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  ...داري  هاي مرتع برداران روستايي در طرح مشاركت بهره 

  
  
  

 1395 زمستان 45جغرافيا و توسعه شماره 

    23/10/1394: وصول مقاله 
  12/03/1395: نهايي  تأييد

    181- 196: صفحات 

  
  يدار مرتعهاي برداران روستايي در طرحمشاركت بهره

  ثر بر آن در شهرستان ماهنشانؤو عوامل م
   

  2دهكردي ،  دكتر اسماعيل كرمي1*كبري كريمي
 

  چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان . گرددوامع روستايي عامل مهمي در پيشبرد طرح هاي منابع طبيعي محسوب ميمشاركت ج
اين مطالعه با استفاده از يك پژوهش . بر آن انجام شد مؤثري و عوامل دار مرتعهاي برداران در مراحل مختلف اجراي طرحمشاركت بهره

ها اجرا ي در آندار مرتعهاي  بردار از مراتع شهرستان ماهنشان در روستاهايي كه طرحبهره همبستگي در خانوارهاي روستايي - توصيفي
نفر به عنوان  204بردار  نفر بهره 1280اي از بين گيري چند مرحلهبا استفاده از يك روش نمونه. صورت گرفت ،شده و يا در حال اجرا بود

روايي محتواي پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان . مورد مصاحبه قرارگرفتندنمونه انتخاب گرديدند و با كمك ابزار پرسشنامه 
دست آمد، همچنين پايايي آن با استفاده از آزمون راهنما و محاسبه ضريب  همرتبط و روايي سازه براساس تحليل روايي همگرايي ب

  .استفاده گرديد SPSS20افزار  ها از نرمبه منظور تجزيه و تحليل داده.صورت گرفت) 95/0تا  75/0(كرونباخ آلفا 
مشاركت . بوده استو بيشتر به صورت انفعالي ظت مراتع پايين اهاي حف  مردم در پروژه نمشاركت يا دخالت دادنتايج نشان داد       

وي زنبور عسل و تعداد هاي فيزيكي همچون سطح اراضي زراعي آبي و باغي، تعداد كندداري با داراييمستقيم معني ي خانوارها رابطه
، ترويج به )بذر، سم، نهال و كود(دار يا رايگان هاي يارانه ، نهاده)بيمه و وام(طيور؛ ميزان استفاده از خدمات حمايتي همچون اعتبارات 

ضويت در مراتع؛ ع      اهمي ت ي هاي ترويجي؛ دانش مردم دربارههاي آموزشي و شركت در دورهاطالعات دريافت شده از فيلم ي واسطه
برداران در كننده مشاركت بهره هاي تبيين     متغي ربر اساس تحليل رگرسيوني گام به گام، . نهادهاي اجتماعي روستا و سن پاسخگو داشت

هاي شركت كرده، سطح كشت محصوالت زراعي آبي، سن پاسخگو، استفاده از بيمه، عضويت تعداد دوره: ي عبارتند ازدار مرتعهاي طرح
  .هاي ترويجياجتماعي روستا و ميزان دريافت اطالعات از طريق فيلمدر نهادهاي 
  .برداران روستاييي، ارزيابي، مشاركت، بهرهدار مرتعهاي طرح :ها كليدواژه

                                                     
  k.karimi@znu.ac.ir                                                                                                     *                            ، دانشگاه زنجاندانشجوي دكتراي توسعه كشاورزي -1
    e.karami@znu.ac.ir                                                                                                                     دانشيار ترويج كشاورزي و توسعه روستايي، دانشگاه زنجان -2
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  مقدمه
اند كه منابع طبيعي  بسياري از محققان بر اين عقيده  

به ويژه مراتع با وجود نقش و كاركردهاي مهمي كه 
عوامل متعددي به  ي به واسطهدر زندگي بشر دارند 

م ي و ه                  اخير هم از لحاظ كم  ي ويژه در چند دهه
ن بر اين محققا. كيفي در حال تخريب هستند

ها مربوط به درصد اين تخريب 30كه تنها  ندا عقيده
عوامل طبيعي از جمله حشرات و جوندگان و تغييرات 

درصد مابقي در نتيجه  70آب و هوايي است و 
. )FAO, 2013( باشدنامناسب انساني ميهاي       فعالي ت

به بياني ديگر تخريب منابع طبيعي برآيندي از عوامل 
باشد كه عوامل انساني در آن طبيعي و انساني مي
  )Qiangguo, 2002: 113( كنندنقش بارزتري ايفا مي

)(FAO,2013 .   
 جمله تخريبمتعددي از شرايط باعث بروز مسائل  اين 
؛ Karamidehkordi, 2010: 297خاك   فرسايش و 

 كديور،واليتي و؛ 400: 1392 مهردوست و همكاران،
از سويي ديگر منابع طبيعي  .گرديده است )54: 1385

ناپذير در معيشت مردم  اصلي و جدايي ييكي از اجزا
ويژه در مناطق روستايي و به خصوص در كشورهاي  به

  (Johnsona et al,2003:288)باشندمي  توسعه  درحال
و افزايش تقاضا       جمعي تچنين امروزه نيز رشد هم

      اهمي تبراي مواد غذايي موجب شده تا روز به روز بر 
منابع طبيعي افزوده شده و نياز به تغيير رويكردهاي 

   برداري از منابع طبيعي احساس گرددبهره
)Panahi, 2013:144954: 1391پور و نوري،  نوري ؛(.   

-ريزان و سياسترنامهاست تا ب امر سبب گرديده همين
 و  احيايي/ هاي اصالحيسمت اجراي طرح اران بهذگ

ي و دار مرتعهاي حفاظتي از مراتع در قالب طرح
: 1391پور و نوري،  نوري( آبخيزداري گرايش پيداكنند

هايي همچون كه البته در اين راستا محدوديت. )54
كمبود اعتبارات، گستردگي منابع طبيعي، كمبود 

ني، شناخت محدود نسبت به مسائل و نيروي انسا
برداران هاي موجود و عدم مشاركت فعال بهرهظرفيت

آنچه مسلم است و محققان نيز بر آن . وجود دارد
اين است كه دستيابي و پايداري  ،اند كيد داشتهأت

برداران امري مشكل اهداف برنامه بجز با مشاركت بهره
  ؛54: 1391ري، پور و نو نوري(  نيافتني است و گاه دست

)Aazami, 2011: 231380، آبادي و همكاران خاتون ؛ :
اساس نظر برخي  بر .)74: 1387، بقايي و همكاران ؛40

نظران، مشاركت مردم در روند توسعه چنان صاحب
اند و جايگاهي دارد كه گاه آن را معادل توسعه دانسته

اند دانسته توسعه ي يا مشاركت را هدف و وسيله
به عبارت ديگر  )28: 1389اصل،  نجفي طالب و(

 ي مشاركت از اركان اصلي منابع طبيعي و توسعه
 .)554: 1391 همكاران، و  قرباني(باشد  پايدار مي

ها نشان داده در هر مرحله و اقدامي كه از پژوهش
ران در نظر گرفته شود و از آن به ابردمشاركت بهره

عمل  ري آنحقيقت پايدانحو مطلوب استفاده گردد در 
ها  گردد و تخريبحد زيادي تضمين ميو اقدام در
 ;Kheerajit & Flor, 2013: 704( يابدكاهش مي

World Bank,2014:4; Samani et al, 2013:2104( .
 ي گيري بهتر از طريق ارائههمچنين منجر به تصميم

منابع اطالعاتي و اعتباري قابل اعتماد محلي يا معرفي 
مديريتي جايگزين اتخاذ شده، همچنين  هاياستراتژي

 هايخيرها، تضادهاوهزينهأكاهش عدم اعتمادها، ت
 Johnsona et al,2003:289  Krishnaswamy( دولت 

et al,2012:2( مالكي ت  حس افزايش       برداران در بهره
)Johnsona et al, 2003: 289; World Bank, 2014: 
ثرات و دسترسي مندي بيشتر آنان از فوايد و ابهره ،)5

 هابه كاالها و خدمات عمومي حاصل از اجراي طرح
)Shackleton et al., 2002; World Bank,2014 ( 

گردد ها ميها و سياست اثرات برنامه شود و افزايشمي
)WorldBank,2014: 4( . بنابراين ارزيابي ميزان
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 .ها ضروري استبرداران در اجراي طرحمشاركت بهره
- هاي اخير پارادايم مشاركت بهرهدر دهه بر اين اساس

