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  برداران  اجتماعی مؤثر بر مشارکت بهره -بررسی عوامل اقتصادي
   (مطالعه موردي: شهرستان سنندج) هاي مرتعداري در اجراي طرح

  

  ، 3بهاره بهمنش*، 2، مجید محمداسمعیلی1نسرین سجادي
  5ندريفرزاد اسک و 4محمدرضا شهرکی

دانشگاه گنبد  ،دانشیار گروه مرتع و آبخیزداري2دانشگاه گنبد کاووس،  ،مرتعداريگروه ارشد  آموخته کارشناسی دانش1
محقق و مدرس مؤسسه آموزش عالی (غیرانتفاعی) 4دانشگاه گنبد کاووس،  ،استادیار گروه مرتع و آبخیزداري3کاووس، 

  دانشگاه کردستان ،کشاورزي استادیار گروه ترویج و آموزش5ساعی گرگان، 
  9/2/94؛ تاریخ پذیرش:  29/4/93تاریخ دریافت: 

 

  1 چکیده
در برداران  بهرهبا هدف واکاوي عوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت  این پژوهش

انجام گرفته است. جامعه آماري این مرتعداري در شهرستان سنندج از استان کردستان هاي  طرحاجراي 
نفر  200 . در مجموع،روستا بودند 10طرح مرتعداري در  10ذینفع برداران  بهرهنفر از  420را  پژوهش

صورت پیمایشی مورد بررسی قرار گرفتند. براي  بهبندي شده گیري تصادفی طبقهاز آنان با روش نمونه
و میزان  کارشناسان دیدگاه از استفاده با پژوهش ابزار پرسشنامه استفاده شد. روایی ها ازدادهي آور جمع

نشان ها  یافتهدست آمد.  به 812/0با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ بررسی شد که میزان آن برابر  پایایی
هاي آموزشی ترویجی و اقتصادي، تشکیل دوره داد که بین متغیرهاي میزان درآمد سالیانه از بین عوامل

، 388/0 و 180/0، 232/0ترتیب با ضریب همبستگی  بهاز بین عوامل اجتماعی، پذیري  مسئولیتحس 
نتایج داري وجود دارد. هاي مرتعداري رابطه مثبت و معنیدر طرحبرداران  بهرهبا میزان مشارکت 

ترین میزان تغییرات متغیر وابسته مربوط به متغیرهاي  دمتغیره گویاي آن است که، بیشرگرسیون چن
بیانگر آن است که میزان مشارکت هاي  یافتهدست آمده است. همچنین  به 181/11اجتماعی با میزان 
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  انه و عضویت در تعاونی، در سطح مرتعداري در دو متغیر درآمد سالیهاي  طرحدر برداران  بهره
دست آمده، حضور در  بهداري با یکدیگر دارند. با توجه به نتایج درصد اطمینان، تفاوت معنی 95

جانبی و همچنین تشکیل هاي  فعالیتآموزشی و ترویجی، باال بردن میزان درآمد با استفاده از هاي  دوره
   باشد.  پژوهشاین از پیشنهادت تواند  میها  آندر برداران  بهرهو عضویت ي ها تعاونی

 
  ، مرتع، مشارکتمرتعداريهاي  طرح، برداران بهره :کلیديهاي  واژه

  
  مقدمه

شمار  بهعی و میراث فرهنگی جامعه انسانی منابع طبیعی بستر توسعه پایدار و پشتوانه حیات طبی
هاي شغلی جایگزین، کمبود و فقدان . رشد فزاینده جمعیت، ضرورت دسترسی به فرصتروند می

نماید  می منابع الگوي کارآمد توسعه، موجبات فشار بیش از حد بر منابع طبیعی تجدیدشونده را فراهم
را به خود گذاران  سیاستو ریزان  برنامهیک معضل جهانی، فکر عنوان  به و امروزه تخریب منابع طبیعی

معطوف داشته است. با توجه به سطح وسیع منابع طبیعی در کشور و روند رو به گسترش تخریب این 
ن منابع امري الزم و آحاد جامعه در امر توسعه، حفظ و احیاي ای ههممنابع، لزوم توجه و مشارکت 

