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مديريت پايدار مشارکت جوامع محلي در  براجتماعي مؤثر -عوامل اقتصادي ارزيابي

 (همدان استان -دشت بهارييالقي مراتع  :)مطالعه موردي مراتع
 

 3بهزاد فروتني و 2شفق رستگار*، 1اله حيدريقدرت

 طبيعي ساري،، دانشگاه علوم كشاورزي و منابعدارياستاديار، گروه مرتع2و1
 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريگروه مرتعداري، ارشد، آموخته كارشناسيدانش3

 20/11/1333 تاريخ پذيرش:      40/40/1333تاريخ دريافت: 

 چكيده

هعا گيعريحاكميت عقل جمعي و دخالت همه اقشار ذينفعع در تصعمي  ،در عصر كنوني مشاركت

توسععه  ،مند كردن و سوق دادن مشاركت در جهت احياء منابع طبيعيهدف. اصلي پذيرفته شده است

تشعري  و بررسعي  نيازمند ،ثر آنؤمفاهي  مشاركت و عوامل م ،. بنابراينبدنبال خواهد داشت پايدار را

 مديريت پايدار بر مؤثر اجتماعي-ديااقتص عوامل بررسيبا هدف حاضر  مطالعه راستا، اين در. باشدمي

 0 از نامعهرسعشپ 65 اطالعات مورد نياز با تكميل .انجام گرديد همدان استان مراتع ييالقي دشت بهار

 از ،مشعاركت بعر مؤثر اجتماعي-اقتصادي عوامل .شد آوريجمع تصادفي كامالً روش بهسامان عرفي 

تسعهيالت  ،داد نشعان نتعاي  .مشخص گرديدنعد جيت،ورگرسيون ل اقتصادسنجي الگوي برآورد طريق

هاي مرتعداري و پيامعدهاي آگاهي از فعاليت ،دامداري درآمد ساليانه حاصل ازافزايش  ،دولتياعتباري 

برداران بهره مشاركت بر داريمعني و منفي اثرافزايش سط  مرتع و  دارمعني و مثبت اثر تخريب مراتع،

 بعه مربوط كشش بيشترين ،داد نشان مؤثر متغيرهاي نهايي اثرات و كشش تفسير ،محاسبه .ستا داشته

ميعزان  در درصعد يع  افعزايش بعا بطوريكهاست.  بوده مراتعميزان آگاهي از پيامدهاي تخريب  متغير

 اثر بيشترين همچنين، .يافت خواهد افزايش درصد 35/2مشاركت  افزايش احتمال برداران،بهره آگاهي

                                                
 sh.rastgar@sanru.ac.ir نويسنده مسئول:*
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ميعزان  بعه سعال هعر افعزايش بعا كعهبطوري .است بوده ارائه تسهيالت اعتباري متغير به مربوط ،نهايي

دليل سعاختار سعازماني، مالكيعت و چه به اگر .يابدمي افزايش واحد 11/4 مشاركت احتمال ،اعتبارات

مديريت پايعدار د كه دانشان تحقيق حاضر مديريت منابع طبيعي به عهده بخش دولتي است، اما نتاي  

و  هاي آموزشي، ترويجعياجراي برنامه و اين امر با پذير نخواهد بودمردم امكان مشاركتبدون  مراتع

 است.پذير گرديده امكانتسهيالتي هاي مالي حمايت
 

 ، مراتع ييالقي، مديريت پايدار، الگوي لوجيتمشاركت، جوامع محلي: كليدي واژگان

 

 مقدمه

 شمار به انساني جامعه فرهنگي ميراث و طبيعي حيات شتوانهپ و پايدار توسعه بستر طبيعي منابع

 فقدان و منابع كمبود جايگزين، شغلي هايفرصت به دسترسي ضرورت جمعيت، فزاينده رشد .ميروند

 و نموده فراه  را شونده تجديد طبيعي منابع بر حد از بيش فشار موجبات توسعه، آمد كار الگوي

 خود به را سياستگذاران و ريزانبرنامه فكر جهاني، معضل ي  عنوانبه طبيعي منابع تخريب امروزه

 اين تخريب گسترش روبه روند و كشور در طبيعي منابع وسيع سط  به توجه با .است داشته معطوف

 و الزم امري منابع اين احياي و حفظ توسعه، امر در جامعه آحاد همه مشاركت و توجه لزوم منابع

 .(2441آرخي، ) است ضروري

برداري پايدار از اين با توجه به اهميت حفاظت از منابع طبيعي تدوين راهبردهاي حفاظت و بهره

اي ضامن گردد. مشاركت مردم در هر پروژهاحساس ميمنابع به عنوان ضرورتي بنيادي بيش از پيش 

اجرا و پايداري آن پروژه است و اين مسئله در حفاظت از منابع طبيعي از اهميت بيشتري برخوردار 

مي باشد، زيرا مسائل مربوط به محيط زيست و منابع طبيعي با زندگي جوامع محلي آميخته است و 

گيري، بنابراين نقش مردم در تصمي  .ركت اين جوامع خواهد بوداي نيازمند مشاتوفيق هر نوع برنامه

از اين رو نظام مديريتي  .ريزي، اجرا، نظارت و ارزشيابي هر برنامه حفاظتي اهميت حياتي داردبرنامه

ها، بايستي بر مبناي مديريت مبتني بر مشاركت جوامع محلي بنا مناسب براي حفاظت از اين عرصه
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 طبيعي تجديدپذيرمنابعني ديگر راهبرد اصلي عملي كردن توسعه پايدار در بخش نهاده شود. به بيا

 .(2414، 1همكاران و جينگلينگ) دارندكه بيشتر جنبه مشاركتي با جوامع محلي  استكيد بر عواملي أت

هاي طبيعي عرصهويژه در اقتصادي ي  جامعه به -يكي از مهمترين عوامل رشد و توسعه اجتماعي

است. بدون همياري  هاي اصالحي و احيايي مراتعپروژهدر  بردارانبهرهنقش و حضور فعاالنه )مراتع( 

و مشاركت مردم توسعه مفهومي نخواهد داشت، چرا كه هر گامي كه در راه رشد و توسعه برداشته 

 از مهمترين موانع مشاركت جوامع محلي در اجراييكي شود، بايد با همراهي مردم انجام گيرد. مي

اجتماعي بهره برداران و منبع تأمين -عدم توجه به نيازهاي اقتصادي هاي اصالحي و احيايي مراتعطرح

 حفظ، زمينه در بردارانبهره نقش تجديدشونده، طبيعي منابع عرصه در .(2414، 2)فارچيلق باشدآن مي

 هايعرصه از بردارنبهره مشاركت جلب هايراه از يكي .است اهميت حايز بسيار آن توسعه و احيا

 .است محلي و غيردولتي هايسازمان و هاتشكل ايجاد مراتع، و هاجنگل خصوص به و طبيعي منابع

 موفقيت ساززمينه همگان مشاركت جلب با توانندمي هااين تشكل .(2445، خليقي و همكاران)

 .(2411، 3لينگ و چانگ) باشند طبيعي منابع پايدار وريبهره و احياء حفظ، زمينه در مختلف هايطرح

 احياء و حفظ كه است اين بر اعتقاد اما شود،نمي خالصه طبيعي منابع در فقط توسعه پايداري هرچند

 به توجه با .است پايدار توسعه به رسيدن در عامل مهمترين هاانسان حيات بستر عنوانبه طبيعي منابع

