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چکیده
ها نیازمند اعمال مدیریتی صحیح با هدف حفظ، احیا، . این عرصهشونددرصد از مساحت کشور را شامل می53مراتع بیش از 

برداران هاي آبخیز با مشارکت بهرهمراتع در حوزهاز برداري برداري بهینه هستند. امروزه تالش براي حفاظت، احیا و بهرهتوسعه و بهره
یک برنامه مدون مدیریتی گامی اساسی در راستاي توسعه پایدار است. هدف از این مطالعه عنوانبهداريمرتعهاي در چارچوب طرح

در چهار محدوده هاي اصالح و احیا مراتع برداران به مشارکت در طرحبررسی عوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر میزان تمایل بهره
ه شدانتخاب )نفر68(با جدول کرجسی و مورگانآن و تطبیق طه کوکران. تعداد نمونه با استفاده از راببودشهرستان دهگالن عرفی از 

هاي اصالح برداران به مشارکت در طرحکه بین عوامل اجتماعی و اقتصادي با میزان تمایل بهرهدادهاي این پژوهش نشان . یافتهاست
میاندهد که از نشان میگام به گامرگرسیونهمچنین، نتایج حاصل از .داشتداري وجود و احیاي مراتع رابطه مثبت و معنی

80در مجموعو تعداد دام، تحصیالتاقتصاديتغیر عوامل اجتماعی،م4برداران به مشارکت متغیرهاي تأثیرگذار بر میزان تمایل بهره
.دندکرتبیینهاي اصالح و احیاي مراتع را برداران به مشارکت در طرحد از واریانس میزان تمایل بهرهدرص

.، مراتع دهگالنداري، مشارکتبرداران، طرح مرتع، بهرهاصالح و احیا: کلیديهايواژه

مقدمه
طبیعی تدوین با توجه به اهمیت حفاظت از منابع

عنوان برداري از این منابع بهراهبردهاي حفاظت و بهره
. مشارکت شودمیضرورتی بنیادي بیش از پیش احساس 

. امن اجرا و پایداري آن پروژه استاي ضمردم در هر پروژه
طبیعی از اهمیت بیشتري این مسئله در حفاظت از منابع

زیست و باشد، زیرا مسائل مربوط به محیطبرخوردار می

طبیعی با زندگی جوامع آمیخته است و توفیق هر نوع عمناب
اي نیازمند مشارکت این جوامع خواهد بود. بنابراین برنامه

ریزي، اجرا، نظارت و گیري، برنامهنقش مردم در تصمیم
رو ارزشیابی هر برنامه حفاظتی اهمیت حیاتی دارد. از این

بر ایدبها، نظام مدیریتی مناسب براي حفاظت از این عرصه
مبناي مدیریت مبتنی بر مشارکت جوامع محلی بنا نهاده 
شود. به بیان دیگر راهبرد اصلی عملی کردن توسعه پایدار 
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طبیعی تجدیدپذیر تأکید بر عواملی است که در بخش منابع
Jingling(به مشارکتی با جوامع محلی دارندبیشتر جن et

al., توسعه اجتماعییکی از مهمترین عوامل رشد و ). 2010
طبیعی هاي منابعویژه در عرصهاقتصادي یک جامعه بهو

هاي برداران در پروژه(مراتع) نقش و حضور فعاالنه بهره
و مشارکت اصالحی و احیایی مراتع است. بدون همکاري

هر گامی که در راه زیرامردم توسعه مفهومی نخواهد داشت، 
همراهی مردم انجام شود، باید با رشد و توسعه برداشته می

ترین موانع مشارکت جوامع محلی در . یکی از مهمشود
هاي اصالح و احیایی مراتع عدم توجه به اجراي طرح

برداران و منبع تأمین آن اجتماعی بهره–نیازهاي اقتصادي 
,.Faircheallaigh(است 2010.(Taylor و همکاران

عوامل اجتماعی ) در پژوهش خود به رابطه قوي بین 2015(
با میزان مشارکت نهاعالقه آبرداران و تشویق بهرهمانند 

Blackmore) و2015همکاران (و Kongتأکید دارند. &

Doole)2013هاي مؤثر بر مشارکت ) نیز در بررسی محرك
عالقه، هاي حفاظت از مراتع تأثیر مثبتدر اجراي برنامه

مهم برداران ت بهرهدر مشارکرا دانش بومی (سنتی) انگیزه و
همکاران و Arrnetteهاي نتایج حاصل از پژوهش.دانندمی

)، در بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در 2010(
هاي آبخیزداري به نقش عوامل اجتماعی اشاره کردند پروژه

و به این نتیجه رسیدند که عالقه، دانش بومی کشاورزان و 
بر مشارکت کشاورزان در رقابت از عوامل اجتماعی مؤثر 

)2011و همکاران (Bohnetآبخیزداري است.هاي پژوهش
مؤثر بر به بررسی عوامل)2010و همکاران (Parkesو 

اجتماعی و از دیدگاهمنابع طبیعی هاي مدیریت برنامه
ند که عوامل اقتصادي پرداختند و به این نتیجه رسید

برداري؛ و بهرهعالقه و رقابت در اجتماعی مانند آگاهی، 
حمایت مالی از طرح و وابستگی مثلعوامل اقتصادي 

اقتصادي به مرتع از عوامل تأثیرگذار بر روي مشارکت در 
در بررسی ) 1393حیدري و همکاران (ها هستند.طرح