) معتقدند 2011(تبار  فالحکه استعالجی و  طوري به). 2004ضروري است (میردامادي و صالحی، 
 آن توانمندسازي رسانی تااطالع همرحلاز تواند  میاي  توسعه هايطرح در محلی جوامع مشارکت
عنوان یکی از  به) دخیل بودن عوامل انسانی را 2008و همکاران ( وباشد. از طرفی واین جوامع،

کنند  میداند، در حالی که اظهار هاي آبخیز میبرداري و حفاظت از حوزهها در بهرهمؤلفهترین  مهم
بتوان از هاي مشارکتی است تا ها و برنامهبراي مدیریت آبخیزها، نیازمند تدوین و اجراي فعالیت

استفاده کرد. با ها  طرحنظریات و بازخوردهاي ذینفعان در مراحل مختلف طراحی، تدوین و اجراي 
عنوان راهبردهاي اثربخشی نگریسته  بهمشارکتی در منابع طبیعی هاي  رهیافتکه امروزه به  اینتوجه به 

مختلف هاي  طرحموفقت ساز  زمینهبا جلب مشارکت همگان توانند  میاز این طریق بنابراین ، شود می
). هر چند پایداري 2004 پایدار منابع طبیعی باشند (زهدي و همکاران،وري  بهرهو  در زمینه حفظ، احیا

منابع طبیعی  است که حفظ و احیا، اما اعتقاد بر این شود نمیتوسعه فقط در منابع طبیعی خالصه 
عامل رسیدن به توسعه پایدار است. با توجه به نقش مردم در ترین  مهمها  انسانعنوان بستر حیات  به

توسعه پایدار و نیز گستردگی منابع طبیعی کشور و اهمیت آن در توسعه پایدار، ضرورت همکاري 
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). از طرفی 2005، برون و هاریس ؛1993(سعدي، گردد  میخص مردم در مدیریت منابع طبیعی مش
) بر 2008، ؛ اسکوتاچ و الکی2008، ازرول و نیوایج؛ 2004و همکاران،  ریچارد( پژوهشگرانبرخی 

مزایاي تواند  میها  طرحو ها  پروژهمحلی در هاي  گروهاین باورند که دخالت و مشارکت روستاییان و 
(تدوین، ها  طرحدخالت دادن افراد محلی در تمامی مراحل بنابراین فراوانی را به همراه داشته باشد. 

راي موفق تواند به گامی مؤثر در اجها میگیريدر تصمیمها  آنویژه مشارکت دادن  بهاجرا و ارزشیابی) 
). به هر حال، امروزه مشارکت مردم در روند توسعه نزد 2010و همکاران،  آن طرح باشد (لیو

اند و یا مشارکت را نظران چنان جایگاهی یافته است که گاه توسعه را معادل با مشارکت دانسته صاحب
هاي  طرحاران در برد). مشارکت بهره2010 اصل، اند (طالب و نجفیوسیله و هدف توسعه ذکر کرده
ها و با توجه ها با شرایط منطقه و همچنین نیروي کار زیاد و ارزان آنمرتعداري با توجه به آشنایی آن

تواند  مییافته،  تخریبهاي دولتی در مقابل وسعت زیاد مراتع به کمبود شدید امکانات و سرمایه
ها و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده مطرح باشد. ي این طرحعنوان عاملی مثبت در اثرگذار به

هاي منابع طبیعی برداران و روستاییان در طرحبنابراین بررسی دقیق عوامل مؤثر در مقوله مشارکت بهره
هاي اتخاذ شده در ها و سیاستریزيتواند گامی مؤثر در برنامههاي مرتعداري، میخصوص طرح به

برداران و روستاییان در جایی که عوامل مختلفی در میزان مشارکت بهره ک باشد. از آنآینده نزدی
هاي مرتعداري، تأثیرگذار هستند، به برخی از خصوص طرح بههاي مختلف متفاوت منابع طبیعی  طرح

  گردد:انجام شده اشاره می هاي پژوهشنتایج 
توأم با مشارکت هاي  طرحکه اند  کرده) نیز اظهار 2005( ) و پروکپی2010شریفی و همکاران (
. به بیان دیگر، اند یافتهتري دست  هاي از پیش طراحی شده به موفقیت بیشمردم در مقایسه با طرح

  هاي رضایی و همکاران یافته خواهد شد.ها  طرحتر  بب توفیق بیشهاي مردم محلی س مشارکت
آبخیزداري  بررسی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت روستاییان در طرح"تحت عنوان اي  مطالعه) در 2012(