 ضرورت پايدار، توسعه در آن اهميت و كشور طبيعيمنابع گستردگي نيز و ارپايد توسعه در مردم نقش

 .(2446، 0تاكادو) گرددمي مشخص طبيعي منابع مديريت در مردم همكاري

ها با شناخت همه برداري از اينگونه عرصهيابد كه بهرههاي مرتعي زماني تحقق ميپايداري عرصه

از سوي ديگر  .اين عوامل مديريت گردند هاي مرتعي و رعايت پايداري همهثر در اكوسيست ؤعوامل م

هاي طبيعي، ارتباط مستقي  با تجارب بدست آمده در دنيا، نشان داده است كه پايداري مديريت عرصه

برداران جهت نياز بهره .(2446، 6)سالم بردار داردپايداري اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع بهره

 تو دائمي بر اقتصاد مراتع كه نشأ نگري و نگاه پايدارهمين آني معاش خود و نبود فرهنگ آيندأت

گرفته از ضعف اقتصادي همراه با ضعف فرهنگي ه  باشد يكي از معضالت مه  حاك  بر اغلب 

                                                
1- Jingling 

2- Faircheallaigh 

3- Ling and Chang 

4- Thakadu 

5- Salam 
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ي عرفي است. لذا در چرخه اكوسيست  مراتع كه همه عوامل محيطي و انساني بر آن حاك  اهسامان

پايداري شرايط محيطي، زمينه پايداري  هاقتصادي و فرهنگي به همراباشد. پايداري شرايط اجتماعي مي

آيند و اين به خودي خود، مبحث توسعه پايدار را در اذهان هاي عرفي به حساب ميمديريت بر سامانه

  (.2443، 1)استر و داالوا كندتداعي مي
نه، جايگاه هر ي  از مسئوليت مستمر و مسئوال در مفاهي  مشاركت بايد با رعايت قوانين و قبول

امروزه مشاركت و تشويق  .هاي اقتصادي واجتماعي و غيره تعيين گردداعضاء و شركا در مشاركت

فائو در اين  است.جامعه جهاني قرار گرفته  جدي مورد توجهطور  مردم براي توسعه و تقويت آن به

تشكيل داد و مزيت مشخص اصالحات اراضي و عمران روستايي را در رم  خصوص كنفرانس جهاني

مشاركت يعني شركت  است معتقد (2440) 3ريد .(2444، 2موني يوا) را تبين كرد رهيافت مشاركتي

ها، البته اين بدان معني نيست كه برداري و ارزيابي فعاليتگيري، اجرا، بهرهداوطلبانه افراد در تصمي 

باشند و در كليه مراحل شركت نمايند مه  آن  ريزيگيري و برنامهمردم قادر به تصمي  در هر مشاركتي

مشاركت  ها با توجه به ميزان درك و سوادشانكه افراد نسبت به مسئله اعتقاد داشته و در برنامه است

 مفهوم توسعه مقوله شدن مطرح .است گيريتصمي  فرايند در اعضا دخالت ميزان مشاركت، نمايند.

 باالخره و اقتصادي توسعه اقتصادي، رشد مفاهي  به سريع نگاهي با .دهدمي مشاركت واژه به كاربردي

 پايدار توسعه در كهطوريبه است، تراساسي مفاهي  داراي مشاركت كه گرددمي مالحظه پايدار توسعه

 . (2445، 0)گاي اندناميده توسعه به يابيدست وسيله و هدف را مشاركت

 اخيعر هعايدهعه در توسعه هايبرنامه در يمردم مشاركت واژه(، 2444) 6راو و فروربنابر تعريف 

 مردم حضور مردم، كارگروهي افراد، كوچ  هايسرمايه گردآوري .است فراگيرشده گيريچش  طوربه

 غيردولتي هايسازمان نقش و اجتماعي و اقتصادي هايفعاليت بر نظارت و توسعه هايبرنامه فرايند در

 رفتعار و فعاليت مختلف ابعاد مشاركت، از مفهوم اين. برشمرد آن مصاديق از توانمي را توسعه امر در

در  1332در اجالس جهاني محيط زيست و توسعه كه در سعال  كه ايگونهبه. شودمي شامل را انساني

ريعزي برنامعه دروابستگي حل مسائل زيسعت محيطعي به كيد بر توسعه پايدار، أبرزيل برگزار شد، با ت

گيعري پذيرفتعه مشاركت فعال در تصمي  درو تشويق مردم محيطي زيست  ،اقتصادي اجتماعيتلفيقي 

                                                
1- Esther & Ndalahwa  

2- Munyua  

3- Reed 

4- Guy  

5- Row & Frewer 
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عوامعل اجتمعاعي، اقتصعادي و فرهنگعي محيطي، بنابراين ارتباط توسعه پايدار با پايداري زيست  شد.

 را مشعاركت ،(2445)همكعاران  و خليقيكيد قرار گرفته است. أهاي  بين المللي نيز مورد تكنوانسيون

 ركعن سعه مشاركت، و منابع مردم، هاآن به اعتقاد دانند.مي طبيعي منابع در پايدار توسعه جديد راهبرد

 نقعش ديگعر ركن دو با مقايسه در مشاركت كه تفاوت اين با .دهندمي تشكيل را انساني پايدار توسعه

 .آيندمي در فعاليت به آن چارچوب در منابع و مردم عامل دو و داشته ساختاري
 عوامل بلكه منفعتميزان  تنها نه كه دادند نشان متعددي مطالعات در ،(2443) ريد و همكاران

. مؤثراست بردارانبهره تصمي  بر مرتع اندازه و سكونت محل درآمد، سن، سواد، سط  جمله از اجتماعي

 از برداريبهره سابقه تحت اختيار، مرتع مساحت دام، تعداد درآمد، (، متغيرهاي2443اميرنژاد و رفيعي )

اجتماعي -از مهمترين عوامل اقتصادي و عامل سن را تحصيالت ميزان ترويجي، هايآموزش مراتع،

آرايش و  اند.مراتع ييالقي قائمشهر دانسته مرتعداري هايطرح برداران دراجرايبهره مؤثربرمشاركت

برداري و بهره در حفظ، احياء، توسعهرا عوامل موثر بر مشاركت مردم استان ايالم (، 2414) همكاران

برداران، آداب و سنن روستائيان، اجتماعي )ارتباط با بهره -، عوامل فرهنگيمنابع طبيعي تجديد شونده

نصيري هاي منابع طبيعي و شناخت مشكالت بهره برداران( دانسته است. آگاهي از اهداف و مزاياي طرح

 كارگيري به بر اجتماعي مؤثر-اقتصادي الجيت به بررسي عوامل از الگوي استفاده ( با2411و همكاران )

كشاورزي به عنوان  تحصيالت، مانند پرداختند. نتاي  مطالعه ايشان نشان داد، عواملي بنديتراس عمليات

هاي كالس در شركت خاك، حفاظت هايروش از كشاورزان آگاهي مالكيت اراضي، اصلي، شغل

سعيدي و  دارد. بنديتراس عمليات كارگيريبه در داريمعني و مثبت اثركشاورزان  آمد در و ترويجي

 هاي مديريتمؤثرترين شاخص مراتع ييالقي آمل پايدار مديريت مشكالت بنديرتبه با (2413همكاران )

 و پيشين مطالعات به استناد بااند. دانسته "دام مفرط چراي با همراه توقف مدت" را پايدار منطقه مذكور