اجتماعی مؤثر بر مشارکت جوامع محلی –عوامل اقتصادي 
در در مدیریت پایدار مراتع در مراتع ییالقی دشت بهار

همدان به این نتیجه دست یافتند که حمایت مالی دولتی، 

هاي و آگاهی از فعالیت، سنافزایش درآمد ساالنه
برداران است.داري از عوامل مؤثر بر مشارکت بهرهمرتع

Salam) فاکتورهاي مؤثر کشاورزان 2005و همکاران ،(
هاي مرکزي در بنگالدش در مشارکت پایدار را در جنگل

بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از رگرسیون لوجیت مورد 
هاي کشت مندي کشاورزان به نوع گونهنشان داد که رضایت

شده، اطمینان آنها به مزایا و سود دریافتی از کشت و 
به آنها با )دهیآموزشات آموزشی (مخدهمچنین، میزان 

مشارکت پایدار و قابل مالحظه آنها داراي ارتباط مثبت و 
)، در بررسی 1382خورشیدي و انصاري (داري است.معنی

خود با عنوان شناخت و آگاهی عشایر و روستاییان نسبت 
طبیعی و عوامل آن در دهستان بازفت استان به تخریب منابع

چهارمحال بختیاري عنوان کردند که داشتن آگاهی و دانش 
در توسط مردممراتعنابجايتخریبدرکافی مناسب 

) در پژوهش خود 1385پور (. عثمانگذار استاثرجلوگیري 
در اهی میزان عالقه و آگمانند به تأثیر عوامل اجتماعی 

طبیعی تجدیدشونده معتقد عبرداري از منابحفظ، احیا و بهره
)، طی بررسی میزان 1380قاسمی (خلیقی و حسناست.

آباد و داري گنبد، علیهاي مرتعمشارکت دامداران در طرح
این مهم دست یافتند که آگاهی دامداران از اهداف گرگان به

هاي رعایت فصل چرا، قرق، داري پدیدههاي مرتعطرح
همراه داشته و همچنین ساختار کاري و تعدیل دام را بهبوته

کند. همچنین، استفاده از اجتماعی دامداران را مستحکم می
و هاي اصالحی در طرحویژه ریزي بهدانش بومی در برنامه

هاي مراتع احیایی مراتع، بیشترین مشارکت را در عرصه
هاي همواره تخریب در سطح مراتع، خسارتکند.فراهم می

برداران وارد اجتماعی به بهره-زیادي را از لحاظ اقتصادي 
داري، هاي مرتعپس با مشارکت آنها در اجراي طرح،کندمی

Bustos(د توان به کمترین مقدار رسانتخریب مراتع را می et

al., 2016; Garforth et al., ع ـدرواقع تخریب مرات). 1988
و کاهش محصوالت کشاورزي نه تنها به صورت مستقیم 

شود بلکه عامل کاهش موجب کمبود مواد غذایی می
کننده بخش مهمی از مواد غذایی تولیدات دامی که تامین

). 1385گردد (عابدي سروستانی، باشد نیز میکشور می
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گیري هاي تصمیمدهنده شیوهفرهنگ خاص هر جامعه شکل
هایی باید از سطح محلی و ارتباط آن جامعه است. فعالیت

شروع شود اما گاهی الزم است کاري کنیم که مردم احساس 
شریک و سهیم هستند. فرایند کنند که آنها واقعا در این 

توانند نقش مهمی این مورد میهاي غیردولتی در سازمان
داشته باشند. گاهی نیز ضرورت دارد که تشکیالت دولتی 

گیري بیشتري را به مردم محلی واگذار اختیارات تصمیم
) بیان کرده 2006(Khalighi). 1390نمایند (میردامادي، 

امروزه نقش مشارکت مردم در امر اصالح، احیا و مدیریت 
یکردهاي جدید سازمان منابع طبیعی ملموس و از رو

رود. تجارب شمار میها، مراتع و آبخیزداري کشور بهجنگل
ها به هر میزانی که مهارت موجود بیانگر آن است که دولت

مدیریت منابع طبیعی را فرایند استفاده از توانایی مردم در 
باشند، به همان میزان به اهداف توسعه پایدار داشته 
اجتماعی، عمومی، فرایندي شوند. مشارکتتر مینزدیک

یکپارچه، چندگانه، چند بعدي و چند فرهنگی است که هدف 
آن کشاندن همه مردم به ایفاي نقش در همه مراحل توسعه 

,Gaotri).است در واقع مردم، منابع و مشارکت سه (1986
رکن اساسی توسعه پایدار هستند و باید در مدیریت، 

طبیعی و هاي منابعطراحی، اجرا و ارزیابی و پروژه
هاي فنی، به ابعاد داري عالوه بر مسائل و جنبهمرتع

ها و اقتصادي و اجتماعی توجه کافی شود و مؤلفه
توجهی را در هاي اجتماعی و اقتصادي که سهم قابلشاخص

Oakley(ایند ارزیابی دارند شناسایی شوندفر & Marsden,

1989 .(
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل ،هدف کلی از این پژوهش

هاي اصالح و احیاي مراتع بردار به مشارکت در طرحبهره
. بررسی عوامل اقتصادي 1است و شامل اهداف اختصاصی: 

هاي اصالح برداران به مشارکت در طرحمؤثر بر تمایل بهره
. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل 2،و احیاء مراتع

،هاي اصالح و احیاء مراتعدر طرحبرداران به مشارکتبهره
برداران به . تعیین مهمترین معیار تعیین کننده تمایل بهره3

مشارکت در اصالح و احیاء مراتع.