آبخیزداري، فقدان نظام هاي  طرح، پایین بودن سطح آگاهی روستاییان از "حوزه آبخیز خمارك
دولتی، از جمله هاي  حمایتاز تسهیالت اعتباري و  کافیمندي  بهرهمناسب و عدم رسانی  اطالع

آن است که چهار  بیانگر. همچنین نتایج اند کردهبیان ها  طرحموانع مشارکت روستاییان در ترین  مهم
ه فعالیت متغیر میزان آشنایی افراد با طرح، نگرش افراد نسبت به طرح، سطح تحصیالت و سابق

دارند. نتایج داري  معنیآبخیزداري، رابطه مثبت و هاي  طرحکشاورزي با میزان مشارکت افراد در 
نشان داد که بین متغیرهاي  )1967( ) و رایس و استوارت2012و همکاران (محمدي  خان هاي پژوهش



 1394)، 1( نشریه مرتعداري، سال دوم
 

38  

ع رابطه مثبت و متغیرهاي موانع اقتصادي (مانند عدم پرداخت سطح، سابقه مرتعداري و کیفیت مرات
تسهیالت بانکی، توزیع ناعادالنه خدمات، عدم مالکیت مرتع، پایین بودن توان اقتصادي خانوار 

بردار، عدم برخورداري از تسهیالت و امکانات حمایتی، عدم انجام تعهدات حمایتی از سوي  بهره
برداران) و موانع و عدم سوددهی طرح براي بهره اران براي مشارکتدولت، عدم انگیزه مادي مرتعد

هاي تحقیقاتی و اجرایی، عدم وجود مدیریت توانمند براي به مدیریتی (مانند ناهماهنگی بین سازمان
مشارکت گرفتن مردم، پایین بودن ارتباط مسئولین طرح با مرتعداران، تغییرات مکرر در نظام تشکیالت 

) ها طرحهاي خودگردان در تعاونی مرتعداران و عدم تشکیل گروههاي  شرکتم وجود مدیریتی، عد
) در 2005( هاي مرتعداري دارند. باجیرابطه معکوسی با متغیر وابسته یعنی میزان مشارکت در طرح

را  عضاي خانواربرداران و تعداد ا چون سن، وضعیت اجتماعی بهره نتایج تحقیقاتی خود، متغیرهایی هم
. نتایج اند کردههاي آبخیزداري معرفی  عوامل مؤثر در بهبود مشارکت روستاییان در طرحترین  مهماز 

  آبخیزداري نشان داد هاي  طرح) بر روي میزان مشارکت روستاییان در 2004محمدي ( هاي پژوهش
 اقتصادي اجتماعی پایگاه و دولت به وابستگی مجریان، به اعتماد ییان،روستا نظیر انگیزه که عواملی

هاي  پژوهش) در نتایج 2013و همکاران ( داري دارند. کراوسروستاییان با میزان مشارکت رابطه معنی
و همچنین سطح تحصیالت  مندي افراد با میزان مشارکت که بین میزان رضایتاند  کردهبیان  خود

) در 2010روحی و همکاران ( هاي پژوهشدارد. همچنین نتایج داري  معنیروستاییان رابطه مثبت و 
هاي مرتعداري در برداران و میزان مشارکت آنان در اجراي طرح بررسی نقش عوامل اجتماعی بهره

هاي مرتعداري با میزان برداران از طرحآن است که بین میزان آگاهی بهره بیانگر ،شهر قائمشهرستان 
داري با متغیر وابسته یعنی میزان و همچنین متغیر سن اثر منفی و معنیدار  معنیمشارکت رابطه مثبت و 

زاده و همکاران شریعت هاي پژوهشهاي مرتعداري داشت. نتایج در اجراي طرحبرداران  بهرهمشارکت 
برداري  بهرههاي ترویجی و نوع شرکت در کالس  بین شرکت در جشنواره مرتع،دهد  می) نشان 2011(

داري وجود دارد. همچنین بین میزان تحصیالت و با مشارکت در مدیریت مرتع رابطه معنی  از مرتع،
و فمی  شعبانعلیوجود دارد. نتایج داري  معنیمرتعداري رابطه مثبت و هاي  الیتفعانگیزه مشارکت در 