ناپذير در فرايند   برداران عنوان يك جنبه جدايي
توسعه پايدار منابع طبيعي مورد توجه قرار گرفته 

 Krishnaswamy et al, 2012: 2 ; Shackleton( است

et al, 2002(.  تحقيقات متعددي در رابطه با عوامل
برداران در بر مشاركت يا عدم مشاركت بهره مؤثر
ها هاي توسعه انجام شده است، از جمله آنطرح
اشاره ) 1385(توان به تحقيق حسيني و همكاران  مي

دهد، عواملي همچون درآمد، ميزان كرد كه نشان مي
اراضي زراعي اعم از آبي و ديم، وسايل نقليه، تعداد 

ثر ؤدام و دسترسي به اعتبارات بانكي در مشاركت م
ها نشان داد بين  ن نتايج بررسيهمچني. باشند مي

مندي از خدمات ها با بهرهميزان مشاركت در طرح
و با  سن  )48: 1389حيدري و همكاران، ( ترويجي

و ميزان زمين        مالكي ت، )1385حسيني و همكاران، (
همچنين بين  ،)181: 1383خليقي و قاسمي، (ديم 

ها، سن، سواد، استفاده از جنگل      اهمي تآگاهي از 
ديو و تلويزيون و استفاده از نشريات ترويجي را
مثبت و  ي رابطه )57: 1384شريعتي و همكاران، (

هاي پژوهش حيدري و يافته .معناداري وجود دارد
داد بين ميزان خدمات  نشان) 47- 48 :1389( همكاران

ها و هاي آن، ميزان دريافت نهادهمؤلفهترويجي و 
. رابطه وجود داردتسهيالت اعتباري با ميزان مشاركت 

برداران هاي ديگر نشان داد، دخالت بهره نتايج بررسي
-ها، مشورت با بهرهدر تعيين نوع و مشخصات طرح

برداران با ها، تماس بهرهبردارن قبل از اجراي طرح
هاي برداران در نهادها و سازمانمروج، عضويت بهره

برداران، دانش بومي محلي، سطح تحصيالت بهره
برداران رداران و ميزان مشاركت اجتماعي بهرهببهره

برداران در بيشترين نقش را در تبيين مشاركت بهره
  ).69: 1388موسايي، (كنند آبخيزداري ايفا مي هايطرح

و كاويان  اسالمي پريخاني ي بر اساس مطالعه     
هاي آبخيزداري با ميزان مشاركت در طرح )7: 1393(

اف طرح، توجه به آگاهي از اهد(عوامل اجتماعي 
دانش جديد، كاهش مهاجرت، توجه به آداب و سنن و 

درآمد، (و عوامل اقتصادي ) توجه به منزلت اجتماعي
افزايش توليد، اشتغال، افزايش سطح زير كشت و 

نتايج مطالعات . رابطه دارد) حفاظت از منابع طبيعي
نشان داد كه از بين  )49: 1389(آرايش و حسيني 

فرهنگي، قابليت مروجين - اجتماعي سي،سيا هاي     متغي ر
هاي      متغي رهاي ترويج،  منابع طبيعي، محتواي برنامه

هاي اجتماعي و      متغي رشناختي تنها  اقتصادي و روان
در . اند فرهنگي بر مشاركت مردمي نقش داشته

بين سن و ميزان اراضي  )1448: 2013( پناهي تحقيق
اط وجود برداران با مشاركت ارتبزراعي و باغي بهره

نيز نشان  )1: 1389(تحقيق شريفي و همكاران . داشت
هاي سطح      متغي رداد كه عالوه بر سن و سطح اراضي، 

تحصيالت، ميزان رضامندي، ميزان انسجام اجتماعي، 
اجتماعي، ميزان انگيزه  -سطح پايگاه اقتصادي

پيشرفت، عضويت در نهادهاي عمومي روستا، ميزان 
 ت كشاورزي،     فعالي  ي تي، سابقهاستفاده از منابع اطالعا

هاي كشاورزي، سطح درآمد از طريق فعاليت ميزان
ت شوراي اسالمي                            زيركشت زمين كشاورزي و فعالي 
  .داري نشان دادندروستا با مشاركت همبستگي معني

 )849: 1387(همچنين در پژوهش اسدي و همكاران  
تحصيالت،   سن،سطح  هاي     متغي رها با  در پروژه مشاركت

مشاركت  محلي، تعداد دام و  عضويت در نهادهايشغل،
پژوهش روحي و . هاي روستا مرتبط بوددر برنامه
و        مالكي تدهد كه نيز نشان مي )474: 1389(همكاران 

تعداد اعضاي خانوار با ميزان مشاركت همبستگي 
  .دارد داريمعني

ساميان  و )73: 1387(همكاران  هاي بقايي وپژوهش  
عواملي همچون سن، ميزان )2104: 2013( نهمكارا و
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منزلت اجتماعي، ميزان مشاركت اجتماعي، ميزان 
نگرش نسبت به مشاركت، ميزان نوگرايي، ميزان 

و ميزان تمايل به انجام كارهاي   مختلفاعتماد به افراد
هاي  وام  جمعي و نيز ميزان درآمد، دسترسي به

منابع طبيعي  ت    اهمي رابطه با فوايد و  بانكي،آگاهي در
ها و آگاهي از منافع اقدامات اصالحي و احيايي برنامه

برداران در مديريت منابع  را در ميزان مشاركت بهره
  . اندثر دانستهؤطبيعي م

نيز در پژوهش خود  )598: 1390(فمي و همكاران    
ميزان       متغي رداري بين  معني ي نشان دادند كه رابطه

هاي رضايت      متغي ري و ارد مرتعهاي  مشاركت در طرح
گيري از  و آگاهي از طرح، انگيزه مشاركت، بهره

هاي  هاي جمعي، درك نسبت به اثربخشي روش رسانه
ت اراضي                          واحد دامي تحت تملك، مالكي  تعدادترويجي،

زراعي ديم و گوسفند و بز موجود در مرتع، تعداد دام 
هاي  طرح و تعداد ماه ي مجاز براي ورود به محدوده

خيرجي  مطالعات. داري دام در روستا وجود داشتنگه
نشان داد افرادي كه دانش بيشتر،  )704: 2013(فلور 

هاي بيشتري در منابع       فعالي تتر و نگرش مثبت
ها در اند به همان ميزان نيز مشاركت آنطبيعي داشته

هاي مربوط مديريت پايدار منابع طبيعي در  برنامه
عنوان   مشاركت به در حقيقت .تايلند بيشتر است

اي از عوامل مجموعه مفهومي است كه در بستر
اكولوژيكي، تاريخي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و 

 مؤثرگيرد و عوامل زيادي بر آن انساني شكل مي
-همچنين چگونگي و ميزان مشاركت بهره. هستند

      متغي رن در شرايط و مناطق مختلف متفاوت و ابردار
برداران در مراحل شاركت بهرهاست و انواع مختلف م
تواند منجر به اثرات مختلفي مختلف يك فرايند مي

بنابراين توجه به  )Johnsona et al, 2003: 288( شود
نقش و ميزان مشاركت در دستيابي به اهداف مهم 

گردد موانع آن برداشته شده و باشد و موجب ميمي

ه تمهيدات الزم براي مشاركت بيشتر آنان انديشيد
از اين رو هدف پژوهش حاضر ارزيابي ميزان . شود

هاي برداران در فرايند اجراي طرحمشاركت بهره
بر آن در شهرستان ماهنشان  مؤثري و عوامل دار مرتع
  .باشدمي

  
  روش پژوهش

يابي به هدف پژوهش در اين منطقه منظور دست به   
 - هاي توصيفيكاربردي از نوع پژوهش ي يك مطالعهاز

 بستگي با كمك روش پيمايشي مقطعي استفاده شدهم
        ً                                   ها عمدتا  با كاربرد روش مصاحبه ساختارمند با كه داده

ساخته شده  ي برداران با استفاده از پرسشنامهبهره
محتوايي  روايي .توسط پژوهشگران گرداوري گرديدند

پرسشنامه از طريق پانلي از متخصصين دانشگاهي و 
مهم  هايگرفت و پايايي سازه ييد قرارأاجرايي مورد ت