هامواد و روش
موردمطالعهمنطقهمشخصات

با کیلومتري شهر سنندج و 50در شهرستان دهگالن 
1درجه و35کیلومترمربع در بین 2050مساحت کلی 

دقیقه عرض شمالی نسبت به خط 39درجه و 35تا دقیقه
دقیقه طول 36درجه 47دقیقه تا 7درجه و 47استوا و 

1906النهار گرینویچ و در ارتفاع شرقی نسبت به نصف
متري از سطح دریا قرار دارد.

روش مورد استفاده در این تحقیق، پیمایشی و از انواع 
نظر در این مورد. جامعه آماري بودهمبستگی- توصیفی

نفر 80برداران شهرستان دهگالن به تعداد تحقیق شامل بهره
بردار مربوط به چهار سامان عرفی؛ بهره80(این باشدمی

.دوکل، گزگزاره سفلی، گزگزاره علیا و سورهال بودند)سراب
(Cochran)حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران

Morgan)ی و مورگانو تطبیق با جدول کرجس & Krejcie)

؛ درواقع عالوه بر فرمول کوکران براي دقت و نفر تعیین شد68
تطبیق کرجسی و مورگانالتر با استفاده از جدول اصحت ب

ایم تا تعداد نمونه انتخاب شود.داده

: فرمول کوکران1رابطه 
66( . )( . ∗ . )( . ) ( . )( . ∗ . )= =n = ( )( × )( )( × )

گیري تصادفی ها از روش نمونهمنظور انتخاب نمونهبه
. ابزار مورد استفاده در این روش براي گردآوري شداستفاده 

صورت ها و اطالعات، پرسشنامه بود که تکمیل آن بهداده

در این تحقیق از روش .انجام شدمصاحبه حضوري 
معتبرسازي محتوا با مراجعه مکرر به کارشناسان، 

هاي منابعن، استادان مجرب و آگاه و استادان رشتهامتخصص



1105شماره 25فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

داري و علوم اجتماعی آشنا با مفاهیم مشارکت طبیعی، مرتع
ها در پرسشنامه به صورت کمی داده. مورد تأیید قرار گرفت

اي اي و بر اساس طیف پنج گزینها کیفی با مقیاس رتبهی
زیاد) کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی(خیلیبا مقیاسلیکرت

کم مقدار براي خیلی.دـگرفتنمورد سنجش و ارزیابی قرار 
، براي متوسط مقدار 2، براي کم مقدار عددي 1عددي 
مقدار زیاد و براي خیلی4، براي زیاد مقدار عددي 3عددي 
ها در دو وتحلیل دادهتجزیهدر نظر گرفته شد.5عددي 

سطح توصیفی (توزیع فراوانی، درصد و میانگین) و استنباطی 
متغیرهاي همبستگی و تحلیل رگرسیون) انجام شد. ضرایب (

مستقل این تحقیق عوامل اقتصادي و اجتماعی هستند که 
تمایل میزانمتغیر وابسته (از آنها بر روي یکتأثیر هر

صالح و احیاي مراتع) هاي ابرداران به مشارکت در طرحبهره
6با عوامل اقتصادي متغیر.دنشوارزیابی میگیري واندازه
گویه مورد سنجش قرار 8متغیر عوامل اجتماعی باوگویه 

منظور محاسبه انسجام درونی ابزار تحقیق از روش به. گرفتند
عوامل يآلفاي کرونباخ براد.آماره آلفاي کرونباخ استفاده ش

دست به80/0هماجتماعیعوامل و براي80/0اقتصادي
گویه براي سنجش متغیر وابسته در نظر 15آمد. همچنین، 

. محاسبه شد83/0کرونباخ براي آن گرفته شد که آلفاي
مسیر ها همدهد که گویهنشان میدست آمدهآلفا بهمقدار 

.ندانسجام درونی باالیی برخورداربوده و از هماهنگی و 
هاي تکمیل شده پس از بازبینی و کدگذاري پرسشنامه

، آماده و متناسب با سطح 22نسخه SPSSافزار در نرم
براي تحلیل ارتباط وتحلیل گردید. سنجش متغیرها تجزیه

برداران با میزان تمایل بهرهبین عوامل اقتصادي و اجتماعی
همبستگی آزمونازاصالح و احیاهاي در طرحبه مشارکت

همچنین، براي تحلیل ارتباط بین استفاده گردید.اسپیرمن
هاي متغیرها با تمایل به مشارکت از ضریب هریک از گویه

استفاده شد. سرانجام براي تعیین bهمبستگی کندال تائو 
آزمون از سهم هریک از عوامل بر روي تمایل به مشارکت، 

شد.استفادهسیون گام به گام رگر

نتایج
که سال 50برداران ، متوسط سن بهرهنشان دادنتایج

سال سن 85ترین آنها سال و مسن28بردار ترین بهرهجوان
درصد 8/36سال با 50تا 35داشته است. طبقه سنی بین 

سال با 35داراي بیشترین فراوانی و طبقه سنی کمتر از 
همچنین، بیشتر مترین فراوانی است. درصد داراي ک7/14

سواد بودند. درصد) مورد مطالعه بی6/70برداران (بهره
اي از درصد) متعلق به طبقه5/1کمترین فراوانی (