 هاي طرح در مرتعداران مشارکت بر مؤثر عوامل بررسی"تحت عنوان اي  مطالعه) در 2010همکاران (
هاي طرح در مشارکت میزان متغیر بین داري معنی هرابط دهد می، نشان "مرتعداري در شهرستان تفرش

 درك جمعی، هايرسانه از گیريبهره مشارکت، هانگیز طرح، از آگاهی و رضایت متغیرهاي و مرتعداري
 و دیم زراعی اراضی مالکیت تملک، تحت دامی واحد تعداد ترویجی، هاي روشاثربخشی  به نسبت

 دام نگهداري هايماه تعداد و طرح همحدود به ورود براي دام مجاز تعداد مرتع، در موجود بز و گوسفند
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تنها منفعت در مطالعات خود نشان دادند که نه  )1990( من سینگر و فرت داشت. هانت وجود روستا در
از جمله سطح سواد، سن، درآمد، محل سکونت و اندازه ها  گرایشو ها  ارزشبلکه عوامل اجتماعی، 

هاي جنگلداران ها در بررسی شیوه مدیریت و خواستهمؤثر است. آنبرداران  بهرهمرتع بر تصمیم 
مؤثر بوده است. همچنین افراد  یمتصمبر شناختی  جمعیتهاي   ویژگیتر  کالیفرنیایی پی بردند که بیش

) 2004( متغیر میزان آگاهی؛ چودوري )1999( ) متغیر سن؛ تاپا2007و همکاران ( مطالعات آتمیس
) به 2009. همچنین فهام و همکاران (اند کردهرا مؤثر در میزان مشارکت بیان  متغیر سطح تحصیالت

لی از جمله تعداد اعضاي خانوار، میزان انگیزه اقتصادي و اجتماعی، میزان آگاهی، در تأثیرگذاري عوام
) در 2013و همکاران ( لوبل .اند کردههاي جنگلداري بیان میزان مشارکت روستاییان در طرح

هاي احیایی و از برنامهاند که افزایش آگاهی دامداران در کالیفرنیا به این نتیجه رسیدهشان  مطالعات
که عوامل  جایی آناز هاي مذکور داشته است. ها در فعالیتحفاظتی، تأثیر زیادي در میزان مشارکت آن

است؛  هاي مرتعدارياجتماعی از جمله عوامل اصلی و کلیدي در اجرا و موفقیت طرح -اقتصادي
 براي مهم تصمیمات و اتخاذ حفاظتی هايبرنامه هترب اجراي به تواندمی محلی افراد که مشارکت طوري به

برداران  بهرههاي موجود در زمینۀ مشارکت با توجه به چالشبنابراین . بینجامدتر  بیش کارایی به رسیدن
  با  این پژوهشعه، هاي مرتعداري منطقه مورد مطالاحیایی و اصالحی طرحهاي  فعالیتاجراي  در

در برداران  بهرهاجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت  -عوامل اقتصاديترین  مهمشناخت و واکاوي هدف 
  پرداخته است. مرتعداري در شهرستان سنندج از استان کردستان، هاي  طرح

  
 ها روشمواد و 
 .)1(شکل  1هکتار آن را مراتع تشکیل داده است 164588هکتار وسعت،  212416ستان سنندج با شهر

روستا  3روستا است که از این تعداد  184دهستان با  9نفر بوده و داراي  478085جمعیت آن حدود 
می معادل آبادي دیگر آن داراي سکنه است. تعداد خانوارهاي این شهرستان رق 181خالی از سکنه و 

 پرجمعیتنفر که بیانگر جامعه سنتی  16/6که بعد خانوار آن برابر است با دهد  میا نشان خانوار ر 1429
هاي دامداري و کشاورزي بوده است. اما امروزه  در گذشته اقتصاد مردم استان بر اساس فعالیت. 2است

   خوش تغییراتی گشته است. ي نیز دستدلیل تغییر و تحول زیاد در وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصاد به

                                                
  ه کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان کردستانادار - 1
  1385سالنامه آماري استان کردستان،  - 2
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  .نقشه شماتیک منطقه مورد مطالعه -1 شکل