بردار و بهره 30ي اوليه با پرسشنامه از طريق مطالعه
هاي ترتيبي چند تحليل آزمون كرونباخ آلفا براي داده

 ي گرديد كه مقادير آن براي همه ييدأقسمتي ت
روايي سازه هر يك از . بود 85/0ها باالتر از شاخص

روايي همگرايي  بررسي نيز با استفاده ازمورد هايسازه
كيد بر درصد واريانس تبيين شده سازه باالتر از أبا ت
تحليل  ، با كمك5/0باالتر از درصد و بارهاي عاملي50

 شده  بنديهاي گروهاصلي براي داده  هايمؤلفه
)CATPCA (ساخت شاخص تركيبي با استفاده از و 

  Grootaert et al,2004: 19)گرفتييد قرارأتمورد1فرمول
 (Brinkman et al, 2012:741 ها در گويه زماني كه

بيشتر از يك گروه قرار گيرند، براي ساخت شاخص 
  .شودتركيبي از فرمول زير استفاده مي

  
  ساخت شاخص تركيبي :1 فرمول

Composite V= ((% of Var 1)/ (% of 
VarTotal) ×Com1) + ((% of Var 2)/ (% of  
Var Total)×Com2) +�+((% of Vari)/ (% of 
Var Total) ×Comi) 
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Composite V :متغي ر      تركيبي  
Comi : مؤلفهمقدار هر  

% of Var i (1, 2) : مؤلفهدرصد واريانس هر   
% of VarTotal: ها   مؤلفه ي درصد واريانس كل همه

  )هاي انتخاب شده  لفهؤشامل م(
   

گيري براي انتخاب اين نمونه از يك تكنيك نمونه
 ي در مرحله. اي تصادفي استفاده گرديدلهچند مرح

درصد  40اي گيري طبقهاول با استفاده از نمونه
روستاها به نسبت از هريك از دو گروه روستا انتخاب 

دوم بر اساس تعداد خانوار  ي در مرحله. گرديدند
گيري موجود در هر روستا با استفاده از روش نمونه

به (كل نمونه اي تعداد نمونه هر روستا از  طبقه
) هاي اتمام يافته و در حال اجرا تفكيك هر طبقه طرح

آخر با  ي و در مرحله) نفر 250(انتخاب گرديد 
گيري سيستماتيك، خانوارهاي دامدار استفاده از نمونه

روستاهاي انتخاب شده برحسب تعداد نمونه مشخص 
 شايان. شده در هر روستا به تصادف انتخاب شدند

دامداران از طريق  ي ست كليهذكر است كه فهر
دست  هي مميزي شده بدار مرتعهاي  گزارش طرح

ها، مشخص گرديد   آوري داده جمع      در طي  . آمده بود
در دسترس نيستند  برداران مورد نظربهره ي كه همه

روستاها نسبت به       جمعي تكه بيشتر به دليل كاهش 
ها يا عدم حضور افراد در  زمان تهيه و اجراي طرح

رغم اينكه مراجعات  آوري داده بود، علي ان جمعزم
بنابراين . مكرري به روستاهاي مورد بررسي انجام شد

نفر سرپرست خانوار  204ي معادل با ياه تنها نمونه
مورد مصاحبه و تجزيه و تحليل قرار گرفتند كه باعث 

درصد افزايش8/5درصد به 5گيري از نمونه شد خطاي

راد  پزشكي( و )1997(كلماي براساس نظر اسحاق و.يابد
گيري اين خطاي نمونه ،)252:1392، دهكردي و كرمي

ها پس از هاي پرسشنامهداده. باشد نيز قابل قبول مي
هاي توصيفي و استنباطي تحليلبا استفاده از كدبندي

مورد تجزيه و تحليل قرار   SPSS20افزار و با كمك نرم
  .گرفتند

  
  ها يافته
  هاي اصالحي و احيايي مراتع      فعالي تهاي ويژگي

از ديد پاسخگويان، اقدامات بيولوژيك اجرا شده با 
حمايت اداره منابع طبيعي و آبخيزداري در روستاها 

، كپه كاري )درصد افراد 33(ي بذركار: عبارت بودند از
همچنين ).درصد افراد74(و كودپاشي) درصد افراد36(

ابع طبيعي من ي مديريت چرا از سوي اداره       فعالي تدر 
افراد بر مميزي مرتع، دريافت  ي و آبخيزداري، همه

مين آب از طريق احداث آبشخور و أپروانه چرا، و ت
و قرق مرتع ) درصد 87(ها چراي متناوب بيشتر آن

گونه  از سوي ديگر، هيچ. كيد نمودندأت) درصد 63(
احداث بند سنگي سيماني، بند خشكه (اقدام مكانيكي 
در مناطق مورد مطالعه انجام نشده ) زني چين و بانكت

 براي ساخت شاخص تركيبي تحت عنوان اقدامات. بود
هاي اصلي براي  مؤلفهاصالحي احيايي از روش تحليل 

استفاده گرديد ) CATPCA(بندي شده هاي گروهداده
و بر اساس شاخص مقدار ويژه باالتر از يك، درصد 

ها و     تغي رمهاي تبيين شده، و بارهاي عاملي  واريانس
ها در دو  گويه) CATPCA(پس از دو مرحله آزمون 

سپس با توجه به ). 1جدول (بندي شدند  گروه طبقه
ها، با استفاده از      متغي رهدف ساخت يك شاخص از اين 

، شاخص تركيبي كل ساخته شد تا سهم هر 1معادله 
  .مؤلفه در ساخت شاخص تركيبي لحاظ گردد
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  )n=204( براي شاخص اقدامات اصالحي و احيايي مراتع CATPCAل درصد فراواني و تحلي: 1 جدول

 مقدار ويژهمقدار آلفاي كرونباخ بار عاملي  درصد انجام  
 درصد واريانس 

 تبيين شده

 بعد اول
 796/0  33  كاري كپه

309/0 301/1 537/32 
  816/0  63 قرق

 بعد دوم
 726/0  36 بذ كاري

153/0 130/1 251/28 
 679/0  87 آبتهيه منبع 

 788/60 432/2 785/0 -    ها  مؤلفهجمع 

      1392                          مطالعات ميداني نگارندگان،   :     مأخذ                      
  

  بردارانويژگي هاي فردي و اجتماعي بهره
سال بود، مشاهده  52متوسط سني پاسخگويان 

مورد بررسي از تركيب سني  ي مي گردد كه جامعه
ها در گروه  آن درصد 99باشد و بااليي برخوردار مي

متوسط بعد . گرفتندسرپرستان خانوار مرد قرار مي
نفر محاسبه شد و بطور ميانگين تعداد  9/4خانوار آنها 

هاي مربوط به       فعالي تنفر از اعضاي خانوار در  1/2
درصد از  91بيش از . داشتند       فعالي تكشاورزي 

هل بودند از نظر سطح تحصيالت نيز أپاسخگويان مت
درصد از آنان را افراد  36سواد بوده و  يدرصد ب 54

. دادند مي داراي تحصيالت خواندن و نوشتن تشكيل 
. گويان باالتر از ديپلم داشتند نفر از پاسخ 7تنها 

بردار را جامعه بهره ي دهنده بنابراين افراد تشكيل
شغل . اندسواد تشكيل داده سواد يا كم      ً         عمدتا  افراد بي

     ً                    عمدتا  در دامداري و زراعت ها درصد آن 8/83اصلي 
درصد نيز اين موارد را به عنوان  7/6عنوان شد و 
بنابراين . اندمين معيشت خود ذكر كردهأمنبعي براي ت

برداران به عنوان شغل دامداري و زراعت در بين بهره

برداران درصد بهره 9/77همچنين . غالب وجود دارد
وش خشكبار اين، فر عالوه بر. مالك اراضي باغي بودند

و محصوالت خانگي به گردشگران و پرورش زنبور 
هاي كشاورزي مكمل دامداري،        فعالي تعسل نيز 

زراعت و باغداري نام برده شد؛ بطوري كه ميانگين 
هزار  7128ها       فعالي تهر خانوار از اين  ي درآمد ساالنه

همچنين قالي بافي به عنوان . ريال محاسبه گرديد
روستاييان  مين معيشتأت رزي درغيركشاو       فعالي تيك 

هاي       فعالي تتعداد محدودي از خانوارها از . نقش داشت
كشاورزي ديگر همچون اجاره مسكن در شهر  غير

