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 چکیده
تيابي به مراتع در راستای دس عهتوسبا توجه به اهميت مراتع در تعليف دام و حفظ اکوسيستم طبيعي، بررسي عوامل مؤثر در حفظ و     

رد عنوان رویکی اصالحي و احيایي مراتع بههاطرحدر  بردارانبهرهرو مشارکت ینااز  پایدار بسيار حائز اهميت خواهد بود. عهتوساهداف 
ر د بردارانبهرهمطالعه، بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت این بر این اساس هدف از  جدید در مدیریت منابع طبيعي امری ضروریست.

 برداربهره 888يری تصادفي، گنمونهبا استفاده از رابطه کوکران و روش  مراتع حوزه آبخيز سوادکوه بود. داری دری مرتعهاطرحاجرای 
تعداد افراد شاغل  مانند سن، سطح تحصيالت، بردارانبهرهعنوان نمونه انتخاب شدند و عوامل اقتصادی و اجتماعي مؤثر بر مشارکت به

داری، تعداد دام و سطح درآمد بررسي شد. نتایج برآورد الگوی رگرسيوني لوجيت و آزمون تعی مرهاطرحبه دامداری، ميزان آگاهي از 
نين همچ ،داری داشته استی مرتعهاطرحداری بر مشارکت در اجرای يمعناسکوئر نشان داد که متغير سن اثر منفي و همبستگي کای

جسمي و  ، ضعف توانایيآنهاسابقه و تجربه باالی  با وجودرسد يمر نظبيشترین اثر نهایي نيز مربوط به متغير سن بوده است که به
ت، مربوط به متغير سطح درآمد بوده اس مؤثر بوده است. همچنين بيشترین کشش آنهاهمچنين نوع تفکرشان بر ميزان مشارکت کمتر 

درصد  286/5داری مرتع یهاطرحاجرای  مشارکت در ، احتمال افزایشبردارانبهرهکه با افزایش یک درصدی در سطح درآمد طوریبه
 واحد افزایش خواهد داشت. 765/2 بردارانبهرهافزایش خواهد یافت و با افزایش درآمد، احتمال مشارکت 

 
 .: مشارکت، عوامل اقتصادی و اجتماعي، کشش، حوزه سوادکوه، الگوی رگرسيوني لوجيتهای کلیدیواژه

 

 

 مقدمه
در جهت حفظ و توسعه منابع طبيعي و مراتع کشور، اولين      

 تربيشبرداران است. ویژه بهرهمردم بهقدم توجه به مشارکت 
کننده نظران معتقدند که مشارکت، عامل اصلي و تعيينصاحب

یافته و در حال  رشد و توسعه تمام جوامع توسعهیند افردر 
دیگر بدون جلب مشارکت عبارتباشد. بهتوسعه مي

ای به صورت داری عمال توسعههای مرتعبرداران در طرحبهره
ای بر این اعتقادند که حيات . عدهشدنخواهد  انجامکامل 

کشورهای در حال توسعه در رقابت با کشورهای پيشرفته 
اقتصادی، بستگي به شناخت و درک اهميت مشارکت مردمي 

کارگيری درست آن در رسيدن به سطح زندگي مناسب، و به
 شایسته و دسترسي داشتن به منابع مورد نياز است
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(2012 ,Mahmodi & Hakimpour.) جارب جهاني نيز ت
های توانند ارزشنشان داده است که مراتع تنها زماني مي

حفاظتي و زیستگاهي خود را حفظ نمایند که به جای 
های سنتي حفاظت، از شيوه حفاظت مشارکتي در شيوه

های سنتي حفاظت، مدیریت آنها استفاده شود. در شيوه
جاز و غيرمجاز برای های مهایي در زمينه فعاليتدستورالعمل

در چنين شرایطي بيشترین  شود.ساکنان منطقه تدوین مي
تمرکز بر اعمال مقررات و ایجاد فشار برای اجرای آن مبذول 

