقتصادی در عام ب  منظور شناخ  میز

داران از شهش گویه  در قالهب طیهف      مشارک  مرکهآ 

ههای کح یهق حهاکی از آن     لیکرت استفاده شاا یافته  

درصها(   4/65اس  ک  اکثری  افهراد مهورد مطالته  )   

میههزان عههام مشههارک  خههود را بهه  واسههطة عوامهه   

 (ا5داننا )جاول  اقتصادی در حا متوسط می

ا بر اساس آمارة میانگی  نشان ه بنای گوی  اولوی 

دها ک  بیشتری  کهأثیر عوامه  اقتصهادی در عهام      می

داری  ههای مرکهآ   داران در اجرای طهرح  مشارک  مرکآ

کرکیههب  بهه  615/3، و 927/3،  092/4هههای  بهها میههانگی 

بهودن   لی، فصه عام کمکی  مالی برای مشهارک  شام  

کمبود اعتبارات مهورد نیهاز بهرای اجهرای     و مشاغ ، 

 س اها حطر

 

 داران تأثیر عوامل سیاسی در عد  مشارکت مرتع
ب  منظور شناخ  میزان کأثیر عوام  سیاسهی در عهام   

داران از هشه  گویه  در قالهب طیهف      مشارک  مرکآ

ههای کح یهق حهاکی از آن     لیکرت استفاده شاا یافته  

اس  ک  ک ریباً همة افراد مهورد مطالته  میهزان عهام     

أثیر عوامه  سیاسهی در   مشارک  خود را ب  واسطة که 

 (ا6داننا )جاول  حا زیاد و خیلی زیاد می

ها نیز بر اساس آمهارة میهانگی     بنای گوی  اولوی 

دها ک  بیشتری  کأثیر عوام  سیاسی در عام  نشان می

 داری ههای مرکهآ   داران در اجرای طهرح  مشارک  مرکآ
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 (=11۰nداران ) رتع. توییع فراوانی تأثیر عوامل اجتماعی در عدم مشارکت م4جدول 

 درصا کجمتی درصا متتبر درصا فراوانی طیف ارزیابی

 2/46 2/46 6/33 37 (44ه  36زیاد )

 100 8/53 1/39 43 (53ه  45خیلی زیاد )

 - - 3/27 30 باون یاسخ

 - 100 100 110 جمآ

 نما  خیلی زیاد

 (=11۰nداران ) . توییع فراوانی تأثیر عوامل اقتصادی در عدم مشارکت مرتع5جدول 

 درصا کجمتی درصا متتبر درصا فراوانی طیف ارزیابی

 8/4 8/4 5/4 5 (16ه 11ک  )

 2/70 4/65 8/61 68 (22ه  17متوسط )

 100 8/29 2/28 31 (28ه  23زیاد )

 - - 5/5 6 باون یاسخ

 - 100 100 110 جمآ

 نما  متوسط

 (=11۰nداران ) شارکت مرتع. توییع فراوانی تأثیر عوامل سیاسی در عدم م6جدول 

 درصا کجمتی درصا متتبر درصا فراوانی طیف ارزیابی

 50 50 6/43 48 (34ه  28زیاد )

 100 50 6/43 48 (41ه  35خیلی زیاد )

 - - 7/12 14 باون یاسخ

 - 100 100 110 جمآ

 نما  زیاد و خیلی زیاد

کرکیب شام   ب  529/4، و 591/4،  70/4های  با میانگی 
ههای   گهرفت  شهیوه   های دولتی، نادیاه حمی  مایری ک

گیهری، و   کز قارت کصهمی  کمر متمول و سنتی مردم،
 اس ا های غیردولتی  کوجهی دول  ب  ن ش سازمان بی
 

 داران تأثیر عوامل آموزشی در عد  مشارکت مرتع
ب  منظور شناخ  میزان کأثیر عوام  آموزشی در عام 

  در قالههب طیههف داران از یههنج گویهه مشههارک  مرکههآ
ههای کح یهق حهاکی از آن     لیکرت استفاده شاا یافته  

درصا( ع یهاه   8/52اس  ک  اکثر افراد مورد مطالت  )
ها   دارنا ک  کأثیر عوام  آموزشی در عام مشارک  آن

 (ا7در حا متوسط اس  )جاول 

ها بر اسهاس آمهارة میهانگی  نشهان      بنای گوی  اولوی 
مه  آموزشهی در عهام    دها ک  بیشتری  کهأثیر عوا  می

داری  ههای مرکهآ   داران در اجرای طهرح  مشارک  مرکآ
کرکیههب  بهه  660/3، و 059/4،  387/4هههای  بهها میههانگی 