بطور كلي ميانگين درآمد . كردندكسب درآمد مي
 29030هاي غيركشاورزي       فعالي تساليانه هر خانوار از 

اد همچنين نتايج نشان د. هزار ريال محاسبه گرديد
گونه نهاد يا  درصد پاسخگويان در هيچ 5/48كه 

 3تعاوني عضويت ندارند كه بطور تفضيل در جدول 
  .آورده شده است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
                                                                                      

                 
     

 

 
187  

  
  ...داري  هاي مرتع برداران روستايي در طرح مشاركت بهره 

  )=204n(نهادهاي تحت عضويت افراد : 2جدول
 درصد فراواني  نهادهاي تحت عضويت درصد فراواني  نهادهاي تحت عضويت

 9/8 18 شوراي حل اختالف 4/33 68 تعاوني روستايي

 2  4 دهيار 5/0 1 ت مديره تعاونيهيأ

 5/1 3 غيره 8/10 22 شوراي روستا

  100  204  جمع 5/48 99  هيچ كدام
      1392                          مطالعات ميداني نگارندگان،   :     مأخذ                              

  

منابع       اهمي ت ي برداران در زمينهوضعيت دانش بهره
  طبيعي و مراتع

 برداران دربه منظور بررسي دانش و آگاهي بهره
گويه با  7حفاظت از منابع طبيعي       اهمي ت ي زمينه

) هيچ، كم، تاحدي، زياد(قسمتي  4گيري  طيف اندازه
مطرح گرديد تا پاسخگويان ميزان دانش خود را در 

يشترين سطح آگاهيب. هر يك از موارد بيان كنند

باشد، دام مي ي مين علوفهأمراتع در ت      اهمي تمربوط به 
 .باشد مي مرتع دام و ها بهگي آنوابست ي دهنده كه نشان

عوامل تخريب دانش نسبت به  ي همچنين با مقايسه
آخر قرار  ي در رتبه مرتع و ضرورت حفاظت از آن

دانش خود  ي برداران دربارهبررسي ديدگاه بهره. داشت
آورده  3منابع  طبيعي در جدول       اهمي ت ي درباره

  . شده است
  

  )=204n(گويان از مسائل مربوط به مراتع  شده پاسختوصيف سطح آگاهي اظهار : 3جدول
  ت     اولوي   انحراف معيار  ميانه ميانگين  زياد  تاحدي 

  2  24/0  3  9/2  6/93  4/6              آب و گياهان    ،                  مراتع در حفاظت خاك       اهميت
  1  1/2  3  3  6/94  4/5                       مراتع در تامين علوفه        اهميت
  3  31/0  3  9/2  2/89  8/10           هاي آينده                    حفظ مراتع براي نسل       اهميت

  4  37/0  3  8/2  8/86  2/13                                      عوامل تخريب مرتع و ضرورت حفاظت از آن
  5  41/0  3  8/2  3/83  7/16                                      كيفيت مراتع از لحاظ پوشش گياهي و خاك

  1  1/2  3  3  8/86  2/13           قرق مراتع       اهميت
  6  43  3  8/2  8/86  3/12                 خير دام به مرتع أ         ورود با ت       اهميت

  319/73=/رصد واريانس تبيين شدهد          132/5= دار ويژهمق   939/0=مقدار آلفاي كرونباخ
              زياد = 3        تاحدي و  = 2    كم،  = 1     هيچ،   =  0  :               طيف امتيازبندي *                                                                                        1392                          مطالعات ميداني نگارندگان،   :     مأخذ                    

  

         برداران               هاي فيزيكي بهره          هاي سرمايه     ويژگي
طور ميانگين در حال حاضر  مالك بردار بهر بهره 

اراضي  46/0ديم و  6/2هكتار اراضي زراعي آبي،  7/3
س گاو، أر 6س بز و أر 5/8س گوسفند، أر 36باغي و 

قطعه طيور بود  9/13عدد كندوي زنبور عسل و  8/3
نقليه سبك در مورد ساير ادوات  ي و بجز وسيله

مند بهرهها برداران از آنفيزيك تعداد اندكي از بهره
  ).4مراجعه شود به جدول (بودند 
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  )=204n(طبيعي فيزيكي وهاي   توزيع فراواني سرمايه: 4جدول 
  انحراف معيار ميانه  ميانگين  خير  بله  

  6/2  3  7/3  1  99                             سطح زيركشت محصوالت زراعي آبي 
  7/1  2  6/2  8/11  2/88                             سطح زيركشت محصوالت زراعي ديم 

  53/0  3  46/0  1/22  9/77   غي                    سطح زيركشت محصوالت با
  18  35  2/36  5/1  5/98  ) س أ ر (             پرورش گوسفند 

  3/6  10  5/8  6/19  4/80  ) س أ ر (         پرورش بز 
  4/4  5  6  1/18  9/81  ) س أ ر (          پرورش گاو 

  6/9  0  8/3  2/388/61   )          تعداد كندو (                پرورش زنبور عسل 
  4/7  5  9/13  5/1  5/98   )          تعداد طيور (           پرورش طيور 

  13/0  0  33/0  8/86  2/13   ت      مالكي                  تعداد تراكتور تحت 
         8/10  2/89  6/0  0  2/0 مالكيت                        تعداد ادوات كشاورزي تحت 

  54/0  1  52/0  5/47  5/52                       تعداد وسايل نقليه سبك
  005/0  0  07/0  98  2                         تعداد وسايل نقليه سنگين

      1392                          مطالعات ميداني نگارندگان،   :     مأخذ                                        
  

هاي اجتماعي براي نجاربرداران و هاعتمادهاي بهره
  در روستا اقدام گروهي

         برداران،                        هاي سرمايه اجتماعي بهره           يكي از شاخص
                                                   اعتماد آنان به ديگر مردم روستا و كنشـگران بيرونـي  

  ي               اعتماد متوسـط                برداران از سطح              بطور كلي بهره  .    بود  
                                                    برخوردار بودند و در مورد تعامالت داخل روسـتا، ايـن   

     بـه   (                  و زياد ارزيابي شد                             اعتماد در سطح متوسط به باال
    ).          مراجعه شود   5     جدول 

  

  )=204n( جوامع روستايي توزيع فراواني وضعيت اعتماد: 5جدول

 درصد واريانس انحراف معيارميانه*ميانگين  زياد تاحدي كم  
  تبيين شده

  395/0  56/0  3  6/2 7/66  9/30 5/2  يكديگر اعتماد مردم به
  742/0  44/0  3  7/2  73  27  0  اعتماد به شوراي روستا

  772/0  54/0  3  6/2 2/67  9/29 9/2  اعتماد به شوراي حل اختالف
  741/0  5/0  3  6/2 2/63  8/35  1 به اداره منابع طبيعي نسبت به مفيد بودن پروژه

  545/0  53/0  2  3/2 8/32  2/63 9/3  به جهاد كشاورزي
  695/0  6/0  3  5/2 9/55  2/39 9/4  به نمايندگان منابع طبيعي

  346/42= رصد واريانس تبيين شده د                541/2= مقدار ويژه   728/0=آلفاي كرونباخمقدار 
      1392                          مطالعات ميداني نگارندگان،   :     مأخذ                

  

در بين هشت گويه ارزيابي هنجارهاي اجتماعي 
احياي مراتع هيچ منفعتي "ي مشخص شد كه گفته

لزوم "ي گفتهولي در حد پايين،  "براي مردم ندارند

هاي احياي مراتع و  اتحاد مردم، سودمندي طرح
بسيار قوي       در حد  "ها  گيري ميدخالت مردم در تصم

توان گفت مردم مراتع را  مي بنابراين . ارزيابي شدند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
                                                                                      

                 
     

 

 
189  

  
  ...داري  هاي مرتع برداران روستايي در طرح مشاركت بهره 

براي ساخت شاخص تركيبي . دانند مي متعلق به خود 
عنوان هنجارهاي اجتماعي از روش تحليل  تحت
بندي شده هاي گروههاي اصلي براي دادهمؤلفه

)CATPCA(  استفاده گرديد و بر اساس شاخص مقدار

هاي تبيين شده و ويژه باالتر از يك، درصد واريانس
-  ها در يك گروه طبقهها، گويه     متغي ربارهاي عاملي 