 گونه تالشيهای سنتي در اغلب اوقات هيچشود. در شيوهمي
برای مشارکت مردم ساکن در منطقه در مدیریت این مناطق 

بسياری از این مقررات تدوین شده که آید، در حاليعمل نميبه
بر زندگي جوامع محلي تأثير مستقيم دارد. نتيجه چنين روشي، 
ارتباط بسيار ضعيف جامعه محلي با مدیریت دولتي، تقابل و 

اما در شيوه  باشد.مي در حمایت از حفاظت از منطقه خأل
موفقيت  ليد اصليمدیریت مشارکتي، پشتيباني جامعه محلي، ک

مردم به تدریج  روازاین. (ghari, 2013Mova) است
ش ها و مراتع و پوشاند که منابع طبيعي ازجمله جنگلدریافته

ها نيست، بلکه مستقيم و گياهي نه تنها متعلق به دولت
غيرمستقيم در زندگي شخصي و اجتماعي آنان نقش مؤثری 

مندی و آگاهي الزم و داشته و جوامع محلي با رضایت
نمایند. به همين ها مشارکت ميداوطلبانه در برنامهصورت به

ران بردابهره ویژهبهدليل، امروزه سعي بر این است که مردم و 
بار، گيری، تأمين اعتو افراد ذینفع از ابتدا تا انتها در تصميم

های منابع طبيعي برداری طرحانجام تحقيقات و نحوه بهره
 ,Saffari) اشته باشندداری مشارکت دهای مرتعطرح ویژهبه

استفاده از مشارکت مردمي در احيای منابع طبيعي  (.2005
 ترین راهکار حفظ این منابع استترین و آسانعنوان نزدیکبه
(., 2001et alKhatoonabadi  .) نتایج بررسي ميزان

دهد مشارکت عمومي در مدیریت منابع آبي تانزانيا نشان مي
ي و محيطي منطقه ناشي از که مشکالت اقتصادی، اجتماع

منابع آبي است، بنابراین تأکيد حفاظت از مدیریت ضعيف 
بيل هایي از قدارند مدیریت منابع طبيعي مرتبط با سياست

استفاده از دانش، تجربه و نظرات جوامع محلي که خود عامل 
r &Esthe ) باشدکليدی در حفاظت منابع است، مي

Ndalahwa, 2003 .)Norowzi  ( در 6223) همکارانو
مطالعات خود به این نتيجه رسيدند که بين عواملي مثل سن، 

گرایي، طبقه اجتماعي، محل سکونت، عام جنسيت،
نگری و ساختار خانواده با متغير ميزان تقدیرگرایي، آینده

داری وجود دارد. سياسي رابطه معني-مشارکت اجتماعي
Prager (6282 ،)Fairrcheallige,O (6282) و Kerchner 

( به بررسي عوامل فردی و اجتماعي و رواني مؤثر بر 6282)
های مختلف مورد را از دیدگاه اند و آنروی مشارکت پرداخته

اند و به این نتيجه رسيدند که عوامل اجتماعي بررسي قرار داده
مانند تعليم و تربيت، وابستگي به دولت، عضویت در نهادهای 

ع سازی جوامها، توانمندسبت به طرحاجتماعي، ميزان نگرش ن
محلي، توجه به حق مالکيت، ایجاد اشتغال، حضور رهبران 

الن ئومسها، مشارکت اجتماعي، اعتماد به محلي در پروژه
نگری را از عوامل مؤثر در آینده پایاندولتي و محلي و در 

 کنند.های حفاظت از آب و خاک مؤثر تلقي ميپروژه
Garforth  های تأثيرگذار ( نيز یکي از راه8388) همکارانو

برداران در اجرای بر کاهش تخریب مراتع را، مشارکت بهره
داری دانسته و بررسي عوامل اقتصادی و های مرتعطرح