. ندبرداران بود که داراي تحصیالت دیپلم و باالتر بودبهره
برداران داراي سطح تحصیالت ابتدایی، درصد بهره8/11
درصد 9/2تحصیالت راهنمایی و درصد داراي سطح2/13

همچنین،.داراي سطح تحصیالت متوسطه بودندبرداران بهره
درصد 1/44درصد داراي شغل دامداري بودند. 9/55

برداران هم داراي شغل کشاورزي و دامداري بودند. بهره
5/1شغل بنایی با کهدرصد فاقد شغل فرعی بودند3/85

شغل فرعی بود. همچنین، درصد داراي کمترین فراوانی در
اي از درصد) متعلق به طبقه1/47بیشترین فراوانی (

نفر بودند و 4و 3برداران بود که داراي بعد خانوار بهره
4/7نفر با فراوانی 6باالتر کمترین فراوانی متعلق به طبقه

درصد) داراي درآمد 7/39برداران (بیشتر بهرهدرصد بود.
لیون تومان بودند. کمترین فراوانی متعلق می6ساالنه کمتر از 

برداران بود که متوسط درآمد ساالنه آنها اي از بهرهبه طبقه
).1(جدولمیلیون تومان بود 10کمتر از 

اي هریک از نتایج میانگین رتبهعوامل اقتصادي:
هاي) عوامل اقتصادي مؤثر بر تمایل هاي (گویهشاخص

هاي اصالح و احیا مراتع بردار به مشارکت در طرحبهره
اي مربوط به میزان دهد که بیشترین میانگین رتبهنشان می

ها مربوط اي گویهترین میانگین رتبهارزش علوفه مرتع و کم
بنابراین ). 2باشد (جدول ها میبازده بودن طرحبه میزان زود

اي با استفاده از طیف لیکرت مجموع میانگین رتبه
و کمتر از متوسط 5از 16/2اقتصادي هاي عوامل شاخص

تعیین شده است.
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هاي فرديبرداران بر حسب ویژگیتوزیع فراوانی بهره-1جدول 
درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانی نسبیفراوانی (نفر)سطوح متغیرمتغیر

سن

35<107/147/14
50-35258/365/51
65-51219/304/82

65>126/17100
-68100جمع

تحصیالتمیزان 

486/706/70)0بی سواد (
88/114/82سال)1- 5ابتدایی (

92/136/95سال)6-8راهنمایی (
29/25/98سال)8-12متوسطه (

15/1100دیپلم و باالتر
-68100جمع

شغل اصلی
389/559/55دامداري

301/44100کشاورزي و دامداري
-68100جمع

شغل فرعی

583/853/85فاقد شغل فرعی
34/47/89دارمغازه

68/85/98مسافربر
15/1100بنا

-68100جمع

بعد خانوار

2-1204/294/29
4-3321/475/76
6-5112/166/92
6>54/7100

-68100جمع

ساالنهدرآمدمیزان 
(میلیون تومان)

6<277/397/39
8-6151/228/61
10-8204/292/91
10>68/8100

-68100جمع
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اي هریک از نتایج میانگین رتبهعوامل اجتماعی:
تمایل هاي) عوامل اجتماعی مؤثر برهاي (گویهشاخص

هاي اصالح و احیا مراتع نشان بردار به مشارکت در طرحبهره
مربوط به میزان ،هااي گویهبیشترین میانگین رتبهدهد که می

ها و کمترین رتبه مربوط به طرحدر انجامبرداران بهرهانگیزه
هاي اصالح و در اجراي طرحتأثیر شوراهاي محلیمیزان 

اي ). میزان میانگین رتبه3احیاي مراتع بوده است (جدول 
شده است.و کمتر از متوسط5از 41/2عوامل اجتماعی 

ها و اولویت هر گویه در عوامل اقتصاديشاخصايرتبهفراوانی نسبی، میانگین -2جدول 

فراوانی نسبیمؤثر بر تمایل به مشارکتهاي عوامل اقتصادي شاخصردیف

 کم
لی

خی

سطکم
زیادمتو

زیاد
لی 

خی

گین
میان

1030198140/2علوفهارزش قیمتمیزان1

2
بهسنتیازدامداريشیوهجایگزینیبهتمایلمیزان

صنعتی
1130207034/2

1130225031/2مرتعبهبرداربهرهاقتصاديوابستگیمیزان3
1229261024/2دولتطرفازطرحازمالیحمایتمیزان4
1725224019/2بانکیتسهیالتتأثیرمیزان5
402350049/1هاطرحبودنبازدهزودمیزان6

ها و اولویت هر گویه در عوامل اجتماعیاي شاخصرتبهمیانگینفراوانی نسبی، -3جدول 
فراوانی نسبیعوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل به مشارکتهاي شاخصردیف

میانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمکمخیلی

9222215063/2بردارانبهرهانگیزهتأثیرمیزان1
7262310262/2کارشناسانتوسطبردارانبهرهتشویقتأثیر2
7262311159/2احیاواصالحعملیاتدربومیدانشازاستفادهمیزان3
10222313057/2آیندههاي ن به فعالیتابرداربهرهعالقهتأثیرمیزان4
1231196028/2هاطرحازبردارانبهرهآگاهی و تجربه شغلیتأثیرمیزان5
1424282026/2ترویجیوآموزشیخدماتازاستفادهمیزان6
45446018/2برداريبهرهدررقابتمیزان تأثیر7
1434182012/2مشارکتزمینهایجاددرمحلیشوراهايتأثیرمیزان8
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در این پژوهش، میزان بردار به مشارکت:تمایل بهره
هاي اصالح و احیاي برداران به مشارکت در طرحتمایل بهره
اي مورد شاخص (گویه) و با مقیاس رتبه15مراتع با 