 ملموس گذشته از بيش طبيعي منابع پايدار توسعه در مشاركت مزاياي امروزه كه مه  اين به توجه با نيز

 و افراد هايويژگي به توجه با طبيعي منابع مديريت در مردم مشاركت چگونگي ارزيابي ،است شده

 از برداريبهره نظام تاريخچه بررسي با اين، بر افزون .باشدمي ضرورت داراي موجود اقتصادي ساختار

 ايبرنامه هيچ اينكه و دولتي امكانات و نيرو تكافوي عدم و مراتع عرصه زياد وسعت و كشور مراتع

 اصول در تغيير و بازنگري لزوم و هاسياست در دوباره نگرش نيست، موفق ممرد مشاركت بدون

 عوامل شناسايي به تحقيق اين رو،اين از. رسدمي نظر به ضروري گذشته از بيشتر مراتع، پايدار مديريت

تحقيق  اين اختصاصي اهداف .پردازدمي همدان استان مراتع مديريت در بردارانبهره مشاركت بر مؤثر

 با تحقيق متغيرهاي بين رابطه بررسي طبيعي، منابع كارشناسان فردي هايويژگي عبارت است از؛ بررسي
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دشت بهار  مراتعدر  تجديدشونده طبيعي منابع برداريبهره و توسعه احياء، حفظ، در مردمي مشاركت

 احياء، حفظ، در مردمي هايمشاركت در ثرؤم عوامل رگرسيوني تحليل ،به اين منظور. شهرستان همدان

 .انجام شده است همدان استان بردارانبهره ديدگاه از تجديدشونده طبيعي منابع برداريبهره و توسعه

جوامع محلي رهيافتي چند بخشي براي مديريت منابع طبيعي است كه ذينفعان مختلف مديريت مبتني بر 

برداري پايدار از منابع طبيعي است، هاي متفاوت براي دستيابي به هدف نهايي كه حفاظت و بهرهبا نقش

راي دهد كه شيوه مديريت مبتني بر جامعه محلي ابزاري مناسب بدر آن نقش دارند. اين نوشتار نشان مي

 .پايداري منابع طبيعي است
 

 هامواد و روش

 وسعت با است موسوم نيز رودسيمينه به كه بهار -دشت همدان خيزحوزه آب: منطقه مورد مطالعه

. خروجي حوزه در ناحيه شمالي است شده واقع الوند ارتفاعات شمالي دامنه در مربع كيلومتر  3063

كبودرآهنگ و قهاوند ارتباط  هايدشت با آن زيرزميني آب سفره و واقع آباد(كوش  )اراضي آن

و دقيقه  00 ،درجه 33 تادقيقه  00 ،درجه 11 شرقي طول بين دشعت محدوده هيدروژئولوژيكي دارد.

 محدوده در مطالعه اين قرار گرفته است.دقيقه  36 ،درجه 2 تادقيقه  30 ،درجه 03 عرض شمالي

 .(2445مرتعداري،  )شناسنامه طرح است انجام شده همدان نااست جغرافيايي

 
 موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه -1شكل 
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 3/320 معادل (كهريز آق) هاي همدان، سد اكباتان و بهادربيگآمار بارندگي ساالنه ايستگاه متوسط

 هايايسعتگاه آمعار بعه توجعه بعا باشعد.مي الذكرفوق هايايستگاهساله  31 آماري دوره طول ميليمتردر

 2/11 دشعت هايايسعتگاه آمعاري دوره حعرارت درجه متوسط بهار دشتده محدو در دما گيرياندازه

 گرادسانتي درجه 25 (ماه مرداد) سال ماه در گرمترين باشد. ميانگين درجه حرارتمي گرادسانتي درجه

در باشد و اه گرم سال ميم دومين( گرادسانتي درجه 6/26) كمي بسيار اختالف با تير ماهدر  و باشدمي

. اسعت گعرادسعانتي درجعه -0/4 و -6/4ترتيعب بعا ميعانگين ماه بعهماه و بهمنسردترين ماه سال دي

گيرنعد. تمعامي هعاي الونعد( سرچشعمه مي)كوه ز ارتفاععات جنعوبيا حعوزه هايرودخانه ترينعمده

ه اصلي حعوزه بعه نعام سعيمينه رود را ه  پيوسته و رودخانهاي مركزي دشت بهها در قسمترودخانه

 تنگعه از حعوزه شعمال سعمت ازا هعو افعت جريعاني شعمالي–دهند كه با روندي جنعوبي تشكيل مي

  .(2445مرتعداري،  )شناسنامه طرح گرددمي خارج آبادكوش 

 

 روش تحقيق

اجتمعاعي و اقتصعادي نيازمنعد بررسعي شعرايط -بررسي مديريت پايدار از ديدگاه معيار اجتماعي

يابي به اهداف تحقيق با در نظر گرفتن اين مطلعب كعه اقتصادي منطقۀ مورد بررسي است. براي دست

ريزي اي بر مديريت پايدار و در نتيجه بر برنامهثير سازندهأتواند تاقتصادي مي-بررسي مسائل اجتماعي

 ييهعابه همين دليل پرسشعنامهو رفع مشكالت و مسائل آن داشته باشد، مورد نظر مناسب براي منطقه 

توسط مردم محلي تكميل شعد. منظعور از معديريت پايعدار در ايعن تحقيعق تعوازن و تععادل مناسعب 

 و احيعايي مراتعع هعاي اصعالحو پعروژه بردارانبهره اجتماعي - اقتصادي هايويژگي بينبرداري بهره

 باشد. مي

اي و ميداني انجام كتابخانه -اسنادي اساس مطالعاتروش جمع آوري اطالعات در اين تحقيق بر 

انجام  منطقه از اوليه بازديدهاي توپوگرافي نقشه كم  با مطالعه، مورد محدوه به منظور تعيينشده است. 

مشاركت  تداوم ،اساس اهداف مطرح شدهدر اين تحقيق بر .شد نظر مشخص مورد محدوده شد و

 سامان 0مديريت پايدار مراتع در سط  در راستاي هاي اصالح و احيايي برداران در اجراي برنامهبهره

شاخص  0با حيدره قاضي خان، چوتاش، حصار آقا خاني، فسيجان شهرستان همدان انجام گرفت. عرفي 

هاي عرفي مورد مطالعه داراي طرح مرتعداري تمام سامان .اي مورد سنجش قرار گرفتو با مقياس رتبه
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 علي تحقيقات رده در حاضر تحقيق آنجاكه ازمداران پاسخگو داراي پروانه چرايي بودند. بوده و تمام دا

 هايمستقل )ويژگي متغيرهاي دودسته لذا كند،مي بررسي وابستگي رابطه طريق از را ها علت و است

مورد بررسي  مديريت پايدار مراتع در مردميا عدم مشاركت  مشاركت وابسته ومتغير (اجتماعيو اقتصادي

 تهيه نظري چارچوب و مباني از گيريبهره با كه بود پرسشنامه اطالعات آوريجمع ابزار د.گرفتنقرار 

 براي گرفت. قرار استفاده مورد هاداده آوريجمع براي آن پايايي و روايي از اطمينان از پس و گرديد

 استفاده كارشناسان اداره منابع طبيعي از متشكل متخصصان پانل از پرسشنامه روايي از اطمينان حصول

 محاسبه آنها كرونباخ آلفاي و تكميل پرسشنامه30  تعداد تحقيق، ابزار پايايي آزمون جهت است. شده

بود.  مناسبي پايايي ضريب حاضر تحقيق براي محاسبه شد كه 00/4برابر  اين ضريبمقدار گرديد. 