برداران را از عوامل مؤثر بر مشارکت آنان در اجتماعي بهره
 ( عوامل6222) Karamiو  Jalaliدانند. ها مياین گونه طرح

برداران را در چهار طبقه شامل مؤثر در ميزان مشارکت بهره
های فردی، اجتماعي، اقتصادی و حمایتي عنوان کردند ویژگي
، ميزان سواد، خدمات ترویجي که دانش فردی نمودندو بيان 

ن داری با ميزاو پيامدهای اجتماعي مشارکت، همبستگي معني
اشته است. داری دداران در تعاوني مرتعمشارکت مرتع

Hantsinger و Fortmann (8332 در مطالعات خود بيان )
های که در تصميم دامداران برای مشارکت در طرح کردند
داری عواملي مثل سطح سواد، سن، درآمد، محل سکونت مرتع

( در 6282) Rafieeو  Amirnejadو اندازه مرتع تأثير دارند. 
بيان کردند که متغيرهای  شهرمطالعاتشان در شهرستان قائم

درآمد، تعداد دام، مساحت مرتع تحت اختيار، سابقه 
های ترویجي و ميزان تحصيالت ، آموزشبرداری از مراتعبهره

ه اما متغير سن اثر منفي و داری داشتاثر مثبت و معني
 داشتهداری های مرتعبر مشارکت در اجرای طرح یدارمعني
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( به بررسي وضعيت 6283ن )و همکارا Hosseinzadeh .است
مراتع عشایر ایل شاهسون و ارتباط آن با تعداد دام پرداختند 

اری وجود دو بيان کردند که بين این دو متغير رابطه منفي معني
دیگر هرچه تعداد دام و دستيابي برای درآمد عبارتدارد و به

 د.یابساليانه باالتر باشد، ميزان وضعيت مراتع کاهش مي
iSaeed ( در رابطه با بررسي عوامل مؤثر 6283و همکاران )

بر مشارکت عشایر استان کرمان بيان کردند که متغيرهای تعداد 
د درآمدام، سن، وضعيت تأهل، تحصيالت، بعد خانوار، ميزان 

ساالنه دامداری و ميزان مخارج ساالنه خانوارهای ایالت 
دارند.  رداری بر تمایل مشارکت عشایمنتخب نيز تأثير معني

Njoh (6288)  وPrimmer  وKyllonen (6222)  به عواملي
های مشارکتي بودند، پرداختند. که موجب عدم موفقيت طرح

Proli (6288به بررسي عوامل بازدارنده مشارکت دامداران ) 
های ( در بررسي6282) Arayeshدر احيای مراتع پرداختند. 

-ادیمتغيرهای اقتص دار بينمثبت و رابطه معني خود به تأثير
داران برشناختي با متغير ميزان مشارکت بهرهسياسي و روان

که مراتع مورد مطالعه از نظر اقتصادی  از آنجایي اشاره کرد.
 سزایي دارند، بنابراینهمين معيشت مردم منطقه نقش بأدر ت
رسيدن به استفاده پایدار از مراتع، هدف از این مطالعه  برای

برداران بر ميزان بهرهتصادی و اجتماعي عوامل اقبررسي 
 باشد.  داری ميهای مرتعمشارکت آنها در اجرای طرح

 
 مواد و روشها

 موقعیت جغرافیایی منطقه
 68383دارای مساحت تقریبي که حوزه آبخيز مورد مطالعه 

 24o57'67" تا 58o56'28"های بين طول، باشدهکتار مي
 43o72'68 "تا  43o75'68" های جغرافيایيشرقي و عرض

 28/44 برابرهکتار  3537از این مساحت  شمالي قرار دارد،
 882ه زحداقل ارتفاع حو .دهنددرصد را مراتع تشکيل مي

متر  7232ه زه( و حداکثر ارتفاع حوزمتر )در خروجي حو
 463ه زباشد. متوسط بارندگي این حو)کوه قدمگاه( مي