اي هریک از تایج میانگین رتبهسنجش قرار گرفته است. ن
هاي در طرحرا هاي) تمایل به مشارکت ها (گویهخصشا

دهد که بیشترین میانگین اصالح و احیاي مراتع نشان می
هاي اصالح و احیا،طرحبرداران در اي مشارکت بهرهرتبه

به بکارگیري نیروي انسانی، موفقیت در ترتیب مربوط به
ها (از منظر اجرا و نصب برنامه آبشخوار، حفاظت از پروژه

همکاري در اجراي برنامه بذرپاشی، حفاظت از کارشناسان)،

برداران)، رعایت تعداد دام مجاز، ها (از منظر بهرهپروژه
همکاري در اجراي برنامه احداث آبشخوار، موفقیت در 

کاري، مه بذرپاشی، همکاري در اجراي برنامه کپهاجراي برنا
همکاري در اجراي برنامه قرق، موفقیت در اجراي برنامه 

کاري، رعایت زمان ورود قرق، موفقیت در اجراي برنامه کپه
دام به مرتع، رعایت زمان خروج دام از مرتع و رعایت 

طورکلی با استفاده از باشد. بههاي چرایی میاجراي سیستم
اي میزان تمایل به ف لیکرت مجموع میانگین رتبهطی

هاي اصالح و احیا در منطقه مورد مطالعه مشارکت در طرح
).4تعیین شده است (جدول کمتر از متوسطو 5از 96/2

اصالح و احیاي مراتع و اولویت آنهااي هطرحبرداران به مشارکت در هاي تمایل بهرهاي شاخصمیانگین رتبه-4جدول 
فراوانی نسبیهاي اصالح و احیابرداران به مشارکت در طرحهاي تمایل بهرهشاخصردیف

لی
خی

سطکمکم
زیادمتو

زیاد
لی 

خی

گین
میان

0112227847/3میزان بکارگیري نیروي انسانی (نیروي کار) موجود در سامان عرفی1
4182316706/3اجراي برنامه نصب و احداث آبشخوارمیزان موفقیت در2
6183011381/2ها (از منظر کارشناسان)حفاظت از پروژه3
2792110125/2برداران در اجراي برنامه بذرپاشیمیزان استفاده از همکاري (مشارکت) بهره4
1528221222/2برداران)ها (از منظر بهرهحفاظت از پروژه5
1926165219/2بردارانمیزان رعایت تعداد دام مجاز بهره6

7
برداران در اجراي برنامه احداث میزان استفاده از همکاري (مشارکت) بهره
آبشخوار

3281511216/2

2226137007/2میزان موفقیت در اجراي برنامه بذرپاشی8
377158196/1کاريبرداران در اجراي برنامه کپه(مشارکت) بهرهمیزان استفاده از همکاري 9
3316116294/1برداران در اجراي برنامه قرقمیزان استفاده از همکاري (مشارکت) بهره10
3219134084/1میزان موفقیت در اجراي برنامه قرق11
322880065/1کاريمیزان موفقیت در اجراي برنامه کپه12
382631051/1میزان رعایت زمان ورود دام به مرتع13
373010047/1میزان رعایت زمان خروج دام از مرتع14
491720031/1هاي چراییمیزان رعایت اجراي سیستم15
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به همبستگی بین عوامل اجتماعی و اقتصادي با میزان تمایل 
برداران به مشارکتبهره

متغیر مستقل 2دهد که هر نتایج آزمون اسپیرمن نشان می
برداران بهرهمشارکتتمایل به با اقتصاديو اجتماعیعوامل 

داري رابطه مثبت و معنیهاي اصالح و احیاي مراتعدر طرح
، بیشترین همبستگی و عوامل اجتماعیعوامل دارند.

به برداربهرههمبستگی را با میزان تمایل، کمترین اقتصادي
).5مشارکت دارند (جدول 

اقتصادي با میزان تمایل به مشارکتاجتماعی وعواملهمبستگی بین -5جدول 
داري سطح معنیضریب همبستگی اسپیرمن عوامل مؤثر بر مشارکتردیف

707/0000/0عوامل اجتماعی1
523/0000/0عوامل اقتصادي2

هاي آن با میزان تمایل رابطه بین عوامل اقتصادي و شاخص
برداران به مشارکتبهره

هاي هریک از گویهbکندال تائو نتایج آزمون همبستگی 
برداران به مشارکت نشان مسائل اقتصادي با تمایل بهره

هاي مسائل اقتصادي با میزان شاخصهمه دهد که بین می
هاي اصالح و احیا برداران به مشارکت در طرحتمایل بهره

میزان که طوريبهداري وجود دارد. رابطه مثبت و معنی
تسهیالت بانکی بیشترین همبستگی و میزان تمایل به 
جایگزینی شیوه دامداري از سنتی به صنعتی کمترین 

برداران در به مشارکت بهرههمبستگی را با میزان تمایل
).6(جدول هاي اصالح و احیاي مراتع دارد طرح

هاي آن با میزان تمایل رابطه بین عوامل اجتماعی و شاخص
بردار به مشارکتبهره

هاي هریک از گویهbآزمون همبستگی کندال تائو نتایج 
برداران به مشارکت نشان مسائل اجتماعی با تمایل بهره