  
از لحاظ گردآوري اطالعات  پژوهشاین نجام شده است. ا 1یپیمایشق با روش تحقی پژوهشاین 

جامعه  .شود میهمبستگی محسوب  -از نوع توصیفی وهشپژهاي  متغیرو بررسی رابطه بین ها  دادهو 
سفلی،  ماچکهطرح مرتعداري در روستاهاي  10ذینفع برداران  بهرهاز نفر  420را  پژوهشآماري این 

آباد و نوره،  عیسیترخان، چرندو، تودار صمدي، سرابقامیش، تودارمال، آرندان،  خلیفهعلیا،  ماچکه
2مورگان -. با استفاده از جدول کرجسیباشد میشهرستان سنندج در استان کردستان 

بردار  بهره 200، 3
بندي تصادفی براي  طبقهگیري  نمونهکه، از طریق روش  طوري بهعنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند.  به

آوري اطالعات استفاده شده است.  منظور جمع بهره گرفته شده است. از پرسشنامه بهگیري  نمونه
هاي  طرحدر برداران  بهرهاي از مشارکت  گویه 9پرسشنامه مورد استفاده بر اساس یک شاخص 

بر مشارکت بود. هر کدام از اي از عوامل اقتصادي اجتماعی مؤثر  گویه 9مرتعداري و یک شاخص 
)، زیاد (با ارزش عددي 4زیاد (با ارزش عددي  خیلیشامل اي  گزینه جپنها بر اساس طیف لیکرت  گویه

) و هیچ (با ارزش عددي صفر) مورد سنجش 1)، کم (با ارزش عددي 2)، متوسط (با ارزش عددي 3
3براي افزایش روایی قرار گرفتند.

منابع طبیعی و  ي پرسشنامه از نظرات کارشناسان و متخصصانمحتوا 5
                                                

 1- Survey Research 
3 2- Krejcie & Morgan 
313- Validity  
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و اعمال نظرات اصالحی، انجام گرفت. برداران  بهرهنفر از  30همچنین توزیع ابتدایی پرسشنامه میان 
از طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه و تعیین گردید  پژوهشپرسشنامه  1میزان اعتبار

مورد تجزیه و تحلیل  SPSS21 افزار با نرمها  دادهبندي اطالعات، و دستهآوري  جمعپس از  ).812/0(
ضریب فریدمن،  هاي فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، و در انجام آن از آماره قرار گرفت

   و کاي دو استفاده گردید. چندمتغیرههمبستگی، رگرسیون 
  

  نتایج
  درصد  5/64نفر یعنی  129نمونه مورد مطالعه،  200ی پاسخگویان نشان داد که از بین توزیع سن

  ترین فروانی در  درصد) با کم 5/35نفر ( 71سال و  50تا  25ترین فراوانی داراي سنی بین  با بیش
دي در حد سواد و یا سوا . بیش از نیمی از پاسخگویان بیاند گرفتهسال قرار  75تا  50گروه سنی 

 .نفر را تحت تکفل خود دارند 4تا  1ترین فراوانی بین  درصد از پاسخگویان با بیش 61ابتدایی دارند. 
   .)1(جدول  سال در دامداري دارند 35تا  20بین اي  سابقهنفر)  100(برداران  بهرهدرصد از  50
  

   .فردي پاسخگویاني ها ویژگیتوزیع فراوانی  -1 جدول
  گروه متغیر فراوانی درصد

  سن (سال)  25- 50  129  5/64
5/35 71  75 -50    

  تحصیالت (سال)  سواد بی  66  33
    ابتدایی  47  5/23

    راهنمایی  52  26
    دبیرستان  35 5/17

  (نفر) افراد تحت تکفل  1- 4  122  61
39  78  8 -5    

  (سال) دامداريسابقه   5- 20  77  5/38
50  100  35 -25    

5/11  23  50 -35    
  

                                                
41- Reliability 
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در دو برداران  بهرهآن است که  بیانگر 2فریدمن در جدول اي  رتبهحاصل از میانگین هاي  یافته
در یزان مشارکت را ترین م ، بیش84/6و کوپاشی با میانگین  24/7مورد اجراي بذرپاشی با میانگین 

اند. از طرفی در امر ایجاد و نگهداري قرق و همچنین ایجاد پیتینگ داشتهمرتعداري هاي  طرحاجراي 
  . اند داشتهترین میزان مشارکت را  ، کم52/3و  65/3ترتیب با میانگین  به
  