ی بر اساس روش دومارتن امتر و دارای اقليم مدیترانهميلي
های اقتصادی ساکنان حوزه فعاليت (.Ia=4/62) باشدمي
شتر بيگویش  .استترتيب در زمينه دامداری و زنبورداری به

ورکلي طبه زبان هستند.برداران مازني و اندکي نيز فارسيبهره
، Festuca ovina ،Bromus tomentellusهای گونه

Dactylis glomerata ،trivialisPoa  ،Agropyron 

pectinoforme و Melica persica های غالب منطقه را گونه
 گيرند.مورد تغذیه گوسفند قرار مي و اغلبتشکيل داده 

 
 روش تحقیق

طریق ها از پرسشنامهپایایي حدود اعتماد و  پژوهش در این
از  يزن هاضریب آلفای کرونباخ و اعتبار یا روایي پرسشنامه
و استادان روش اعتبار محتوا و با استفاده از نظرات 

ذاری تأثيرگبررسي منظور به سپس کارشناسان تأیيد شد.
 برداران دربر مشارکت بهره مؤثر عوامل اقتصادی و اجتماعي

های مرتعي مورد داری، در همه تيپهای مرتعاجرای طرح
 دمطالعه که دارای طرح بودند، بر اساس روش کوکران تعدا

 انتخاب و مورد بررسي قراربردار به صورت تصادفي بهره 888
 عوامل اقتصادی ومورد نظر، مهمترین  هپرسشنامدر گرفتند. 

برداران مانند سن، تحصيالت، تعداد افراد شاغل بهرهاجتماعي 
تعداد دام و سطح  داری،مرتع آگاهي از طرحهای به دامداری،

پذیری مورد مشارکتي عنوان متغيرهای اصلدرآمد خانوار به
های از داده اطالعات آماری تحليل سنجش قرار گرفت.

 SPSSافزار با استفاده از نرم آوری شده از پرسشنامهجمع
ر دعوامل اقتصادی و اجتماعي برای تعيين تأثير . انجام شد

داری، از های مرتعبرداران در اجرای طرحمشارکت بهره
الگوی رگرسيوني لوجيت اسکوئر و آزمون همبستگي کای

مدل  وتحليلالزم به ذکر است برای تجزیه استفاده شده است.
 برداراني که دررگرسيوني مورد نظر )لوجيت( عالوه بر بهره

برداراني داری مشارکت دارند به بهرههای مرتعاجرای طرح
 رواز اینها مشارکت ندارند. نياز است که در اجرای این طرح

رد نظر با توجه به این مورد انتخاب شده جامعه آماری مو
لوجيت، دو آماره کشش  است. همچنين در روش رگرسيوني

ن های همبستگي ایو اثر نهایي نيز قابل برآورد است که آزمون
توان تغيير یک درصدی قابليت را ندارند. با این دو آماره مي

در هریک از متغيرهای مستقل )عوامل را و یک واحدی 
برداران( اجتماعي( بر متغير وابسته )مشارکت بهره اقتصادی و
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 .(Rafiee&  Amirnejad, 0201) گيری نموداندازه

 

 نتایج
برداران برای عوامل اقتصادی و اجتماعي بهره تعيينبرای 

داری های مرتعطرح مشارکت آنان در اجرای مشارکت یا عدم
زمون آ بابعد بندی شده و ای طبقهابتدا اثر متغيرهای زمينه

اسکوئر مورد بررسي قرار گرفت، سپس برای بررسي اثر کای
اران بردهر متغير در ارتباط با مشارکت یا عدم مشارکت بهره

در حوزه مورد مطالعه  د.از مدل رگرسيوني لوجيت استفاده ش
درصد  3/3شود که سن مشاهده مي 8 با توجه به نتایج جدول

درصد بين  37/78ل، سا 75از افراد مورد مطالعه کمتر از 
 88/82سال و  25-52درصد بين  54/42سال،  75-52