 نااشت  کماس کافی با مروجهان منهابآ طبیتهی،   شام  
، و نکههردن بهه  نیازهههای آموزشههی دامههااران   کوجهه 
کرویجهی مناسهب    - ههای آموزشهی   نشانِ دوره برگزار

 اس ا داری های مرکآ برای شرک  در طرح
ب  منظور کتیی  رابط  میان متغیرههای کح یهق و عهام    

برداران از ضریب همبستگی ییرسهون و   مشارک  بهره
برای بررسی کأثیر جمتی متغیرهای مست   کح یق بهر  

برداران( از رگرسیون  متغیر وابست  )عام مشارک  بهره
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ههای کح یهق حهاکی از آن     چناگان  استفاده شهاا داده 
شناختی، اجتمهاعی،   ک  بی  عوام  فردی و روان اس 

عههام مشههارک   آموزشههی، اقتصههادی، سیاسههی، و   
رابطة منفهی  داری  های مرکآ داران در اجرای طرح مرکآ

 (ا8وجود دارد )جاول  99/0داری در سطش  و متنی
 از اسهتفاده  با کنناه، ب  منظور شناسایی متغیرهای کبیی 

عوامه    ه ریه متغو د بیه کرک به   1گهام  ب  گام رگرسیون
 ونیرگرسه  ةمتادله  وارده  آموزشی و عوام  اجتمهاعی 

 اشه  متادله   وارد که  ی ریه متغ ،مرحله    یاول درا اش
متغیهر   که   مفههوم  بهاان   اسه   X5 عوام  آموزشی 

داران  مزبور بیشتری  کأثیر را در عام مشهارک  مرکهآ  
داشت  اس ا در ای  مرحل ، ضریب همبسهتگی برابهر   

=435/0شاه برابهر   ی  کتای و ضریب کتی 678/0
2R 

 5/43کنههایی   محاسب  شا  یتنی اینک  متغیر مذکور به  
داران را  درصا کغییرات واریان  عام مشارک  مرکهآ 

 کبیی  کرده اس ا
در مرحلة دوم، ی  از متغیر عوام  آموزشهی، متغیهر   

X2    یتنی عوام  اجتماعی، وارد متادل  شهاا در ایه ،
و ضهریب   =R 759/0 ، ضریب همبستگی برابر مرحل

=536/0شاه برابر  کتیی  کتای 
2R     محاسهب  شهاا بهر

های موجود، متغیرهای عوام  آموزشهی و   اساس یافت 
درصا از کغیرات واریهان    6/53اجتماعی در مجموع 
 (ا9انا )جاول  داران را باع  شاه عام مشارک  مرکآ

متغیرهههای رگرسههیونی را نشههان ضههرایب  10جههاول 
 دهاا می

  (=11۰nداران ) . توییع فراوانی تأثیر عوامل آمویشی در عدم مشارکت مرتع7جدول 
1

 

 درصا کجمتی درصا متتبر درصا فراوانی طیف ارزیابی

 8/52 8/52 7/42 47 (18ه  14متوسط )

 8/97 9/44 4/36 40 (23ه  19زیاد )

 100 2/2 8/1 2 (29ه  24خیلی زیاد )

 - - 1/19 21 باون یاسخ

 - 100 100 110 جمآ

 نما  متوسط

 داران . همبستگی بین متغیرهای تحقیق با عدم مشارکت مرتع8جدول 

 r p متغیر وابست  های کح یق متغیر ردیف

 018/0 -350/0*  عوام  اقتصادی 1

 045/0 -307/0*  عوام  سیاسی 2

 اندار عام مشارک  مرکآ عوام  آموزشی 3
**506/0- 001/0 

 208/0 -119/0  س  4

 154/0 -149/0  ساب ة دامااری 5

 161/0 -144/0  داران م اار زمی  مرکآ 6

 145/0 -154/0  سطش سواد 7

 574/0 -082/0  جن  8

*
،95/0داری در سطش  متنی 

**
 99/0داری در سطش  متنی 

                                                      
1. Stepwise Method 
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 احل مختلف ورود متغیرهای مستقل در تحلیل رگرسیونی. مر9جدول 

 R R square Adj R square  Std متغیر مراح 

 678/0 459/0 435/0 91/2 (5xعوام  آموزشی ) 1

 759/0 577/0 536/0 64/2 (2xعوام  اجتماعی ) 2

 
 . ضرایب متغیرهای واردشده در معادلة رگرسیون1۰جدول 

 .B Beta T Sigاشتباه استاناارد B متغیر

 264/1- 383/0 518/0- 303/3 003/0 (5xعوام  آموزشی )