  .)6مراجعه شود به جدول (بندي شدند 

  

  )=204n(ها  طرحتوزيع فراواني هنجارهاي اجتماعي پاسخگويان نسبت به اجراي : 6جدول

 انحرافميانهميانگين زيادتاحدي كم  
 عاملي بار  معيار

          يكديگر متحـد ا     بايد ب )          بويژه مراتع(                                براي رفع مسايل منابع طبيعي روستا
  429/0  31/0  3  9/2 7/90  8/8 5/0   .                   شده و با هم كار كرد

  645/0  68/0  2  97/1 1/21 6/214/56   .                                                  هاي مميزي مراتع و ارائه پروانه چرا به سود مردم است     طرح

  694/0  47/0  3  75/2 9/77 1/20  2   .                               هاي احياي مراتع به سود مردم است     طرح

  797/0  71/0  3  1/2 8/34 6/186/46   .            يك وظيفه است  ا                                         همكاري با دولت در احياي منابع طبيعي روست
    كننـده                     بايد براي افراد مشاركت    دولت                              منابع طبيعي، منافع ملي دارد پس

  707/0  6/0  3  5/2 3/85 8/35 9/5 .    بگيرد                                    بع طبيعي دستمزد يا منافع مادي در نظر            در احياي منا

 هـا                                                          مردم خود بايد خودجوشانه مراتع را احيا كننـد و دولـت فقـط بـه آن
  729/0  62/0  2  26/2 8/35 9/54 3/9 .                                          كمك فني نموده يا كمك مادي محدودي داشته باشد

                 هاي احياي مراتع در   اليت فع ي     گيرنده           كه خود تصميم   ت              اين حق مردم اس
  423/0  43/0  3  8/2 8/86 3/12  1   .               منطقه خود باشند

               پس چـرا بايـد مـردم،                                           احياي مراتع هيچ منفعتي براي مردم روستا ندارد
  439/0  34/0  0  13/0  0  2/130   .          هزينه كنند

  949/39= بيين شده رصد واريانس تد             119/3=مقدار ويژه       776/0=مقدار آلفاي كرونباخ
      زياد = 3        تاحدي و  = 2    كم،  = 1  ،    هيچ = 0   :              طيف امتيازبندي *   ؛      1392  ،     1392                          مطالعات ميداني نگارندگان،   :     مأخذ      
  

  ميزان دريافت خدمات حمايتي، اعتباري و ترويجي
مندي افراد از ميزان دسترسي و بهره 7جدول 

دهد بطوري كه خدمات و اعتبارات مالي را نشان مي
هاي اعتباري بردارن از نهادهدرصد بهره 50بيش از 

بيشتر افراد هنوز . اندهمچون بيمه و وام استفاده كرده
و  اندرايگان استفاده نكردهبذر، كود و سم هاي   از نهاده

برداران نهال رايگان دريافت درصد از بهره 7/40تنها 
هاي مالي بيروني،   شاخص دسترسي به حمايت.اندكرده

 هاي  مؤلفههاي فوق در تحليل    غي رمتپس از ورود 
) CATPCA(بندي شده  هاي گروه  اصلي براي داده

  .ساخته شد
  

هاي مالي   فراواني استفاده از سرمايهدرصد توزيع : 7جدول
)204n =(  

 استفاده
 اعتباري هاي نهاده  هاي كشاورزي رايگان نهاده

  وام  بيمه  نهال  كود  سم  بذر
  4/53  6/70 7/40 7/12  4/5 7/16  بله
  6/46  4/29 3/59 3/87 6/94 3/83 خير
      1392  ،     1392                          مطالعات ميداني نگارندگان،   :     مأخذ

  

  ي              در هــيچ دوره  )   41 / 2 (      نفــر     84                   نتــايج نشــان داد 
               درصد پاسخگويان     55 / 8                         ترويجي شركت نكرده بودند، 

          دوره يـا     3          درصـد در     3              ترويجي و تنها    ي         يك دوره      در
             ها در جـدول                                     بيشتر شركت كرده بودند كه عنوان دوره

   .             آورده شده است   8
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 1395زمستان  ،45ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

                 هـاي ارتباطـات                                    در بين دريافت اطالعـات از رسـانه  
                                           بيشترين دريافـت اطالعـات از طريـق ديـدن           جمعي، 

      هـاي                    شنيدن برنامـه                           هاي تلويزيوني و پس از آن          برنامه

ــويي ــرين آن   )          رادي ــق              و كمت ــت            از طري         پيامــك          درياف
   . ) 9     جدول  (    بود            صورت گرفته       جمعي

  

 هاي آموزشي  توزيع فراواني شركت پاسخگويان در دوره: 8جدول

  درصد شركت كننده تعداد شركت كننده عنوان دوره
  7/17 36 پرورش زنبور عسل

  4/55 113 يدارمرتععمليات
  5/2 5 پرورش ماهي

      1392  ،     1392          گارندگان،                 مطالعات ميداني ن  :     مأخذ                                                  
  

  )=204n(هاي انبوهي توسط پاسخگويان  توزيع فراواني ميزان دريافت اطالعات از طريق رسانه: 9جدول
  رتبه  انحراف معيارميانه ميانگين  زيادتا حدي  كم  هيچ  ها  گويه

  3  52/0  0  15/0  1  9/6  0 2/92             نشريات چاپي        مطالعه
  CD \DVD 6/94 0  9/3  5/1  1/0  0  45/0  5    ها،                مشاهده فيلم

  8  0  0  00/0  0  0  0  100      جمعي  SMS       دريافت 
  6  18/0  0  02/0  0  5/0 5/1  98              مشاهده پوستر
  4  44/0  0  1/0  5/0  4/3  2 1/94      مجله  -              مطالعه روزنامه

  2  84/0  1  78/0  0  27  25  48                      شنيدن برنامه راديويي
  1  98/0  1  05/1  5/0  49 4/5 1/45                       ديدن برنامه تلويزيوني

  7  07/0  0 005/0  0  0 5/0 5/99             هاي ماهواره       امه        ديدن برن
      1392  ،     1392                          مطالعات ميداني نگارندگان،   :     مأخذ                                
  

  بردارانسطح و ميزان مشاركت بهره
    هاي                 برداران در طرح                            براي ارزيابي سطح مشاركت بهره  

   4                                        ي، ده گويه تعريف شد و از طريـق مقيـاس      دار      مرتع
  ،  1  =       ، كـم  0 =     هـيچ  (       گونـه                          سطحي امتيازبندي ليكـرت  

     بطور   .                      مورد سنجش قرار گرفتند  )  3 =        ، و زياد 2 =     تاحدي
       مـردم     ن                               توان گفت كه مشاركت يا دخالت داد    مي      كلي 

                  و بيشتر به صـورت                 ظت مراتع پايين  ا      هاي حف            در پروژه
   در                            بيشترين مشاركت مشاهده شده  .         بوده است        انفعالي 

    ً          صـرفاً اطـالع               بـه صـورت                               بين افراد مشـاركت كننـده  
                                            از سوي كارشناسان يا اطـالع يـابي و مشـورت           رساني

        كــارگر                                              گــرفتن از مــردم توســط كارشناســان، عرضــه 
         از سـوي         مـوزش   آ   ي         ارائـه   و        مـردم              داوطلبانـه     /     مجاني

       بـوده       هـا                          بـراي شـركت در پـروژه           به مردم         رشناسان   كا

                                 درصد بسيار پاييني از مردم فعاالنه   .  )  10     جدول  (    است 
       شـاخص                 بـراي سـاخت             در نهايـت    .    اند            مشاركت داشته
      فـوق         متغير    10                 هاي حفاظت مراتع،      ه ژ             مشاركت در پرو

                هاي گروه بنـدي                        هاي اصلي براي داده         مؤلفه         در تحليل 
                       در مرحلـه اول تحليـل     .            وارد شـدند    )CATPCA (    شده 

                    شما به همراه ديگـر   " (    ها              كي از گويه ي            مشخص شد كه
                                                   مــردم بــه صــورت خودجــوش بســيج شــديد و خــود  

                         و كارشناسان به شما فقـط                     هايي را شروع كرديد          پروژه
     يـك          با هيچ  )  "                                كمك فكري و در مواردي مالي نمودند