سال بوده است. طبق نتایج آزمون  25درصد باالی 
با ان برداربين بهره در تمایل به مشارکتاز نظر اسکوئر، کای

در سطح یک درصد تفاوت های سني مختلف کالس
 اتوجه به ضریب برآوردی منفي، ب با داری وجود دارد.معني

برداران در اجرای افزایش سن، تمایل برای مشارکت بهره
. ضریب برآوردی کشش یابدميداری کاهش های مرتعطرح

متغير سن نيز بيانگر آن است که با افزایش یک درصدی در 
برداران در اجرای سن، احتمال افزایش مشارکت بهره

همچنين  یابد.درصد کاهش مي 682/2داری های مرتعطرح
جه به برآورد اثر نهایي، با افزایش هر سال به سن، احتمال با تو

 458/2داری های مرتعبرداران در اجرای طرحمشارکت بهره
ضریب برآوردی مثبت (. 6)جدول یافت واحد کاهش خواهد 

در این پژوهش بيانگر آن است  تحصيالتبرای متغير ميزان 
ران در برداکه با افزایش ميزان سواد، تمایل برای مشارکت بهره

ضریب  داری افزایش خواهد یافت.های مرتعاجرای طرح
برآوردی کشش نيز بيانگر این نکته است که با افزایش یک 

، احتمال افزایش مشارکت تحصيالتدرصدی در ميزان 
درصد  638/7داری های مرتعحبرداران در اجرای طربهره

یابد. همچنين با توجه به برآورد اثر نهایي، با افزایش مي
ران برداافزایش هر نفر به افراد خانواده، احتمال مشارکت بهره

واحد افزایش خواهد  668/2داری های مرتعدر اجرای طرح
( نيز نشان 8)جدول اسکوئرنتایج آزمون کای (.6)جدولیافت 

برداران در اجرای داری بر مشارکت بهرهمل اثر معنيداد این عا
داری داشته است و در تمایل به مشارکت های مرتعطرح
داری وجود برداران در سطح یک درصد، تفاوت معنيبهره

 از لحاظ تعداد افراد شاغل به دامداری در هر خانوار، دارد.
فاوت ت برداراندر ميان بهره اسکوئر نشان دادنتایج آزمون کای

داری در تمایل به مشارکت در سطح یک درصد وجود معني
برداران داری بر مشارکت بهرهدارد. این عامل نيز اثر معني

 (.8)جدول داری داشته استهای مرتعمنطقه در اجرای طرح
ضریب برآوردی مثبت برای این متغير بيانگر آن است که با 

یل برای مشارکت افزایش تعداد افراد شاغل به دامداری، تما
داری افزایش خواهد های مرتعبرداران در اجرای طرحبهره

ضریب برآوردی کشش نيز بيانگر این نکته است که با  یافت.
افزایش یک درصدی در تعداد افراد شاغل به دامداری، 

های برداران در اجرای طرحاحتمال افزایش مشارکت بهره
همچنين با توجه به  یابد.درصد افزایش مي 288/4داری مرتع

برآورد اثر نهایي، با افزایش هر نفر به خانواده، احتمال 
 675/2داری های مرتعبرداران در اجرای طرحمشارکت بهره

همچنين مطابق جدول  (.6)جدول واحد افزایش خواهد داشت
 تو مشارک ميزان آگاهيمتغير اسکوئر ضریب برآوردی کای
داری در سطح یک درصد های مرتعطرح دربرداران بهره

دار شده است. ضریب برآوردی مثبت برای این متغير معني
 ،این متغيردرصدی در  بيانگر آن است که با افزایش یک

داری های مرتعبرداران در طرحاحتمال افزایش مشارکت بهره
 توجه به برآورد اثر همچنين با یابد.درصد افزایش مي 735/7

داری، احتمال های مرتعآگاهي از طرحميزان نهایي، با افزایش 
 684/2داری های مرتعبرداران در اجرای طرحمشارکت بهره