 و روش كوكران فرمول از استفاده نفربودند كه با (126) همدان استان بررسي مورد آماري جامعه

 انتخاب شدند. عنوان نمونهبه آنها نفراز 65 ساده تصادفي احتمالي گيرينمونه

در اين تحقيق باشد. ميمراتع دشت بهار شهرستان همدان  بردارانجامعه آماري اين تحقيق بهره

برداري از مرتع را عرفاً سابقه مرتعداري يا بهرهبردار شخصي حقيقي و حقوقي است كه مرتعدار يا بهره

به لحاظ  است. دارد و ذيحق بودن آن داشتن پروانه چرا يا طرح مرتعداري در آن سامان عرفي

گيري و گستردگي جامعه آماري و محدوديت زماني مطالعه، ناگريز از محدود كردن آن از طريق نمونه

واحد دامي  24برداراني با بيش از ن تحقيق جامعه آماري بهرهاي از جامعه شدي . در ايرجوع به نمونه

بردار از ليست مميزي استخراج گرديد. تعداد نمونه در صورت بهره 04است كه در مراتع منطقه حدود 

 .گرددبيني ميخانوار پيش 63فعال بودن اين بهره برداران حدود 

در مناطق مورد نظر، جهت استخراج پس از تكميل پرسشنامه : استخراج و كدگذاري پرسشنامه

هاي گذاري شدند. ي  كد به هر پرسشنامه جهت استفاده از برنامهها  كداطالعات تمامي پرسشنامه

 و هاي توصيفي شامل فراواني، ميانگينآماري داده شد. از تمامي اطالعات كمي پرسشنامه بررسي آماره

اي پرسشنامه هاي رتبهو تحليل اطالعات و داده انحراف معيار صورت پذيرفت. همچنين، براي تجزيه

است  دهي هر شاخص يا گويه استفاده شدههاي كيفي به مقادير كمي از روش وزنبا تبديل پاسخ

اين منظور جهت سنجش نظر پاسخگويان از مقياس ليكرت استفاده گرديد.  (. براي2412، كالنتري)

ي  پيوستار تنظي  شده است كه در ي  سوي  بخشي است كه بر روي 6 مقياس ليكرت ي  مقياس

 هاي ك  و خيلي ك  قرار گرفتههاي زياد و خيلي زياد و در سوي ديگر آن گزينهاين پيوستار گزينه

ترين حالت است. جهت محاسبه امتياز هر گويه، امتياز پن  مطلوبترين حالت و امتياز ي  نامناسب
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شود براي تبديل مقياس كيفي به مقياس كمي استفاده مي دادي بوده و صرفاً است اين امتيازها قرار

 (. 2414، و همكاران )حيدري

اقتصادي و اجتماعي به صورت به دو بخش كلي  يهاي تعيين شده براي سنجش متغيرهاشاخص

باشد. برداران در مديريت پايدار مراتع مياين تحقيق مشاركت بهره درمتغير وابسته تقسي  يافت. 

شامل درآمد ساالنه، تعداد اجتماعي هستند كه  -متغيرهاي مستقل اين تحقيق همان عوامل اقتصادي

 برداري، سن، ميزان تحصيالتعوامل اجتماعي از قبيل سابقه بهرهو  وضعيت مرتع، مرتع ،سط دام

 اساس بر بردارانسپس بهره .(2414)حيدري و همكاران،  باشندمي ارائه تسهيالت اعتباري از دولتو

كه در اين مرحله تعدادي سؤال  به نحوي. شد تحليل هاآن فعاليت چگونگي و بنديطبقه هاويژگي اين

 به باتوجهحذف و تعدادي ه  اصالح گرديد و مواردي ه  به سؤاالت پرسشنامه اضافه گرديد. 

 به وابسته كيفي استفاده شد.ي با متغيرهاي هامدلاز  تحقيق اين در وابسته متغير مقادير نبودن پيوسته

 . (1333، ابريشمي) شوداطالق مي 1گسسته رگرسيون هايمدل اقتصادسنجي، هايمدل از گروه اين

 مديريت در مشاركت براي بردارانبهره ديدگاه بر مؤثر عوامل تحليل براي: هادادهتجزیه و تحليل 

اي رتبه صورت به (موافق كامالً و موافق نظر،بي مخالف، مخالف، كامالً) شده انتخاب دامنه از پايدار

افزار از نرم Eviewsو  SPSSافزار در بخش تجزيه و تحليل اطالعات، عالوه بر نرم .گرديد استفاده

Excel .افزار نرم از هاداده ماهيت به توجه با استفاده شدEveiws رگرسيون لوجستي  الگوي و برآورد 

 و وتحليل هاداده پردازش براي (.2441، 3؛ آمسالو و گراف2442و همكاران،  2سومدا)شد  استفاده

  .گرديد استفاده تحليلي آمار و توصيفي آمار ها ازآن توصيف

هاي نرمال و لوجستي  بهره گرفته و مقادير مدل احتمالي لوجيت از توزيع: لوجيتسيون رگر الگوي

شود. براي بررسي اينكه چه عواملي احتمال انتخاب ميبيني شده بين صفر و ي  واقع احتمال پيش

شود كه متوسط مطلوبيت بدست آمده از ي  انتخاب دهند، فرض ميمي ي  گزينه را تحت تأثير قرار

به صفات آن انتخاب كه براي افراد مختلف متفاوت است، بستگي دارد. اگر مطلوبيت بدست آمده از 

وسط مطلوبيت بعالوه ي  جزء اخالل تصادفي تعريف نمائي ، مت عنوانهها را بهر ي  از انتخاب

عوامل  تعيين جهت مطالعه، اين در. (1300جاج و همكاران، را خواهي  داشت ) (3-0( و )3-3)روابط 

                                                
1- Descrete Regression Model 

2- Somda 

3- Amsalu &Gragh 
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 رگرسيوني از الگوي مرتعداري، هايطرح اجراي در برداران-بهره درمشاركت مؤثر اجتماعي -اقتصادي

 از آمده بدست (منافع) متوسط مطلوبيت كه شودمي فرض مدل اين در .است شده استفاده لوجيت

 مختلف بردارانبراي بهره كه اجتماعي -اقتصادي عوامل به مرتعداري هايطرح در اجراي مشاركت

. متغير است لجستي  تجمعي توزيع تابع لوجيت داراي رگرسيوني الگوي .دارد بستگي متفاوت است،

اي از مقادير پيوسته است، اما موارد متعددي وجود دارد كه رگرسيوني، مجموعهوابسته در اين الگوي 

هايي كه براي چنين اهدافي شود. مدلرفتار تصمي  گيرنده در غالب ي  مجموعه محدود خالصه مي

شوند. با توجه به پيوسته نبودن مقادير متغير وابسته در اين هاي كيفي ناميده ميشوند مدلاستفاده مي

ساختار الگوي شود. هاي اقتصاد سنجي، مدل رگرسيوني گسسته اطالق ميها، به اين گروه از مدللمد

 باشد:( مي1مطابق با رابطه ) لوجيت

(1                            ) 

نيز  iβ و أضريب عرض از مبد Oβي لگاريت  طبيعي، پايه eام است، iمتغير مستقل  Xiآن،  كه در

، احتمال ي  بودن متغير وابسته بوده و به معني تمايل Pi الگو در تابع لوجيت است.ضريب زاويه 