  ،  )  10      جـدول  (                               هـاي ديگـر همبسـتگي نداشـت                از گويه
       گويـه     9                                             بنابراين از تحليل حذف گرديـد و تحليـل بـا    

   .                يك شاخص ساخته شد  و                 ديگر ادامه يافت 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
                                                                                      

                 
     

 

 
191  

  
  ...داري  هاي مرتع برداران روستايي در طرح مشاركت بهره 

  )=CATPCA )204nو تحليل  يدار مرتعي ها در طرح برداران  بهرهتوزيع فراواني مشاركت  :10جدول

 زيادتاحدي كم هيچ  
ميانگين

*  
انحراف
 معيار

ت     اولوي 
بار 
عاملي

660/0  3  9/0 74/0 9/536/216/219/2  اي را اجرا كنندخواهند پروژهميقبل از اجراي پروژه كارشناسان فقط اطالع دادند كه
                      بـا شـما  مشـورت كردنـد ولـي                                                    قبل از اجراي پروژه كارشناسان از شما سواالتي پرسيدند يـا

   .                                                                   نتيجه آن سواالت به شما نرسيد و تصميمات توسط خود كارشناسان انجام گرفت
4/5423 1/205/2 7/0  87/0 4  698/0

       ها مشـورت                                                                          قبل از اجراي پروژه كارشناسان از شورا و بزرگان روستا سواالتي پرسيدند يا با آن
                                 و تصـميمات توسـط خـود كارشناسـان انجـام            ها نرسـيد                                 كردند ولي نتيجه آن سواالت به آن

   .    گرفت
8/576/186/209/2 69/0 89/0 5  728/0

             يـا جديـد خـود از )                          از جمله شورا و بزرگان روسـتا(        هاي قبلي                              مردم از طريق گروهها و تشكل
                            ها بطور فعال نقـش داشـتند بطـوري        هاي آن        گيري                                         ابتداي پروژه تا انتهاي آن در تمام تصميم

   .    گرفت           انجام نمي    مي ي          ها هيچ تصم      ر آن           كه بدون حضو
74 3/123/8 4/5 45/0 86/0 8  782/0

     شـما در )                       مزد كارگر يا تسهيالت ديگـر(                 ي حمايت مالي دولت                            در حين اجراي پروژه، بواسطه
   .                 پروژه شركت نموديد

6/713/128/9 4/6 51/0 91/0 7  745/0

    2 81/0 28/1 1/187/403/369/4   . د                                                  در اجراي پروژه، شما كارگري مجاني يا داوطلبانه دادي

              و در پـروژه شـركت )          ي كارشناسـان     بوسيله(                                        شما به صورت انفرادي يا گروهي آموزش ديديد
   .      نموديد

1/188/357/373/8 36/1 87/0 1  646/0

 هـا                                                   هاي قبلي يا جديد خود با هدايت كارشناسان، اجراي پروژه                              مردم از طريق گروهها و تشكل
   .                             ها را به طور فعال انجام دادند          اجراي آن           و نظارت بر 

3/612/156/189/4 67/0 94/0 6  783/0

664/0  9 54/0 18/0 5/1 9/2 2/884/7   .                               هاي اجرا شده را ارزشيابي نموديد                                                      شما يا ديگر مردم يا شورا به همراه كارشناسان، پروژه

                 هايي را شروع كرديد      ژه                                                         شما به همراه ديگر مردم به صورت خودجوش بسيج شديد و خود پرو
   .                                                       و كارشناسان به شما فقط كمك فكري و در مواردي مالي نمودند

5/985/0 5/0 5/0 03/0 26/0 10  -  

  886/51= درصد واريانس تبيين شده        665/4=مقدار ويژه       884/0=مقدار آلفاي كرونباخ
      1392                          مطالعات ميداني نگارندگان،   :     مأخذ

  

ليل رگرسيون بين مشاركت با همبستگي و تح
  هاي مرتبط     متغي ر

برداران به منظور بررسي رابطه بين مشاركت بهره
ها از      متغي رهاي مرتبط، مطابق با مقياس      متغي ربا 

. ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن استفاده گرديد
دهد، نشان مي 11همانگونه كه نتايج در جدول 

احيايي، با / حيبرداران در اقدامات اصالمشاركت بهره
احيايي با مقدار اراضي زراعي آبي، / اقدامات اصالحي

اراضي باغي، تعداد كندوي زنبور عسل، تعداد طيور، 

استفاده از بيمه، استفاده از وام، استفاده از بذر رايگان، 
استفاده از سم رايگان، استفاده از كود رايگان، استفاده 

 CDاز فيلم،  از نهال رايگان، ميزان دريافت اطالعات
مراتع، تعداد نهادهاي       اهمي ت، دانش درباره  DVDيا

پاسخگو                                   ّعضو، تعداد دوره هاي شركت كرده، سن 
به عبارت ديگر، . همبستگي مثبت و معني داري دارد

ها نيز بيشتر با افزايش اين موارد مشاركت در طرح
در صورتي كه با اعتماد به شوراي حل . شده است

  .في و معني داري همبسته بوداختالف به صورت من
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 1395زمستان  ،45ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  احيايي/ هاي اصالحي برداران در اجراي طرح هاي مرتبط با مشاركت بهره      متغي رتحليل همبستگي بين : 11جدول
  داري سطح معني  مستقل      متغي ر  داري سطح معني  مستقل      متغي ر

  257/0**  سن پاسخگو  158/0**  احيايي/ اقدامات اصالحي
  044/0  داد اعضاي خانوارتع  127/0  درامد كشاورزي

  036/0  تحصيالت پاسخگو  -047/0  درآمد غير كشاورزي
  434/0**  هاي شركت كرده تعداد دوره  -014/0  درآمد كل

  346/0**  تعداد نهادهاي عضو  298/0**  اراضي زراعي آبي
  168/0*  مراتع      اهمي تدانش درباره -095/0 اراضي زراعي ديم

  -001/0  شوراي روستا اعتماد به  347/0**  اراضي باغي
  DVD, CD  **276/0ميزان دريافت اطالعات از فيلم و   264/0**  تعداد كندوي زنبور عسل

  010/0  تعداد ادوات كشاورزي  181/0**  تعداد طيور
  134/0  تعداد وسيله نقليه سبك  063/0  تعداد واحد دامي كل

  -005/0  تعداد وسيله نقليه سنگين  301/0**  استفاده از بيمه
  031/0  شاخص اعتمادها  219/0**  ستفاده از واما

  -126/0  شاخص هنجارهاي اجتماعي  335/0**  استفاده از بذر رايگان
  095/0  هاي راديويي دريافت اطالعات از برنامه 171/0* استفاده از سم رايگان
  061  هاي تلويزيوني دريافت اطالعات از برنامه  386/0**  استفاده از كود رايگان

  124/0  دريافت اطالعات از نشريات چاپي  229/0**  از نهال رايگان استفاده
      1392                          مطالعات ميداني نگارندگان،   :     مأخذ                      

  

هاي      متغي ردر يك تحليل رگرسيون گام به گام، 
دار با شاخص مشاركت در  داراي همبستگي معني

. ي درمعادله رگرسيوني وارد گرديدنددار مرتع هايطرح
هاي تعداد      متغي رص گرديد كه در نهايت مشخ

هاي شركت كرده، سطح كشت محصوالت زراعي  دوره
آبي، سن پاسخگو، استفاده از بيمه، تعداد نهادهايي

دريافت  نها عضويت دارد و ميزاكه فرد در آن 
 و CD(ترويجي  -هاي آموزشياطالعات از طريق فيلم

DVD (41  درصد از مقدار كل تغييرات مشاركت
). 13و جدول 12جدول( كنندان را تبيين ميبرداربهره

  .دار نشدند ها در معادله رگرسيون معني     متغي رديگر 
  

  

  بردارانثير بر مشاركت بهرهأكننده ت                             تحليل رگرسيون متغي رهاي تبيين: 12جدول
  معني داري  F  ميانگين مربعات درجه آزادي  مجموع مربعات  

  000/0 779/22  927/13  6  559/83         رگرسيون

      611/0  197  441/120         قيمانده  با

        203  204    كل

392/0 =Adjusted R Squar             410/0 =R2            640/0=R  
      1392                          مطالعات ميداني نگارندگان،   :     مأخذ                                            
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  ...داري  هاي مرتع برداران روستايي در طرح مشاركت بهره 