هاي مسائل اجتماعی با میزان بین همه شاخصدهد که می
داري وجود دارد. برداران به مشارکت رابطه معنیتمایل بهره

بیشترین میزان همبستگی مربوط به تشویق که نحويبه
ها با میزان تمایل برداران و کمترین میزان همبستگی گویهبهره

برداري برداران مربوط به رقابت در بهرهبه مشارکت بهره
).7(جدول است

برداران به مشارکتهاي عوامل اقتصادي و تمایل بهرهبین شاخصهمبستگی-6جدول 

بردار به مشارکتهاي عوامل اقتصادي مؤثر بر تمایل بهرهشاخصردیف
ضریب 

همبستگی 
bکندال تائو 

Sig

551/0000/0بانکیتسهیالتمیزان1
550/0000/0دولتطرفازطرحازمالیحمایتمیزان2
333/0000/0مرتعبهبرداربهرهاقتصاديوابستگیمیزان3
299/0003/0هاطرحبودنبازدهزودمیزان4
253/0007/0علوفهقیمتتأثیرمیزان5
197/0038/0صنعتیبهسنتیازدامداريشیوهجایگزینیبهتمایلمیزان6
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برداران به مشارکتهاي عوامل اجتماعی و تمایل بهرهبین شاخصهمبستگی-7دول ج
bSigضریب همبستگی کندال تائو بردار به مشارکتهاي عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل بهرهشاخصردیف

545/0000/0کارشناسانتوسطبردارانبهرهتشویق1
514/0000/0ترویجیوآموزشیخدماتازاستفاده2
506/0000/0احیاواصالحعملیاتدرسنتیدانشازاستفاده3
483/0000/0بردارانبهرهانگیزه4
455/0000/0هاطرحازبردارانبهرهآگاهیتأثیر5
441/0000/0نابرداربهرهعالقه6
411/0000/0مشارکتزمینهایجاددرمحلیشوراهايتوان7
015/0-240/0برداريبهرهدررقابت8

تعیین سهم و اهمیت نسبی هریک از عوامل مؤثر بر تمایل 
بردارانبهره

عوامل مؤثر بر براي تعیین نوع و میزان سهم هریک از 
هاي اصالح و به مشارکت در طرحبردارانتمایل بهره

یل رگرسیون چندگانه به روش گام به احیاي مراتع از تحل
متغیر (عوامل 8براي اجراي این روش استفاده شد.گام

برداري،اجتماعی، عوامل اقتصادي، سن، سابقه بهره
تعداد و، وسعت مرتعتعداد افراد تحت تکفلتحصیالت،

برداران به عنوان عوامل مؤثر بر تمایل بهرهدام) به
رابطه هاي اصالح و احیاي مراتع وارد مشارکت در طرح

عنوان اولین اجتماعی بهشدند. متغیر عوامل رگرسیون 
هاي اصالح و عامل افزایش تمایل به مشارکت در طرح

) 2R(تبیینشده است و ضریب رابطه احیاي مراتع وارد 
درصد از 63عبارت دیگر محاسبه گردید، به63/0آن 

برداران بدون لحاظ کردن سایر متغیرها، میزان تمایل بهره
گام دوم تأثیر مربوط به عوامل اجتماعی بوده است. در 

عنوان عوامل اقتصادي بر روي تمایل به مشارکت به
شد که رابطه دومین متغیر مؤثر بر میزان تمایل وارد 

محاسبه شد. در 72/0این دو عامل با هم تبیینضریب 
تبیینشد و ضریب رابطه وارده تحصیالتگام سوم متغیر 

. در نهایت در گام چهارم درصد رسانده است77را به 
80شد و ضریب تبیین را تا رابطه متغیر تعداد دام وارد 
همچنین، براي تعیین .)8(جدول درصد افزایش داد 

اهمیت نسبی هریک از متغیرهاي مستقل در میزان تمایل 
برداران از مقادیر استاندارد شده بتا استفاده شد. بهره

ترین سهم بیشجتماعیاشود که عوامل مشاهده میبنابراین 
).9برداران دارند (جدول را در میزان تمایل بهره

بردار به مشارکت به روش گام به گامهاي عوامل مؤثر بر تمایل بهرهسهم هریک از گویه-8جدول 
در مدلعالمت متغیرRR2FSigمتغیرهاي وارد شده به مدلرابطهورود متغیرها به 

1X>79/063/065/52001/0عوامل اجتماعیگام اول

2X>85/072/037/36001/0عوامل اقتصاديگام دوم

3X>88/077/045/32001/0تحصیالتگام سوم

4X>89/080/032/29001/0تعداد دامگام چهارم
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گام به گام براي تعیین اهمیت نسبی متغیرها و میزان تأثیر آنها بر تمایل به مشارکترگرسیونضرایب -9جدول 
tSigمقدار خطاي استاندارد)Betaضرایب رگرسیونی استاندارد ()Bضرایب رگرسیونی (متغیرهاي وارد شده به مدل

----36/21مقدار ثابت
170/0288/0044/077/3000/0عوامل اجتماعی
173/0248/0045/048/3001/0عوامل اقتصادي

278/0198/0148/054/2011/0تحصیالت
325/0172/0138/038/2021/0تعداد دام

برداران در مدل نظري عوامل مؤثر بر میزان مشارکت بهره
هاي اصالح و احیاي مراتعطرح

اهمیت نسبی متغیرهاي تأثیرگذار بر میزان مشارکت ،1شکل 
هاي اصالح و احیاي مراتع را بر اساس برداران در طرحبهره