 در مورد متغير تعداد دام، جدول .خواهد یافتواحد افزایش 
داری بر مشارکت نيز نشان داد این عامل اثر معني 8

ه است و در داری داشتهای مرتعبرداران در اجرای طرحبهره
 تفاوت صدبرداران در سطح پنج درارکت بهرهتمایل به مش

داری وجود دارد. ضریب برآوردی کشش نيز بيانگر این معني
دام، احتمال افزایش  است که با افزایش یک درصدی در تعداد

 335/4 داری،های مرتعبرداران در اجرای طرحمشارکت بهره
 ،همچنين با توجه به برآورد اثر نهایي یابد.درصد افزایش مي
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ان بردارام، احتمال مشارکت بهرهبا افزایش هر واحد به تعداد د
واحد افزایش خواهد  657/2 داریهای مرتعدر اجرای طرح

ح درآمد نيز در ، متغير سط8 مطابق جدول (.6)جدول  داشت
دار شده است. ضریب برآوردی کشش سطح یک درصد معني

د آمزایش یک درصدی در سطح دربيانگر آن است که با اف

 یابد.درصد افزایش مي 286/5ت برداران، احتمال مشارکبهره
 ههمچنين با توجه به برآورد اثر نهایي، با افزایش هر واحد ب

در اجرای  بردارانسطح درآمد، احتمال مشارکت بهره
یافت واحد افزایش خواهد  765/2داری های مرتعطرح

 (.6 )جدول
 

 داریهای مرتعبرداران در اجرای طرحبر مشارکت بهرهمؤثر اسکوئر در مورد متغیرهای مستقل نتایج آزمون کای -1 جدول

 بندی متغيرهاطبقه متغيرها
 تعداد

 برداران()بهره
 درصد

عدم مشارکت 

 )درصد(

مشارکت 

 )درصد(

آزمون کای 

 اسکوئر

 سن

 سال 75کمتر از 

 سال 52-75

 سال 25-52

 سال 25باالتر از 

88 3/3 5 2  

47 3/78 86 78 **333/2 

45 5/42 83 68  

86 8/82 3 4  

 تحصيالت

  82 7 3/88 87 سوادبي

  75 82 3/45 58 متوسطه اول

 522/26*** 78 8 8/75 73 متوسطه دوم

  3 8 6/3 8 دیپلم و مقطع باالتر از آن

تعداد افراد شاغل به 

  دامداری در 

 خانواده

  85 3 8/83 66 یک تا دو نفر

  78 82 3/72 48 سه تا چهار نفر

 838/2** 66 8 63 72 پنج تا شش نفر

  85 7 6/82 88 نفر 2بيشتر از 

ميزان آگاهي از 

های طرح

 داریمرتع

  65 2 5/66 65 زیاد

  58 83 27 32 متوسط

 243/2** 3 7 8/82 86 کم

  2 4 2/7 4 خيلي کم

درآمد سطح 

های موجود شغل

 در منطقه

  47 85 7/56 58 دامداری و زنبورداری

  82 5 3/88 68 دامداری و پرورش طيور

 482/3** 82 6 6/82 88 دامداری و گياهان دارویي و صنعتي

  8 86 2/86 84 گياهان مرتعي بذردامداری و فروش 

 تعداد دام

  3 84 8/62 67 رأس 862کمتر از 

 455/3** 73 3 2/73 44 رأس 642-862

  63 2 5/78 75 رأس 722-642

  3 6 8/8 3 رأس 722بيشتر از 
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 نتایج برآورد مدل لوجیت -2جدول 