   .هاي مرتعداري رکت در طرحبندي نظرات پاسخگویان بر حسب میزان مشا اولویت -2 جدول
 :مشارکت در ايمیانگین رتبه اولویت

  بذرپاشی  24/7  1
  کودپاشی  84/6 2
  تأمین وتوسعه منابع آب شرب دام  79/5 3
  ایجاد آبشخور در مرتع  62/5 4
  کنترل زمان ورود و خروج دام از مرتع  32/4 5
  خروج دام مازاد بر ظرفیت مرتع  20/4 6
  کاريهانجام بوت  83/3 7
  ایجاد و نگهداري قرق  65/3 8
 ایجاد پیتینگ 52/3 9

  
در برداران  بهرهمنظور تعیین رابطه بین عوامل مستقل با متغیر وابسته یعنی میزان مشارکت  به
ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن جهت تعیین میزان همبستگی بین این از مرتعداري، هاي  طرح
، متغیرهاي درآمد سالیانه از دسته 3دست آمده در جدول  بههاي رها استفاده گردید. بر اساس یافتهمتغی

از دسته عوامل اجتماعی، در پذیري  مسئولیتهاي آموزشی و حس عوامل اقتصادي، تشکیل کالس
. به بودنداري تأثیرگذار هاي مرتعدبرداران در طرحدرصد اطمینان، در میزان مشارکت بهره 95سطح 

، میزان مشارکت 233/0بیان دیگر همبستگی میزان مشارکت با متغیر درآمد سالیانه با ضریب همبستگی 
و همچنین میزان مشارکت با متغیر  180/0هاي آموزشی با ضریب همبستگی تشکیل کالس با متغیر

توان  داري دارند. همچنین میرابطه مثبت و معنی ،388/0نیز با ضریب همبستگی پذیري  مسئولیت  حس
ترین تأثیر را در میزان مشارکت  نسبت به سایر متغیرها بیشپذیري  مسئولیتبیان کرد که متغیر حس 
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 فرديهاي  ژگیویدست آمده بین  بههاي مرتعداري دارد. از طرفی دیگر طبق نتایج در طرحبرداران  بهره
هاي  طرحدر برداران  بهره(سن، تحصیالت، تعداد افراد تحت تکفل و سابقه دامداري) و میزان مشارکت 

  وجود نداشت. داري  معنیمرتعداري رابطه 
  

 .ارتباط بین متغیرها و میزان مشارکت پاسخگویان -3 جدول

 دسته عوامل متغیرها
  ستگیضریب همب

)r( 

  داري معنیسطح 
)sig( 

 348/0 -067/0 فرديهاي  ویژگی سن

 381/0 062/0 تحصیالت

 559/0 -042/0 تعداد افراد تحت تکفل

 375/0 -063/0 سابقه دامداري

 001/0 232/0* اقتصادي درآمد سالیانه

 تسهیالت بانکی
 

104/0- 141/0 

 011/0 180/0* اجتماعی آموزشی ترویجی هاي دورهتشکیل 

 برداري از مراتعشیوه بهره

 

050/0- 479/0 

 904/0 -009/0 برداران بهرهاختالف قومی و محلی بین 

 942/0 007/0 توانمندي در رفع مشکالت

 089/0 121/0 برداران بهرهروابط کارکنان منابع طبیعی با 

 پذیري مسئولیتحس 
 

*388/0 000/0 

 اطالع و آگاهی از اهمیت مراتع
 

126/0- 075/0 
  . درصد اطمینان 95در سطح داري  معنی *
  

، اقتصادي و اجتماعی است، فرديکه مربوط به تعیین تأثیر هر کدام از دسته عوامل  4نتایج جدول 
دهد عوامل اجتماعی عالوه بر این که با طور که جدول زیر نشان می همان. اند گرفتهقرار مورد آزمون 

ترین میزان تغییرات متغیر  باشد، بیشدار میهاي مرتعداري معنیبرداران در طرحمیزان مشارکت بهره
   است.دست آمده  به 181/11وابسته نیز بر اساس متغیرهاي اجتماعی با میزان 
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  .مرتعداريهاي  طرحدر برداران  بهرهدر میزان مشارکت  چندمتغیره نتایج حاصل از آزمون رگرسیون -4 جدول
 داري معنیسطح  آماره والد برآورد پارامترها متغیر مستقل