الگوي پارامترهاي  باشد.برداران مراتع ميبراي مشاركت در اصالح و احياي مراتع توسط بهره

اگر ي  نمونه  كه،طوريهب شوند.رآورد ميب 1رگرسيوني لوجيت با استفاده از روش حداكثر راستنمائي

 :شودتعريف مي( 3و) (2رابطه )بصورت  2باشد، تابع راستنمائيداشته وجود بردار بهره Tبا

(2) 

 

 

(3) 

و در غير خواهد شد 1iYبردار در اصالح و احياي مراتع مشاركت نمايد، بهرهكه صورتي در

بردار در اصالح و احياي مراتع دهنده عدم مشاركت بهرهخواهد بود كه نشان 0iY، اينصورت

 :است (0رابطه )رگرسيوني لوجيت بصورت در الگوي . لگاريت  تابع راستنمائي باشدمي

                                                
Maximum Likelihood -1 

Likelihood Function -2 

Marginal Effect -3 
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(0 ) 

 

كننده درصد تغيير در احتمال مشاركت به ازاي ي  درصد تغيير در هر ي  از عوامل بيان 1مقدار كشش

 شود:محاسبه مي (6رابطه ) اقتصادي است و به صورت

 

(6) 

 

 باشد:( مي5مدل رگرسيوني لوجيت بصورت رابطه )

10109988776655443322110 xxxxxxxxxxy   (5)  
 

مراتع نشان مديريت پايدار برداران را در باشد كه مشاركت بهره، متغير وابسته ميyكه در اين رابطه 

 4xتعداد دام،  3xميزان درآمد، 2xدولت،  سوي از اعتباري تسهيالت معرف متغير ارائه1xدهد و مي

شيوه 7x، برداري از مرتعبهرهسابقه 6x،هاي مرتعداريآگاهي از فعاليت 5x، افزايش سط  مرتع

ضريب  0.باشندميسن بهره بردار  10xميزان تحصيالت و 9x، وضعيت مرتع8x، برداريبهره

 باشد.نيز ضريب برآوردي هر ي  از عوامل اقتصادي مي 10تا  1ثابت و 

 
 نتایج

آوري شده با استفاده از هاي تحقيق در اين فصل حاصل تجزيه و تحليل اطالعات جمعيافته

هاي پرسشنامه است كه به صورت توصيفي و استنباطي ارائه شده است. در بخش توصيفي به ويژگي

برداران اشاره شده است و نتاي  به صورت جداول، فراواني نسبي و تجمعي و... ارائه فردي بهره

هاي گردآوري شده بر اساس اهداف و در بخش استنباطي تجزيه و تحليل اطالعات و داده .گرديد

 برداران را نشان مي دهد. هاي فردي بهره( ويژگي1جدول ) فرضيات تحقيق انجام گرفت.

                                                
 Elasticity-1 
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 هايويژگي از برخي بردارانبهره فعاليت چگونگي با آشنايي منظور به: بردارانهرههاي فردي بویژگی

 چگونگي و بنديطبقه هاويژگي اين اساس بر بردارانبهره سپس .شد بررسي( 1به شرح جدول ) هاآن

 معورد زن 11 و معرد 06 كعه باشدمي برداربهره 65 مطالعه، مورد نمونه حج  .شد تحليل هاآن فعاليت

 .گرفتند قرار مصاحبه

سال  36برداران مراتع كمتر از درصد بهره 05/10دهد برداران نشان مينتاي  حاصل از نظرات بهره

درصد در طبقه  62/20سال قرار دارند،  35-06برداران در طبقه سني درصد بهره 55/25اند، سن داشته

 سال قرار دارند.  65برداران در طبقه سني باالتر از درصد بهره 10/31سال قرار دارند و  05-66سني 

گيري درصد افراد نمونه 6/01دهد كه مي در مورد سواد نشان پاسخگويان نظرات از حاصل نتاي 

درصد سواد راهنمايي و  3/15درصد سواد ابتدايي دارند،  31/20قرار دارند و  دسواشده در سط  بي

 واد ديپل  و باالتر بوده است. درصد داراي س 0/13متوسطه دارند و 

درصد  6/33رأس دام دارند و  64درصد افراد كمتر از  6/22برداران در خصوص تعداد دام بهره

 144برداران تعداد آنها بيشتر از درصد بهره 30واحد بوده ولي  144تا  61افراد تعداد دامي آنها بين 

 واحد دامي است.

درصد مراتع اين شهرستان  11دهد در مراتع منطقه نشان مي نتاي  حاصل از نظرات پاسخگويان در

-34درصد مراتع  6/20سال، در  11-24درصد مراتع  05/22سال، در  14برداري كمتر از سابقه بهره

 سال است. 31برداري بيشتر از درصد سابقه بهره 41/32سال بوده و  21

برداري شورايي و مشاعي شيوه بهره براساس اطالعات طرح مرتعداري در منطقه مورد مطالعه دو

درصد مرتعداران داراي  54/65كه  دهدمي نشان پاسخگويان نظرات از حاصل وجود داشته است. نتاي 

 .باشندبرداري مشاعي ميدرصد داراي آنها داراي شيوه بهره 03/04برداري شورايي هستند و شيوه بهره

كمتر مرتعي درصد داراي زمين  1/31دهد، ن مينتاي  حاصل از نظرات پاسخگويان در منطقه نشا

برداران بيشتر از درصد بهره 32متر زمين دارند و  14444-6444درصد افراد بين  30 ،متر 6444از 

 دارند. برداري زمين مرتعي جهت بهرهمتر  14444

كمتر پنجاه برداران درآمد خود را درصد بهره 20دهد برداران نشان مينتاي  حاصل از نظرات بهره

برداران ميزان درآمد ساالنه خود را بين پنچاه تا صد ميليون درصد بهره 30اند، ميليون ريال عنوان نموده

 اند.  خود را بيشتر از صد ميليون ريال بيان داشته برداران ميزان درآمد ساالنهدرصد بهره 33ريال اعالم و 

درصد( آنها  11گيري شده )نفر افراد نمونه 5 بردارانعمل آمده در بين بهرههاي بهطي بررسي

 درصد ه  دامدار و ه  كشاورز بودند.  10درصد ديگر آنان كشاورز و  11دامدار بوده و 
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هاي برداران به طرحهاي مرتعداري بهرهدرصد ميزان آگاهي از فعاليت 20دهد در نتاي  نشان مي

برداران ك ، در هاي مرتعداري بهرهاز فعاليتدرصد ميزان آگاهي  30مرتعداري خيلي ك  بوده، در 

برداران زياد هاي مرتعداري بهرهها ميزان آگاهي از فعاليتصد از ساماندر 6/3صد متوسط، در در 6/20

مرتعداري خيلي زيادي  هايبرداران از ميزان آگاهي فعاليتهاي عرفي بهرهدرصد از سامان 6/6و در 

برداران منطقه از درصد بهره 04كلي حدود اند. بطوربرخوردار بودههاي مرتعداري در انجام طرح

 هاي مرتعداري اطالع خيلي ك  تا متوسط دارند. هاي مرتعداري موجود در فعاليتفعاليت

 10بهره برداران در صورت دريافت تسهيالت اعتباري از سوي دولت، كمتر از ي  ميليون ريال تا 

( 1جدول )درصد بيشتر مشاركت خواهند داشت.  0/03يليون تا م 14درصد مشاركت و بيشتر از 

 دهد. برداران را نشان ميهاي فردي بهرهخالصه وضعيت ويژگي
 

 اجتماعی -هاي فردي اقتصاديبر حسب ویژگیبرداران بهرهفراوانی حداقل و حداكثر توزیع -1جدول 