معین گردید که متغیر دهد.مقادیر استاندارد شده بتا نشان می
و تعداد دام داراي )28/0(عوامل اجتماعی داراي بیشترین

.ستدر بین متغیرهااهمیت نسبی)17/0(کمترین

ي مراتعهاي اصالح و احیابردار به مشارکت در طرحبهرهتمایلمدل نظري عوامل مؤثر بر -1شکل 

بحث
هاي پژوهش بیانگر شدت همبستگی و رابطه مثبت یافته
عوامل اقتصادي و اجتماعی با میزان تمایل داري بین و معنی

هاي اصالح و احیاي مراتع برداران به مشارکت در طرحبهره
عوامل اقتصادي و میزانهاي زمینههر چه بنابراین،است. 

برداران اجتماعی افزایش یابد میزان تمایل به مشارکت بهره
، تمایل به مشارکت عبارت دیگربه. شدبیشتر خواهد 

ها مرهون تقویت بنیه اجتماعی و اران در طرحبردبهره

اقتصادي در بین افراد منطقه مورد مطالعه است.
و کمتر از 5از 16/2میزان عوامل اقتصادي با میانگین 

مربوط به ترین میانگینبیشکه طوريبهمتوسط تعیین گردید. 
اي و کمترین میانگین رتبهمرتعیعلوفهارزشمیزان تأثیر 

با با این حال ها بود. میزان زودبازده بودن طرحمربوط به 
همه که بین مشخص شد ، 4توجه به نتایج مندرج در جدول 

میزان تسهیالت بانکی، هاي مسائل اقتصادي (میزان گویه
، میزان وابستگی حمایت مالی از طرح از طرف دولت

تمایل به 
مشارکت

عوامل 
اجتماعی

عوامل 
اقتصادي

تحصیالت

تعداد دام

28/0

24/017/0

19/0
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اقتصادي به مراتع، میزان تمایل به جایگزینی شیوه دامداري 
) با میزان تمایل هازود بازده بودن طرحوه صنعتیاز سنتی ب

رابطه مثبت هاي اصالح و احیاي مراتعبه مشارکت در طرح
هاي این بخش با نتایج پژوهشداري وجود دارد. و معنی

حیدري و همکاران ) و1380قاسمی (حسنخلیقی و 
دارند تسهیالت بانکی، حمایت مالی و که بیان می)1393(

ها از عومل مؤثر بر مشارکت هستند،دن طرحزودبازده بو
و همکاران Arrnetteبا نتایجهمچنین، باشد.همسو می

کردندکه بیان )2011و همکاران (Bohnetو) 2010(
ارزشمداري از سنتی به صنعتی، امتغیرهاي جایگزینی د

و وابستگی اقتصادي به مرتع با میزان مشارکت مرتعیعلوفه
با توجه به عدم تمایل .استداري دارند، همسو رابطه معنی

هاي رسد اگر زمینهبه نظر میلیت دامداري اجوانان به فع
و حمایت هانهادهتأمین ، بانکیاقتصادي مانند تسهیالت 

هاي مربوطه افزایش یابد،و سازمانمالی از طرف دولت 
شود. برداران به مشارکت هم بیشتر میمیزان تمایل بهره

منطقه، اگر ن اساکنهمچنین، با توجه به کم بودن منبع درآمد 
یا هاي بالعوضکمکبدلیل افزایش قیمت علوفه به آنها 

هاي مربوطه براي از طرف سازمانازاء علوفه مانند جومابه
وابستگی اقتصادي شدت علوفه داده شود، هم جبران کمبود

رقابت برايه درشود و هم انگیزبردار به مرتع کم میبهره
یشتر بمشارکتاین موارد باعث،یابدکاهش میيبرداربهره
. زودبازده بودن طرح هم عاملی گرددمیهاطرحاجراي در 

وجود بهبردار است که زمینه عالقه و انگیزه را در بهره
هاي و تمایل هر چه بیشتر آنها را در انجام طرحآوردمی

اصالح و احیا به دنبال دارد.
و 5از 41/2اي عوامل اجتماعی میزان میانگین رتبه

بیشترین میانگین مربوط به کمتر از متوسط تعیین گردید.
اي مربوط به میزان میزان تأثیر انگیزه و کمترین میانگین رتبه

برداران توان شوراهاي محلی در ایجاد زمینه مشارکت بهره
، 5ول با توجه به نتایج مندرج در جدبا این حال بود.

برداري، جز شاخص میزان رقابت در بهرهبهمشخص شد که 
برداران به تشویق بهره(هاي عامل اجتماعیبین بقیه گویه

و استفاده از خدمات آموزشی، توسط کارشناسانمشارکت

ردتوان شوراهاي محلیبرداران،انگیزه بهرهمیزان ، ترویجی
با )آیندههاي به فعالیتعالقهمیزان و ایجاد زمینه مشارکت

داري وجود میزان تمایل به مشارکت رابطه مثبت و معنی
هم بر تأثیر تشویق بر ) 2015و همکاران (Taylorدارد. 

د. همچنین، خورشیدي و انصاري نمیزان مشارکت تأکید دار
به نقش و تأثیر )2005و همکاران (Salamو )1382(

هاي عملی) بر آموزشخدمات آموزشی و ترویجی (با تأکید 
Parkesاذعان دارند که همسو با نتایج در این پژوهش است.