 444/0- 184/0 378/-0 411/2 025/0 (2xعوام  اجتماعی )

 - - - 201/8 -139/11 عاد ثاب 

 ب  شرح زیر اس   βو  Bبنابرای ، متادلة خط رگرسیون بر اساس 
 =B  2  x444/0 - 5 x264/1- 139/11- Yبر حسب 
 =β  2  x378/0 - 5 x518/0- Yبر حسب 

 

 گیری بحث و نتیجه
مشههارک ، بهه  منزلههة فراینههای کوانمناسههاز، موجههب 

های متنوع  کارگیری گروه بخشی منابآ محلی، ب  کحر 
گیری ییرامهون   اجتماعی در کتریف مشکالت، کصمی 

شهود و زمینهة    هها مهی   طراحی، و نحوة اجرای فتالی 
ههای مزبهور را    بهرداری از عرصه    حفظ، احیا، و بههره 

بهرداری   سازد و شتار حفاظ ، احیا، و بههره  فراه  می
 یاباا صحیش از منایآ طبیتی عمالً کح ق می

نتههایج ایهه  کح یههق، کهه  بهها ههها  شناسههایی موانههآ  
داری در  های مرکآ داران در اجرای طرح مشارک  مرکآ

شهرستان کهگیلوی  صورت گرف ، نشهان داد میهزان   
های  د مورد مطالت  در طرحاکثری  افرا عام مشارک 

داری در حها متوسهط اسه ا همچنهی ، عوامه        مرکآ
آموزشی و اجتماعی بیشتری  ن ش را در کبیهی  عهام   

 مشارک  دامااران داردا
کهری    مهه   2R=435/0عوام  آموزشهی بها م هاار    

داران در اجرای  عام مشارک  مرکآمتغیر کأثیرگذار بر 
 لوی  اس ادر شهرستان کهگی داری های مرکآ طرح

[ در کح یههق خههود 1[ و ابوئیهه  ]17شهههیازنای ]
هههای آموزشههی  گرفتنهها کهه  برگههزاری کههالس  نتیجهه 

هههای  داران در کههالس داری و مشههارک  مرکههآ مرکههآ
 کرویجی کهأثیر بیشهتری در مشهارک  دامهااران داردا    

شههیازنای  و [، 15ستای ]،  [13یاراوانسا ] همچنی ،
ام  آموزشهی  همگی در کح ی ات خود ن ش عو [17]

 را در عام مشارک  کأییا کردناا
بتا از عوام  آموزشی، عوام  اجتماعی بیشهتری   

داران در اجههرای  عههام مشههارک  مرکههآ ن ههش را در 
، 6کنهاا برخهی مح  هان ]    ایفا می داری های مرکآ طرح
[ همگهههی بهههر ن هههش عوامههه   17، 16، 15، 13، 11

 ابرداران اذعان دارنا اجتماعی در عام مشارک  بهره
ها و نتایج ای  کح یق و ب  منظهور   با کوج  ب  یافت 

 داری ههای مرکهآ   داران در اجرای طهرح  مشارک  مرکآ
 شود   شهرستان، ییشنهادهایی ب  شرح زیر ارائ  می

بنهای   آماه از اولویه   دس  ا با کوج  ب  نتایج ب 1
شهود    داران، ییشنهاد مهی  های عام مشارک  مرکآ گوی 

رکههآ بههذر تزم را در اختیههار ههها و م سههازمان جنگهه 
داران در بذریاشههی و  داران قههرار دهها کهها مرکهآ   مرکهآ 

 بذرکاری مشارک  کننا 
با کوجه  به  کهأثیر عوامه  آموزشهی، ییشهنهاد        ا2
داران ارکبها    شود مروجان منابآ طبیتهی بها مرکهآ    می
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کوج   ب  نیازهای آموزشی دامااران، کافی داشت  باشنا
کرویجهی مناسهب بهرای     - های آموزشی کننا، و دوره
داری برگهزار   ههای مرکهآ   داران در طهرح  شرک  مرکآ

 کننا 

با کوجه  به  کهأثیر عوامه  اجتمهاعی، ییشهنهاد        ا3
شود مهأموران دولتهی و مجریهان طهرح به  شهک          می

شایست  و مناسب با دامااران برخورد کننها، امکانهات   

داران قهرار   تزم را در اختیهار مرکهآ   رفاهی و بهااشتی
ههای   نمهودن وعهاه   نا، و ستی کننها کها بها عملهی    ده

برداران را ب  مأموران منابآ طبیتهی   اعتماد بهرهسازمان 
 و مجریان طرح افزایش دهناا
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