 بيشترين درصد فراواني كمترين درصد فراواني ويژگي فردي

 ارائه تسهيالت اعتباري از سوي دولت
 ميليون 14بيشتر از    ميليون ي كمتر از 

10 0/03 

 (شغل اصلي) انهيدرآمد سال
 14بيشتر از  6كمتر از 
20 0/33 

 درآمد ساليانه )شغل دوم(
 14بيشتر از  6كمتر از 
13 6/33 

 سط  مرتع )متر(
 6444كمتر از  14444بيشتر از 
32 1/31 

 هاي مرتعداريآگاهي از فعاليت
 متوسط خيلي زياد

6/6 6/25 

 برداري از مراتعبهرهتجربه 
 66بيشتر از  26كمتر از 
30/15 41/32 

 برداريشيوه بهره
 شورايي  مشاع

0/03 5/65 

 آگاهي از پيامدهاي تخريب منابع طبيعي
 خيلي ك  خيلي زياد

6/3 6/32 

 تحصيالت
 سواد بي ديپل  و باالتر

0/13 6/01 

 سن بهره بردار
 65بيشتر از  36كمتر از 
05/10 10/33 
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بررسي اثر براي : مراتع پایدار مدیریت در بردارانبهره مشاركت بر مؤثر عوامل اقتصادي تحليل

برداران در مديريت پايدار مراتع در ارتباط با مشاركت يا عدم مشاركت بهره اجتماعي-امل اقتصاديوع

مدل حاصل از برآورد ضرايب نتاي   .استفاده شدبا روش حداكثر راستنمايي از مدل رگرسيوني لوجيت 

برداران داشتند كه داري بر مشاركت بهرهگونه تأثير معني 6گويه بررسي شده  14از لوجيت نشان داد 

 ( آمده است. 3در جدول )نتاي  

توسط از سوي دولت دريافت شده تسهيالت اعتباري توان اظهار نمود كه اطمينان ميدرصد  36با 

در اين رابطه با افزايش ي  درصدي داري داشته است. برداران بر ميزان مشاركت آنها تأثير معنيبهره

افزايش برداران احتمال بهره به علوفه و تسهيالت بانكي بذر، كود،بصورت  هانهاده ميندر ميزان تأ

درصد افزايش خواهد يافت. همچنين با توجه به  0/4برداران در اصالح و احياي مراتع مشاركت بهره

برداران احتمال مشاركت بهره برآورد اثر نهايي، با افزايش در ميزان تسهيالت اعتباري از سوي دولت،

 واحد افزايش خواهد داشت.  11/4 مراتعدر اصالح و احياي 

به عنوان دامداري  حاصل از فعاليتبرداران بهرهساليانه  درآمد تحليل لوجيت ميزان مطابق با تجزيه

برداران در اصالح و درصد بر ميزان مشاركت بهره پن داري در سط  اثر مثبت و معنياصلي شغل 

مشاركت برداران احتمال افزايش بهره ميزان درآمد ساليانهبا افزايش ي  درصدي در  .احياي مراتع دارد

با توجه به برآورد اثر نهايي،  درصد افزايش خواهد يافت. 32/4برداران در اصالح و احياي مراتع بهره

واحد  413/4برداران احتمال مشاركت آنها در اصالح و احياي مراتع بهره با افزايش در ميزان درآمد

 افزايش خواهد داشت. 

برداران نشان كت بهرهرداري با ميزان مشاه معنيرابطدرصد اطمينان  36افزايش سط  مراتع نيز با 

احتمال افزايش مشاركت  افزايش سط  مراتع،ي  درصدي در ميزان اي كه با افزايش به گونهداد. 

با توجه به برآورد اثر نهايي،  درصد افزايش خواهد يافت. 10/4برداران در اصالح و احياي مراتع بهره

واحد  443/4برداران احتمال مشاركت آنها در اصالح و احياي مراتع بهره با افزايش در ميزان درآمد

 افزايش خواهد داشت. 

ها اين گونهو مشاركت در هاي اصالحي و احيايي مراتع از پروژهداران رببين ميزان آگاهي بهره

اي كه با افزايش ي  به گونهدرصد خطا مشاهده شد.  6داري در سط  ها اختالف معنيفعاليت

درصد افزايش خواهد يافت. با توجه  16/4 آنها،مشاركت  آگاهي بهره برداران ميزاني در ميزان درصد
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احتمال مشاركت آنها در اصالح و احياي  برداران،سط  آگاهي بهرهبه برآورد اثر نهايي، با افزايش 

 واحد افزايش خواهد داشت.  410/4مراتع 

-معني از پيامدهاي تخريب منابع طبيعي )مراتع( آگاهي،پارامترهاي اجتماعيديگر همچنين در بين 

بطوري كه با افزايش ي  درصدي در  .باشددار شد كه نشان دهنده نقش ميزان آگاهي بر مشاركت مي

با توجه به  كه يابدافزايش ميواحد  35/2پارامتر اطالع رساني از طرف كارشناسان ميزان مشاركت 

 از پيامدهاي تخريب منابع طبيعي بويژه مراتع، بردارانبهرهآگاهي يش اثر نهايي، با افزاآماره برآورد 

طبق نتاي  بدست واحد افزايش خواهد داشت.  40/4احتمال مشاركت آنها در اصالح و احياي مراتع 

برداري از مراتع، شيوه ، سابقه بهرهدومدرآمد حاصل از شغل آمده از الگوي لوجيت، ساير متغيرها )

داري با مشاركت در اصالح و احياي بردار( رابطه معنيسن بهره و مرتع، تحصيالت برداري ازبهره

 مراتع ندارند.

 د.كننتوضي  دهندگي مدل را بيان مي دقت و قدرت به مربوط هايآماره مقادير جدول انتهاي در

بدون قيد ستنمايي را در حالت مقيد ) همه ضرايب صفر هستند( و نسبت درنسبت راستنمايي،  آماره

دهد و اگر اين آماره با توجه دار بودن همزمان تمام ضرايب را نشان ميكند. اين آماره معنيمقايسه مي

توان نتيجه گرفت كه متغيرهاي توضيحي در مدل دار باشد، ميبه احتمال آماره نسبت راستنمايي معني

توان همزمان تمام متغيرها را يگر، نمياند به خوبي متغير وابسته را توصيف نمايند. به عبارت دتوانسته

مي باشد. اين مقدار با  36/02( برابر 3صفر فرض نمود. مقدار آماره راستنمايي بدست آمده در جدول )

دهد كه تغييرات توضي  داده شده توسط اين مدل، در توجه به احتمال نسبت راستنمايي نشان مي

( بدست آمد. 600/4م  فادن در اين تحقيق )ضريب تعيين دار شده است. درصد معني پن سط  

 براي رگرسيون معمولي است. مقدار 2Rلجستي ، مشابه  رگرسيون براي مكفادن 2R يا و 2R شبه آماره

 اين هرچه .نمايدمي گيرياندازه را مدل برازش خوبي و كندمي تغيير ي  و صفر بين آماره اين

 بيشتر برازش نيكويي عبارتي به و بوده بيشتر واقعيت با مدل تطابق ميزان باشد، ي  به نزدي  شاخص

بنابراين  .خواهدبود كمتر برازش نيكويي، باشد ترنزدي  صفر به شاخص مقدار هرچه بالعكس و است