 آماره اثر نهایي کشش برآوردی t آماره  ضریب برآوردی متغيرها

 2/458- 2/682 **2/228 8/576- سن

 2/668 7/638 **2/526 8/422 تحصيالت

تعداد افراد شاغل به 

 دامداری در خانواده
8/545 3/533*** 4/288 2/625 

ميزان آگاهي از طرحهای 

 مرتعداری
8/386 8/643*** 4/335 2/684 

سطح درآمد شغلهای 

 موجود در منطقه
6/433 3/256*** 5/286 2/765 

 2/657 7/735 ***3/648 8/248 تعداد دام

 - 8/333 6/782 6/833 ضریب ثابت
 داری در سطح یک و پنج صدمدهنده معنيترتيب نشانبه :** و ***

Linkelihood Ratio Statistic (L.R. Statistic) = 23/4332 
=2/222 Probability (L.R. Statistic) 
=36/222 Probability (L.R. Statistic) 

=36/222 Percentage of Right Prediction  
=2/58684 McFadden 2R   

=2/54868 Maddala R-Square  
 بحث 

ها های مدیریتي مرتع نه فقط برای تغذیه دامامروزه طرح      
مند کردن دامداران، بهبود بلکه برای سایر مقاصد ازجمله عالقه

دست آوردن افزایش شدت دامگذاری و به پوشش گياهي،
تا  استدر این راستا الزم  شوند.امنيت شغلي تهيه مي

و  داریعلم مرتعن امتخصصهای مدیریتي مرتع توسط رحط
ل طرح و استفاده از با مشارکت مردم بومي در همه مراح

و Wilson (6222 )و  Howarth تهيه شوندتجارب آنها 
Laukkanen  دهد که نتایج نشان مي(. 6222)و همکاران

( تمایل بيشتری به مشارکت سال 72-62)افراد بين  جوانان
 و دهند و بعکس افراد مسن به دليل ضعف جسمينشان مي

 تمایل کمتری دارند. در نتيجه همچنين نوع تفکر و دیدگاهشان
ب ي که نظر به جلیهاشود که کارشناسان دستگاهپيشنهاد مي

انش داین طبقه سني ارتباط برقرار کنند و  مشارکت دارند با

داری های مرتعدر اجرای طرحرا برداران بومي و تجربه بهره
آمده در رابطه با متغير دستنتایج به .دهندمورد توجه قرار 

 و (6282) و همکاران Rouhiسن با نتایج مطالعات 
Amirnejad  وRafiee (6282 ).نتایج نشان  مطابقت دارد

ه با ک دهد که تحصيالت در سطح دیپلم به باال در صورتيمي
ه بهتر شناختداری مماشات داشته باشد مشارکت را کار مرتع

مناسب  روازاین ،دهدو نسبت به آن واکنش مثبت نشان مي
سواد در است که جامعه را به سمتي هدایت کرد که افراد بي

ه نموده و کردبين روستائيان اعتماد بيشتری به قشر تحصيل
 و Rafiee (6282)و  Amirnejadنها بسپارند. آامور را به 

Movaghari (6287) ت را از عوامل مثبت نيز سطح تحصيال
های منابع طبيعي دانستند. با داران در طرحدر مشارکت مرتع

اط گونه استنب آمده در این مطالعه ایندستهتوجه به نتایج ب
شود که با افزایش تعداد افراد شاغل به دامداری، نيرو و مي
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راین بناب ،شودبردار فراهم ميتوان کاری بيشتری برای بهره
بردار یابد و بهرهبردار کاهش ميهای جاری بهرههزینه

رو شود. از اینکند بازدهي سرمایه آن بيشتر مياحساس مي
اقتصاد خانوار ارتباط مستقيم با بعد خانوار دارد و زمينه را 

برای مشارکت بيشتر  ،عالوه بر افزایش درآمد خانوار
 کند.داری نيز مهيا ميهای مرتعبرداران در اجرای طرحبهره

داری بر داری اثر مثبت و معنيهای مرتععامل آگاهي از طرح
با افزایش  زیراداری داشته است، های مرتعمشارکت طرح

داری، شناخت بيشتری های مرتعآگاهي و شناخت از طرح
ها و منافع آن حاصل نسبت به اهميت مشارکت در این طرح