  )گام ششم تحليل(برداران  ثيرگذار بر مشاركت بهرهأهاي ت     متغي رضرايب رگرسيون : 13جدول 

  
ريب استانداردض

 )B( نشده
خطاي معيار 

)SE(  
ضرايب استاندارد شده

)Beta(  t 
  سطح
  داري معني

 000/0- 369/8 -  283/0 -365/2 مقدار ثابت

  000/0  064/4  251/0 071/0 290/0 هاي شركت كردهتعداد دوره
 002/0 174/3 181/0 022/0 070/0 سطح كشت محصوالت زراعي آبي

  000/0  362/5  300/0 005/0 026/0  سن پاسخگو
  001/0  487/3  199/0 125/0 436/0  استفاده از بيمه

  002/0  199/3  193/0 099/0 317/0 تعداد نهادهايي كه فرد عضويت دارد
  006/0  624/2  154/0 112/0 294/0 هاميزان دريافت اطالعات از طريق فيلم

      1392                          مطالعات ميداني نگارندگان،   :     مأخذ        
  

   نتيجه
ها پايدار منابع و جلوگيري از تخريب آن ي توسعه

باشد كه در اين راستا نيازمند ضامن بقاي بشر مي
مشاركت مردمي . برداران استمشاركت فعال بهره

آن اعضاي جامعه قادر  ي فرايندي است كه به واسطه
ها ها و برنامهها، طرحبه شركت در تدوين سياست

. گذاردر ميثيأگردند كه بر محيط زندگي آنها ت مي
دهد كه مشاركت يا دخالت پژوهش حاضر نشان مي

هاي حفاظت مراتع پايين و بيشتر   دادن مردم در پروژه
بيشترين مشاركت . به صورت انفعالي بوده است

كننده به صورت  مشاهده شده در بين افراد مشاركت
يابي و  رساني از سوي كارشناسان يا اطالع     ً     صرفا  اطالع

داوطلبانه / ردم، عرضه كارگر مجانيمشورتي از طرف م
آموزش از سوي كارشناسان به مردم براي  ي و ارائه

پس درصد بسيار پاييني . ها بوده استشركت در طرح
از مهمترين عوامل . انداز مردم فعاالنه مشاركت داشته

هاي برداران در طرح بر مشاركت بهره تأثيرگذار
ز كود رايگان، داري استفاده از بيمه، استفاده ا مرتع

اند و  هاي ترويجي كه افراد شركت نمودهتعداد دوره
ها يا نهادهاي اجتماعي محلي كه افراد در  تعداد تشكل

  .آنها عضويت است
  

  بحث و پيشنهادها
تواند يكي از ميمشاركت پايين و منفعل جامعه 

. گردد داري ي مرتعهاكاهش كارآمدي پروژه علل
با توجه به گستردگي گردد بنابراين پيشنهاد مي

مردم در طراحي، اجرا و  ،هاي منابع طبيعي  عرصه
گيري دخالت و مشاركت داده شوند تا حفاظت، تصميم

ها صورت   اين عرصه درتري  برداري صحيح احيا و بهره
هاي   ها و پروژه مشاركت مردم در اجراي طرح. گيرد

گذاري در اين بخش منابع طبيعي باعث رشد سرمايه
ها و اقداماتي كه با مشاركت مردم         فعالي تشد و  خواهد
ي، از دار مرتعهاي  شود همچون طرح مي  اجرايي

با توجه به . پايداري بيشتري برخوردار خواهند بود
بخش منابع طبيعي چنانچه مديريت اين       اهمي ت

بخش به مردم سپرده شود به بهترين وجه از آن 
براي اين استفاده خواهد شد و مردم حافظان خوبي 

اين امر نيز در صورتي محقق . منابع خواهند بود
برداران خواهد شد كه به شرايط و امكاناتي كه بهره

 .دارند از جمله وضعيت معيشتي آنان نيز توجه گردد
استفاده از خدمات حمايتي همانگونه كه مشخص شد، 

دار يا  اي يارانه ، نهاده)بيمه و وام(همچون اعتبارات 
نقش مهمي را در افزايش ) سم، نهال و كودبذر،(رايگان

. كندي ايفا ميدار مرتعهاي ها در طرحمشاركت آن
برداران از بهره گردد به دليل اينكه اكثر پيشنهاد مي
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درآمد بااليي برخوردار نيستند، با دادن تسهيالتي 
هاي كم بهره و بيمه دام به دامداران و   همچون وام

دولت كمك قابل توجهي  برداران و حمايت ماليبهره
شود تا  ي دار مرتعهاي  ان و مجريان طرحدار مرتعبه 

آنان بتوانند در حفظ و احياي مراتع بيش از پيش 
اصلي ديگر بر مشاركت  مؤثريكي از عوامل .تالش كنند

برداران، عضويت افراد در نهادهاي اجتماعي درون بهره
ي كه بطوري كه با افزايش تعداد نهادهاي. روستا است

ها نيز  ها عضويت دارد بر ميزان مشاركت آن نآفرد در 
 گونه نتيجه گرفت توان اين مي. افزوده شده است

دليل اينكه افراد عضو در نهادها داراي تعامالت  به
هاي خارج از روستا بيشتري با نهادها و سازمان

شوند يا مند ميباشند، يا از فوايد اين رابطه بهره مي
نسبت به اينگونه اقدامات پيدا آگاهي بيشتري 

ريزي نيز بيشتر مورد  كنند و در فرايند برنامه مي
بنابراين پيشنهاد . گيرندمشورت و توجه قرار مي

آحاد  ي گردد به منظور جلب مشاركت بيشتر همه مي
آنان  ي هاي همه برداران نظرات، نيازها و ديدگاهبهره

رار گيرد و اجرا مورد بررسي و توجه ق ي قبل از مرحله
سازي جامعه در راستاي فرصتي بيشتر براي تشكل

ها همچنين يافته.تعامل با كنشگران بيروني فراهم شود
دهد كه سن افراد نقش قابل توجهي در نشان مي

ها دارد و اكثرا افراد با سن باالتر از ميزان مشاركت آن
. باشندميانگين مشاركت باالتري نيز برخوردار مي

ز داليل اين امر اين باشد كه بيشتر شايد يكي ا
بردار از مراتع را افراد با ميانگين سني بهره ي جامعه

به          ًتر معموال  دهند و افراد جوانباالتر تشكيل مي
هاي ديگري اشتغال داشته و در رابطه با       فعالي ت

كمتري        فعالي تاقدامات مربوط به مراتع مشاركت و 
بيروني تعامل همچنين ممكن است كنشگران . دارند

نتايج پژوهش نشان  .اندتر داشتهبيشتري با افراد مسن
برداران در آن هايي كه بهرهدهد بين تعداد دورهمي

اند با مشاركت آنان رابطه مثبت و شركت داشته
معناداري وجود دارد همچنين يكي از عوامل اصلي 

هاي ثيرگذار بر ميزان مشاركت شركت در دورهأت
باشد مراتع مي      اهمي تمردم درباره  ترويجي و دانش

ها نيز نشان داده شد يكي از كه همانطور كه در يافته
ها شركت  نآبرداران در هايي كه بهرهمهمترين دوره

بنابراين به . باشد ي ميدار مرتعاند در رابطه با داشته
برداري از مراتع  منظور تسهيل پذيرش مديريت بهره

و مشاركت بيشتر  يدار مرتعهاي  در قالب طرح
. داد      اهمي تبرداران بايد به مسأله آموزش و ترويج  بهره

مدت  هاي ترويجي كوتاه  براي اين منظور تدارك دوره
براي آشنايي دامداران با اصالح و احياي مراتع كه در 

هاي آموزشي با زبان   توان از تهيه فيلم مي اين راستا 
. ده كردساده و نمايش فيلم براي دامداران استفا

هاي   ان از نمونهدار مرتعهاي بازديد   همچنين برنامه
ي در سطح استان و دار مرتعهاي  موفق اجراي طرح

ها، ترويج فرهنگ حفظ و حراست از منابع  ساير استان
ي تلقي                                       ّطبيعي بايد به عنوان يك وظيفه ديني و مل 

توان از طريق  مي شود و براي ترويج اين امر 
مشاركت  .كرد بيشتراستفاده و انبوهيگروهي  هاي  رسانه