اجتماعي( -د كه متغيرهاي توضيحي )عوامل اقتصاديادنشان در اين تحقيق ضريب تعيين م  فادن 

 دهند. ا توضي  ميوابسته ر مدل، بخوبي تغييرات متغير

بندي صحي  تصمي  ( ارائه شده است، معيار طبقه3ديگر خوبي برازش كه در جدول )معيار 

بيني برداران در مديريت پايدار مراتع است. درصد پيشگيرندگان به مشاركت يا عدم مشاركت بهره
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توانسته است درصد بنابراين، مدل برآورد شده باشد. درصد مي 30/4صحي  در مدل برآورد شده، 

درآمد  كه هرچندي از مقادير متغيرهاي وابسته را با توجه به متغيرهاي توضيحي پيش بيني نمايد. يباال

سن  و برداري از مراتع، شيوه بهره برداري از مرتع، تحصيالت، سابقه بهرهحاصل از شغل اصلي

 دارمعني آماري ازنظر ولي دارند، پايداربرداران در مديريت مشاركت بهره بر مستقيمي اثر برداربهره

 ضرايب هرچندكه .دارد بنديتراس اجراي بر داريمعني و منفي تأثير نيز كشاورز سن متغير .باشندنمي

 .است متغيرها تأثير جهت بيانگر آنها عالمت ولي ندارند، مستقيمي تفسير اقتصادي ازنظر برآوردي

 به پذيرش حداحتمال از بيش برآورد به تمايل ميانگين، در كشش معيار اينكه به باتوجه ديگر، ازسوي

 خواهد اعتمادتر قابل موزون كل كشش دهد،مي نمايش را توضيحي متغير در تغيير درصد ي  ازاي

 .است شده پرداخته متغيرها از ي  هر اثرنهايي و موزون كل كشش تفسير به ادامه در رو،اين از .بود
 

 لوجيت  رگرسيونی مدل برآورد از حاصل نتایج -3 جدول

 متغيرها
ضريب 

 برآوردي
 آماره

 t-student 
 آماره اثر نهايي كشش برآوردي

 11/4 0/4 1/1** 30/4 ارائه تسهيالت اعتباري از سوي دولت

 ns70/4 32/4 413/4 4251/4 )شغل دوم( ساليانه درآمد ميزان

 441/4 150/4 70/2** 434/4 )شغل اصلي( درآمد ساليانه ميزان

 -773/7 -101/7 -067/7** -778/7 افزايش سط  مرتع

 410/4 162/4 700/2** 450/4 هاي مرتعداريآگاهي از فعاليت

 40/4 35/2 51/2** 13/4 آگاهي از پيامدهاي تخريب منابع طبيعي )مراتع(

 ns100 /3 100/4 422/4 401/4 برداري از مراتعبهره تجربه

 ns211/1 400/4 443/4 422/4 برداريشيوه بهره

 ns1/1 13/2 40/4 15/4 تحصيالت

 -ns20/2- 241/4- 42/4 -40/4 سن بهره بردار

 - -032/4 -155/3 -212/16 ضريب ثابت

Likelihood Ratio Statistic (L. R. Statistic) =42.95  

Probability (LR statistic) = 0.000 

Percentage of Right Prediction =0.94 
 داريعدم معني nsدرصد و  6دار در سط  معني **
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 گيريبحث و نتيجه

مشاركت يا عدم مشاركت بهره برداران با  احتمال بر مؤثر عوامل شناسايي هدف با مطالعه اين

 استفاده با اين راستا در .است گرفته انجام پايدار مراتع تاجتماعي در مديري-توجه به عوامل اقتصادي

برداران در اجتماعي مؤثر در مشاركت بهره -عوامل اقتصادي تعيين به لوجيت رگرسيون روش از

 به طبيعي منابع مديريت و مالكيت ساختارسازماني، دليل به اگرچه .ته شدپرداخ مديريت پايدار مراتع

 ارتقاء و همكاري بدون هاطرح اجراي مراتع، در كه دهدمي نشان نتاي  اما است، دولتي بخش عهده

به ضرورت مشاركت بهره برداران نيز در مطالعات خود  .بود نخواهد پذيرامكان مردم مشاركتي انگيزه

؛ روحي و 2414؛ جينگلينگ و همكاران، 2440ريد، ) انددر مشاركت پايدار مراتع تأكيد نموده

 .( 2414همكاران، 

اعتباري از سوي دولت  تسهيالت ارايه ،طبيعي منابع از برداريبهره و مديريت هايحليكي از راه

هاي دريافت وام اعتباري به شكل و يا حتي تسهيالت ، علوفهبه شكل كود، بذر هااع  از دريافت نهاده

هاي برداران در پروژهبر ميزان مشاركت بهره بوده است. اين امر تا حدود زيادي توانسته است بهرهك 

 فراه  پايدار توسعه چارچوب در را منابع طبيعي تظاحف زمينهاصالحي و احيايي تأثيرگذار باشد و 

ايجاد انگيزه  بيشترين اثر نهايي مربوط به اين عامل بوده است.با توجه به اينكه در اين تحقيق . نمايد

 باشدمشاركت مي در امرنيروهاي خالق و امين  بكارگيري سازارائه تسهيالت، زمينهبرداران با در بهره

 عادالنه ثروت در توزيع و ذينفعان ترينضعيف وضعيت ترقي باعثهمچنين  .(2411لين و چانگ، )

حفظ و  سازو زمينه برد خواهد پيش اجتماعي عدالت سمت به را شرايطكه در نهايت  شود،ميجامعه 

و  ، كود، بذرمين مايحتاج عمومي از جمله سوخت زمستانيأصورت عدم ت در .استاحياء منابع طبيعي 

روستائيان موجب تحقق نيافتن مشاركت روستائيان با دولتمردان در زمينه حفظ  يا عدم فروش توليدات

 . (2411؛ لين و چانگ، 2443استر و ناواداالوا، ) خواهد شد منابع طبيعي

 همراه با افزايش دامداري هايفعاليت از ناخالص هايدريافت ،و سط  مراتع مدآدر مطالعه در

 مالحظه( 3) جدول در طوركههمان است. شده تعريفبه عنوان منبع درآمد  گوسفند و بز داشتيتعداد 

 در همبستگي اين و دارد مستقي  رابطۀ پايدار مديريت در مشاركت براي تمايل با سرانه مدآدر د،گردي

 ،بيشتر مدآدر داراي بردارانبهره كه دارد اين بر داللت مطلب اين .است دارمعني درصد پن  سط 

 است اين بيانگر امر اين .دارند مراتعهاي اصالحي و احيايي در پروژهمستمر  مديريت به يبيشترتمايل 

 كه باشندمي ك  درآمدي افراد كنند،نمي مشاركت مرتع جمعي دسته هايفعاليت در كه پاسخگوياني كه
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 پايين درآمد با بردارانبهره از چنانچه .دارندپايدار  مديريت در مشاركت مزاياي داشتن در منفي استنباط

 بردارانبهره اين معيشتي توان افزايش جهت در سياستي هايبرنامه و شود انجام بيشتري حمايت

 معيشت تأمين از بردارانبهره چنانچه بنابراين، داشت. خواهد درپي بخشيرضايت نتاي  شود، متمركز

 ،رفيعياميرنژاد و ) پذيرفت خواهند را هاطرح گونهاين بيشتري اشتياق با نمايند، حاصل خود اطمينان