شود برای افزایش مشارکت يپيشنهاد م بنابراینشود. مي
های آموزشي بر برداران از طریق رسانه و تشکيل کالسبهره

 .شودها اقدام ميزان آگاهي آنها نسبت به ضرورت اجرای طرح
، Fortmann (8332)و  Hantsinger هایاین نتایج با یافته

iShahidi Zand (8333 ،)Khatoonabadi (6228و ) 
Saeedi ( 6283و همکاران ).در مطالعات  مشابه استJalali 

بردار، دانش فردی بهره عواملي مثل نيز Karami (6222)و 
سطح سواد، خدمات ترویجي و پيامدهای اجتماعي مشارکت، 

 داران در تعاونيداری با ميزان مشارکت مرتعهمبستگي معني
همچنين با افزایش تعداد دام و سطح داری داشته است. مرتع

داری های مرتعی مشارکت در اجرای طرحتمایل برا درآمد
افزایش خواهد یافت. دليل این امر آن است که افزایش تعداد 

 یشبا افزا روازایندام، سود و درآمد بيشتری را درپي دارد. 
برداران با دنيای اطراف بيشتر سطح درآمد، ميزان ارتباط بهره

 شود وتر ميشده و کسب اطالعات راجع به موضوعات آسان
ها، سعي در خوبي با مشارکت در این طرحه برداران ببهره

و  Mahmodiبهبود درآمد بلندمدت خود خواهند نمود. 
Hakimpour (6286 نيز سطح تحصيالت و ميزان آموزش )

داری مؤثر دانستند. های مرتعرا در مشارکت دامداران در طرح
است ( نيز بيانگر آن 6286) و همکاران Jouriنتایج مطالعات 

که بين عوامل فردی و اجتماعي با متغير شاخص سطح 
مشارکت در عمليات حفاظت از آب و خاک، رابطه مثبت و 

در نهایت با توجه به این تحقيق داری وجود دارد. معني
بهبود شرایط اقتصادی برای  توان نتيجه گرفت کهمي

برداران و کيفيت بهتر مراتع با رویکرد مشارکت بيشتر بهره
ها و نظرات آنها استفاده شود تا بر برداران از توانمندیبهره

های آنها زمينه تهيه ها و خواستهلویتواساس نيازها، ا
داری فراهم شود و در های مرتعریزی و اجرای طرحبرنامه

آینده بتوانيم شاهد بهبود مراتع و همچنين حفاظت، اصالح و 
یب با کمترین تخراحيای مراتع همراه با افزایش توليدات دامي 

  شيم.با در سطح مراتع
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Abstract 

    Given the importance of rangelands for livestock grazing and conservation of the natural 

ecosystem, it is important to consider the factors contributing in the conservation and 

development of rangelands to achieve sustainable development goals. Therefore, beneficiaries’ 

participation in rangeland improvement and reclamation plans as a new approach to natural 

resource management is essential. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the 

factors affecting the participation of beneficiaries in the implementation of rangeland plans in the 

rangelands of Savadkouh watershed. Using Cochran formula and random sampling method, 111 

beneficiaries were selected as the sample and economic and social factors influencing 

beneficiaries ' participation such as age, level of education, number of rachers, awareness of range 

management plans, number of livestock and income level were investigated. The results showed 

that age had a significant negative effect on participation in the implementation of range 

management plans. It seems that, despite background and experience, the poor physical ability as 

well as the type of thinking have contributed to the lower participation of aged beneficiaries. Also, 

the most elasticity was related to the income level, so that by increasing one percent in the income 

of beneficiaries, the likelihood of increased participation in the implementation of range 

management plans would increase 5.612 percent and with the increase of income, the likelihood 

of beneficiaries’ participation would increase by 0.325 units 

 

Keywords: Participation, Socioeconomic factors, elasticity, Savadkooh Watershed, Logit 

regression model. 
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