داري با معني مستقيم ي خانوارها همچنين رابطه
هاي فيزيكي همچون سطح اراضي زراعي آبي و  دارايي

. باغي، تعداد كندوي زنبور عسل و تعداد طيور دارد
هاي مديريت مراتع بايد رهيافتي سياستها و برنامه

حيط مشاركتي و جامع در پيش گيرند كه در آن م
سازي مناسبتري را براي مشاركت فعال مردم و ظرفيت

هاي ترويجي جهت بهبود ها از طريق برنامهآن
هاي اعتباري و هاي اجتماعي و انساني و برنامه سرمايه

در اين زمينه الزم است به . حمايتي الزم فراهم سازند
برداران مختلف از لحاظ تعداد دام و سطح اراضي بهره

ها و سنين مختلف توجه جنسيت مختلف، همچنين
  .شود
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  ...داري  هاي مرتع برداران روستايي در طرح مشاركت بهره 

  منابع
 بررسي). 1387(شريفي ؛ مهنوش زاده شريفاابوالقاسم  ؛لياسدي، ع 

انگاره هاي مرتبط با مشاركت مردم محلي در فرآيند توسعه 
مجله اقتصاد و توسعه ، جنگل هاي حرا در جنوب ايران

  .849- 865 صفحات. 4 شماره. 61دوره . كشاورزي ايران
 تحليل . )1393( كاويان ؛ عطاالهوشنگ، هيخانيپر اسالمي

در مشاركت روستائيان در طرح هاي آبخيزداري  مؤثرعوامل 
. )حوزه آبخيز مشكين چاي، استان اردبيل: مطالعه موردي(

صفحات . 4 شماره. 2دوره . مجله ترويج و توسعه آبخيزداري
14 -7.  

  ،ل تحلي. )1389( حسينياله  فرج؛ سيدجمال محمدباقرآرايش
بر مشاركت مردم در حفظ، احيا،  مؤثررگرسيوني عوامل 

توسعه و بهره برداري منابع طبيعي تجديد شونده از ديدگاه 
كارشناسان منابع طبيعي استان ايالم، نشريه اقتصاد و توسعه 

  .49- 58صفحات . 1شماره . 24 جلد .كشاورزي ايران
 ؛ سعيد راد پزشكي؛ غالمرضا چيذري ؛ محمدسيببقايي، م

بر مشاركت  مؤثرعوامل فردي و اجتماعي . )1387(علي ف
يان حوزه آبخيز زرچشمه خونجان در طرح هاي يروستا

. 4جلد. آبخيزداري، علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران
  .73- 87 صفحات. 1شماره

 آمار . )1392(دهكردي  كرمي؛ اسماعيل المرضاراد، غ پزشكي
رويج، توسعه و هاي ت ها و پژوهش اجتماعي و تحليل داده

  .انتشارات دانشگاه تربيت مدرس .تهران .آموزش كشاورزي
 1385(درويش ؛ اميركيوان فهامالهام  ؛يدمحمودحسيني، س( .

بر مشاركت جوامع محلي در مديريت  مؤثربررسي عوامل 
سمينار . رود آبخيز حبله ي پايدار منابع آب و خاك در حوزه

 29 - 30 .ك كشورمشاركتي آب و خا ي ريزي توسعه برنامه
  .سمنان .بهمن

 ؛ جمشيد عقيلي؛ سيدمحمود باراني؛ حسين اله درتحيدري، ق
رابطه خدمات  ).1389(محبوبي  ؛ محمدرضا پاشاكاليي قرباني

هاي  ترويجي و مشاركت بهره برداران در طرح حمايتي
. )شمال ايران - مطالعه موردي، مراتع ييالقي بلده( يدار مرتع

 .47- 65 صفحات. 4 شماره. 17  دوره ،وخاك هاي آب پژوهش

  
  
 

 ميرزاعلي ؛ عبدالطاهرمظفراميني ؛ اميريداحمدس ،آبادي خاتون 
قال در  عدم مشاركت دامداران در احياي مراتع آق. )1380(

 جلد .علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي ،استان گلستان
  .39- 54 صفحات. 1 شماره. 5

 بررسي . )1383( قاسمي محمدحسن تاج ؛اله عمتن ،خليفي
اجتماعي بر ميزان مشاركت دامداران  - ثير مسايل اقتصاديأت

لوم كشاورزي ع ،)شمال استان گلستان(ي دار مرتع هاي در طرح
  .181- 190صفحات. 1 شماره. 11سال .و منابع طبيعي

 ؛ جمشيد حيدرياله  ؛ قدرتاميرنژادحميد  ؛اطمهروحي، ف
برداران بر  بررسي نقش عوامل اجتماعي بهره. )1389(قرباني

مطالعه (ي دار مرتعميزان مشاركت آنان در اجراي طرح هاي 
پژوهشي ، مجله علمي )مراتع شهرستان قائم شهر: موردي
  .474- 483  صفحات. 3 شماره. 4دوره  .مرتع

 1384(وراميني ؛ نازنين زيادبخش ؛سعيدحمدرضاشريعتي، م( .
نشين در حفاظت از  بر مشاركت روستاييان جنگل مؤثرعوامل 

. 66 شماره .جنگل و مرتع، جنگل هاي شمال و غرب كشور
  .47- 57  صفحات

 1389( رضايياله  ؛ روحغالمرضايي؛ سعيد ميد، اشريفي( .
هاي  بر ميزان مشاركت روستاييان در طرح مؤثربررسي عوامل 

م و مهندسي آبخيزداري مجله علو، آبخيزداري منطقه جيرفت
  .1- 12 صفحات. 14شماره . 4 سال .ايران

 هايي از روند  آموزه. )1389(اصل  نجفيزهره  ؛هديطالب، م
 .هاي روستايي فصلنامه پژوهش. مشاركت روستايي در ايران

  .27- 48 صفحات. 2شماره . 1 سال
 ،؛ مريدالسادات؛ پگاه فتاحي ؛ رجبعليفهام ؛ الهامعبانعليشفمي

بر مشاركت  مؤثربررسي عوامل . )1390(پور  ملكي راحيل
مراتع : مطالعه موردي(ي دار مرتعهاي  ان در طرحدار مرتع

 صفحات. 4شماره. 4سال مجله مرتع، . )شهرستان تفرش
610 -598.  

 ؛ سوسن مهرابياكبر  ؛ عليآذرنيوند ؛ حسينهديقرباني، م
تحليل . )1391( نايبي؛ هوشنگ جعفري؛ محمد باستاني
گذاري و رويكردي نوين در سياست: اجتماعيشبكه 

ريزي مديريت مشاركتي منابع طبيعي، مجله مرتع و  برنامه
 .553- 568 صفحات. 4شماره. 65دوره  .آبخيزداري
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 بر عدم مشاركت  مؤثرعوامل ). 1388( حسنموسايي، م
مطالعه موردي استان (هاي آبخيزداري  برداران در طرح بهره

 .2شماره . جلد دوم. اقتصاد كشاورزيمجله ترويج و ). فارس
  .69- 84صفحات 

 ،1392(دهكردي كرمياسماعيل؛شمس علي؛ديجهخمهردوست( .
هاي  بر سطوح مشاركت مردم روستايي در پروژه مؤثرعوامل 

هاي آبخيز درود فرامان و  حوزه: مطالعه موردي( آبخيزداري
 تحقيقات اقتصاد و توسعه). آباد شهرستان كرمانشاه لعل

  .399- 409 صفحات. 44 شماره. 3 دوره .كشاورزي
 ي نقش سرمايه. )1391(نوري ؛ مرتضي هديپور، م نوري 

مورد : كشيهآبياري و ز  ي بران شبكه اجتماعي در مشاركت آب
 سال .دشت ليشتر، مجله علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران

  .53- 71 صفحات. 1 شماره. 9
 هاي زيست   چالش. )1385( كديوراصغر  ؛ عليعدالهواليتي، س

جغرافيا و ، و مراتع ايران و پيامدهاي آن  ها محيطي جنگل
  .53- 72صفحات . 7شماره . 4 دوره .ايتوسعه ناحيه

 مؤثربررسي عوامل . )1385(خليقي  اله ؛ نعمتلدازاده، ي همت 
بر عدم مشاركت بهره برداران در طرح هاي مرتع و آبخيزداري 

برداران حوزه معرف كچيك واقع در بهره : مطالعه موردي (
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