 نيز به نتاي  مشابه رسيدند.  (2440ريد، ؛ 2414، همكارانآرايش و ؛ 2443

پيامدهاي تخريب منابع طبيعي مرتعداري و  هايشيوه اجراي طرحآگاهي از نتاي  نشان داد ميزان 

 مطلب اين .است داشته مرتعداري هايطرح اجراي در مشاركت بر داريمعني و مثبت اثر، )مراتع(

ها قبلي در مشاركت، اعتماد كافي به خود روستائيان درانجام پروژه مثبت ياتتجرب كه دارد براين داللت

هاي اصالح و احيايي برداران در طرحاز داليل مؤثر در مشاركت بهره ي محليهاو استفاده از ظرفيت

 .( نيز به نتاي  مشابه رسيدند2413؛ زارعي و همكاران، 2414همكاران،)حيدري و  مراتع است

 در فعاليت از نيازيبي و اندازپس زمينه كردن فراه  براي توانايي نداشتن معيشتي، اقتصاد ي  در

در اما با توجه به اينكه  .شودمي پيري زمان در بيشتر مشاركت باعث كه است اصلي دليل پيري زمان

 علت اصلي مهاجرت جوانان به شهرها بودهبيكاري و نبود منبع درآمد مناسب منطقه مورد مطالعه، 

، لذا براي حل مشكالت خود در اين زمينه به دنبال منبع درآمدي در اين منطقه بوده و در نتيجه است

 اين( 3) جدول در دهش ارائه نتاي دارند. تر براي شركت در پروژه ها تمايل زيادي نسبت به افراد مسن

 احتمال بردارانبهره سن افزايش با بررسي مورد جامعه در كه است اين بيانگر و دهدمي نشان را بمطل

 هاطرح اينگونه پذيرفتن به جوانتر افراد. يافت خواهد كاهش مرتعداري هايطرح اجراي در مشاركت

حيدري و ) است نبوده دارمعني مشاركت اين تأثيردر تحقيق حاضر  .دارند بيشتري تمايل

 .نيز به نتاي  مشابه رسيدند (2413زارعي و همكاران، ؛ 2414،همكاران

 مديآدر منبع بررسي براي توضيحي متغير ي  عنوان به كه دامداري از غير دوم شغل داشتن

 و تشكل ايجاد براي تمايل با دارمعني غير اما منفي همبستگي داراي شد، گرفته درنظر جايگزين

 بقادر براي منابع بر ترك  وابستگي دليل به است ممكن بردارانبهره .باشدمي آن مديريت در مشاركت

 همواره فقر گسترشد. نباشن آن مديريت در مشاركت يا و روشي چنين ايجاد شيفته خيلي اول، مرحله

 .است بوده طبيعي منابع تخريب اصلي دليل

 در مشاركت بر داريمعني و مثبت اثري از مراتع برداربهرهتجربه  مطالعه اين نتاي  به باتوجه

 در مشاركت بر نيز( سواد) تحصيالت سط . همچنين تأثير است داشتهن مرتعداري هايطرح اجراي
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 آگاهي و تحصيالت سطوح افزايش براي بيشتر تالش. استمؤثر نبوده  مرتعداري هايطرح اجراي

 بردارانبهره بيشتر كه است حالي در اين. داشت خواهد مثبتي اثر موجود وضعيت بهبود در قطعاً افراد

رسد كه تجربه افراد در طور بنظر مياين .برخوردارند پاييني تحصيالت سطوح ازمطالعه منطقه مورد 

 حيدري هايپژوهشسط  تحصيالت بوده است. هاي مرتعداري عامل مؤثرتري نسبت به اجراي طرح

نيز زمينه  اين در (2443) رفيعي و اميرنژاد و (2441) همكاران و آبادي خاتون (،2414) همكاران و

  .ندارد وجود داريمعني رابطۀ بردارانبهره مشاركت ميزان و سواد بين كه است آن نشانگر

 ،اجتماعي-اقتصادي متغير 14 بين از كه داد نشان متغيره چند رگرسيون تحليل از حاصل هاييافته

درآمد ساليانه حاصل از شغل اصلي، افزايش سط  مراتع و  ،اعتباري از سوي دولتدريافت تسهيالت 

 بر دارمعني نقش داراي هاي مرتعداري و پيامدهاي تخريب منابع طبيعيميزان آگاهي از فعاليت

 مفرط ضعف بازگوكننده خودامر  اين .اندنداشته دارمعني نقش عوامل ساير و اندبوده مردم مشاركت

 مردم مشاركت جلب در ارتباط با ساختاري و فني يي،اروانشناختي، محتو اقتصادي، سياسي، هايجنبه

 در ردارانببهرهپايدار  مشاركتعوامل ذكر شده بر  دارمعني تأثير زمينه در مطالعه اين نتاي  .باشدمي

؛ آرايش و 2414؛ روحي و همكاران، 2414)حيدري و همكاران،  مطالعه نتاي  با مرتعداري هايطرح

هاي برداران از فعاليتسط  آگاهي بهره( در زمينه 2411و نصيري و همكاران،  2414حسيني، 

؛ 2443رفيعي، اميرنژاد و ) .دار داشته استمرتعداري و پيامدهاي تخريب منابع طبيعي تأثير معني

 عاملرا دو درآمد ساليانه حاصل از شغل اصلي و اندازه مراتع نيز  (2441خاتون آبادي و همكاران، 

؛ ريد و 2441)آرخي،  نمودند بيان هاطرح گونهاين اجراي در بردارانبهره مشاركت در مه اقتصادي 

دريافت اعتبار از سوي ارتباط با ا در ربرداران در مشاركت بهره عامل ترينعمدهنيز  .(2443همكاران، 

 سازيفرهنگ كه گرددمي پيشنهاد با توجه به تأثيرگذاري عوامل ذكر شدهدانسته است. دولت 

 توجه مردم، با اجرايي عوامل ثرؤم ارتباط برقراري اجتماعي،–فرهنگي هايمقوله به توجه مشاركت،

 دست نهادهاي و دولت كار دستور در غيردولتي سازمانهاي و شوراها طبيعي، منابع هايتعاوني به ويژه

 مراكز و هادانشگاه تخصصي هايگروه از گرفتن كم  راستا اين در .گيرد قرار طبيعي منابع اندركار

 مديريت درمؤثر  اقتصادي-اجتماعي عوامل زمينه در تحقيقات انجام فراخوان يا و عالي آموزش

طبيعي بدست مردم هاي منابع اكثر فعاليت بنابراين .باشد ثرؤم هايحلراه از يكي تواندمي يمشاركت

صاحبان اصلي، بايد به هاي ملي واگذاري عرصه باشد اما براي رسيدن به هدف نهايي وقابل اجرا مي
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اعتقاد به اصل مشاركت زمينه مشاركت مردم در هر طرحي  دولتمردان باو  زمينه مشاركت فراه  گردد

 .را به وضوح مشخص نمايند

 اين موفقيت رمز كهنشان داده  المللي بين و داخلي، محور مشاركت مختلف هايطرح مطالعه نتاي 

 جامعه رفاه و معيشت بهبود، فقر انساني، كاهش رفتار و طبيعي منابع شكننده ماهيتبه  توجه هاطرح

 جوامع توانمندسازي در سايهنيز  مه  اين تحقق .است بوده جوامع مشاركت توسعه زيربناي بعنوان

  .بود پذيرخواهدامكان، آموزيمهارت و آموزشي ابزارهاي از استفاده با هاتشكل و محلي
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