هم به این نتیجه رسیدند که انگیزه و ) 2010و همکاران (
برداران به مشارکت مؤثر است عالقه در میزان مشارکت بهره
از حکایت، نتایج همچنینباشد. که با نتایج حاصل همسو می

میزان وو تجربه شغلیآگاهیمیزان دار بین رابطه معنی
و همکاران Kongکه با نتایجداشتدانش سنتی استفاده از 

)2015،(Blackmore وDoole)2013 (پور و عثمان
استفاده از مشارکت با آگاهی ومیزان کردند) که بیان 1385(

توجه به .داردییداري دارند همسودانش سنتی رابطه معنی
اهمیت به نظر مردم ساکن منطقه، خود باعث دانش بومی و 

کنیم پیشنهاد میشود. بنابراین، افزایش تمایل به مشارکت می
و ادارات مربوطه با برگزاري طبیعیکه کارشناسان منابع 

و انگیزه، هم آگاهیو ترویجیهاي آموزشیکالس
دانش ازرا افزایش دهند و هم در مشارکتبردارانبهره

زمینه مرتع و اصالح و احیاي آن آگاهی پیدا آنها در بومی
کنند.

در یک اقتصاد معیشتی، نداشتن توانایی براي فراهم 
نیازي از فعالیت در زمان پیري انداز و بیکردن زمینه پس

دلیل اصلی است که باعث مشارکت بیشتر در زمان پیري 
در منطقه مورد مطالعه به دلیل بیکاري و رواز اینشود. می

منبع درآمد مناسب، مهاجرت جوانان به شهرها را نبود
هاي روزمره مانند تر فعالیتدنبال داشته است و افراد مسنبه

تر افراد مسنبنابرایندامداري و کشاورزي را بر عهده دارند، 
اما ترها دارند.تمایل بیشتري به مشارکت نسبت به جوان

ا مشارکت سن بکنندمیکه بیان )1393حیدري و همکاران (
از ،داردتمغایرنتایج این پژوهشبا داري ندارد،رابطه معنی

برداران مسن، براي مشارکت بیشتر بهرهرسدبه نظر میرو این
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الزم و صحیح در دستورکار هاي ترویجیآموزش
اثرات برداران به بهرهتاقرار گیرد اجراییهاي سازمان
مرتعيهااجراي طرحاجتماعیمزایايزایی و اشتغال

آگاهی یابند.
کهمشخص شد و ضرایب بتا،9با توجه به جدول 

تمایل به داراي بیشترین تأثیر بر روي میزان اجتماعیعوامل 
هاي اصالح و احیاي مراتع برداران در طرحمشارکت بهره

اجتماعیساختار فرهنگی وتوجه به رواز ایناست. 
هاي اصالح و طرحعنوان عاملی کلیدي در انجام و اجرايبه

بنابراین ناپذیر است. احیا مراتع امري ضروري و اجتناب
ترویجی باعث تعامل هاي برگزاري کالسگردد پیشنهاد می

و بعکس برداران به بهرهکارشناسانانتقال دانشبرايبیشتر
براي را زمینه بوده و بومی تجربی واستفاده از دانش

خواهد فراهم بیشترهاي اصالح و احیامشارکت در طرح
برداران بهرهبودن بنیه مالیپایین به همچنین با توجه . کرد

پیشنهادي هاي زیربناییژهواجراي بعضی از پر،این مناطق
بدلیل ملی بخش اجراییتوسط داريهاي مرتعدر طرح

برداران تمایل به مشارکت بهرهتواند بر میزانبودن مراتع می
ات مثبت داشته باشد. اثري مراتعاحیاهاي اصالح و در طرح
توانمیکه دهد بندي نتایج این تحقیق نشان میجمع

منظور بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادي مراتع با رویکرد به
منطقه مورد مطالعه از در،بردارانمشارکت بیشتر بهره

عدم خأل این امر،نموداستفاده آنانها و نظرات توانمندي
هاي اجرایی را در مرتع بدلیل کمبود نیروي حضور دستگاه

فراهم شدن ضمنگرددیماعث کارشناسی کاهش داده و ب
با کاهش دام مراتع مدیریت و حفاظت،آنهاوظایف نظارتی

با بطور ملموسبتوانندبردارانتقویت گردد و بهرهمازاد
در را تولیدات دامی پوشش گیاهی و افزایشمشارکت بیشتر

–واحد اقتصادي یک عنوان سامان عرفی بهسطح هر 
.نداشبشاهد اجتماعی
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Abstract
Rangelands cover over 53 % of the country’s area. These areas require proper management

practices for preservation, rehabilitation, development and optimal utilization. Nowadays,
participation of people, particularly ranchers, is an essential step towards sustainable
development in watershed management. The purpose of this study was to investigate social and
economic factors affecting the willingness of ranchers to participate in rangeland rehabilitation
and restoration projects in Dehgolan city. The number of samples was calculated to be 68 using
Cochran equation and Krejcie and Morgan table. Results showed that there was a significant
and positive relationship between social and economic factors with the willingness of ranchers
to participate in the rangeland rehabilitation and restoration projects. Also, the results of
stepwise regression showed that among the variables affecting the willingness of ranchers to
participate, four variables including social factors, economic factors, education and the number
of livestock could explain 80% of the variance.

Keywords: Rehabilitation and restoration, ranchers, range management plan, participation,
Dehgolan rangelands.