 754/0 098/0 -163/0 هاي فرديویژگی

 107/0 593/2 504/0 اقتصادي

 001/0 181/11 580/1 اجتماعی

  
هاي مختلف، از هاي مرتعداري در گروهبرداران در طرحبراي بررسی وضعیت میزان مشارکت بهره

داري آزمون سطح معنیدهد، نشان می 5طور که در جدول  همانآزمون کاي دو استفاده شده است. 
است. در نتیجه  05/0تر از مقدار  کاي دو در متغیرهاي درآمد سالیانه و وجود تعاونی مرتعداري کوچک

هاي مرتعداري در دو متغیر درآمد برداران در طرحدرصد، میزان مشارکت بهره 95داري  معنیدر سطح 
که میزان درآمد بردارانی  بهرهتعاونی مرتعداري با هم برابر نیستند. به بیانی دیگر، عضویت در سالیانه و 

بردارانی که عضو تعاونی هستند، میزان میلیون تومان است و همچنین بهره 5تر از  بیشها  آنسالیانه 
میزان مشارکت در بین  که طوري به. اند داشتهاري منطقه هاي مرتعدتري در اجراي طرح مشارکت بیش

ارتباط ، سابقه دامداري و تحصیالت، برداري بهره سن، افراد تحت تکفل، شیوهدیگر مانند هاي  گروه
  وجود نداشت.داري  معنی

  
  .مختلفهاي  گروهدر بین  )اي مقایسه(متغیر  میزان مشارکت بهمقایسه نظر پاسخگویان نسبت  -5 جدول

 داري معنیسطح  درجه آزادي دو -کاي مقدار سطح طبقه بندي گروهمتغیر  ردیف

 سن 1
1 50-25 

631/6 4 157/0 
2 75-50 

 افراد تحت تکفل 2
1 4-1 

812/0 4 931/0 
2 8-5 

 درآمد سالیانه 3
 میلیون 5تر از  کم 1

417/16 4 003/0 
 میلیون 5تر از  بیش 2

 برداري بهرهشیوه  4
 مشاع 1

903/14 4 061/0 
 خانوادگی و عرفی 2

 عضویت تعاونی 5
 عضویت در تعاونی 1

747/62 4 000/0 
 عدم عضویت در تعاونی 2
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   - 5ل جدوادامه 
 داري معنیسطح  درجه آزادي ود -کاي مقدار سطح طبقه بندي گروهمتغیر  ردیف

 سابقه دامداري 6

1 20-5 

462/5 8 707/0 2 35-20 

3 50-35 

 تحصیالت 7

 سواد بی 1

239/15 12 229/0 
 ابتدایی 2

 راهنمایی 3

 دبیرستان 4

  
  گیري نتیجهبحث و 

  این  احیاي جهت در تالش و مراتع و هاتخریب جنگل عوامل با مقابله اخیر هايدهه در
 وسعت به با توجه است. اما، شده بیان پایدار هتوسع در راستاي ضروري و اساسی گامی عنوان به منابع
 نظر به منابع این و احیاي حفاظت جهت زیاد بسیار انسانی به نیروي نیاز و مراتع و ها جنگل زیاد
  جاللی و باشد ( منابع این هتوسع راهکار براي بهترین مذکور هايعرصه بردارانمشارکت بهره ،رسد می

، ریزي برنامه نوع هر مراتع، احیاي و حفظ در که طوري به). 2009امیرنژاد و رفیعی، ؛ 2006کرمی، 
 است. بنابراین بوده ناموفق مردم مشارکت و بدون حضور و متمرکز گیري تصمیم و گزاري سیاست
در  مردم مشارکت بر تأکید و است مطرح ضرورت و نیاز یک عنوان به مشارکت مردمی از استفاده
این . است این منابع حفظ راهکار ترینآسان و ترینعنوان نزدیک به طبیعی منابع پیرامون هاي تصمیم

اجتماعی تأثیرگذار در میزان  -عوامل اقتصادي بررسی هدف و باالذکر  فوقدر راستاي مطالب  پژوهش
هاي مرتعداري در شهرستان سنندج به انجام رسیده است. طبق مطالعات برداران در طرحمشارکت بهره

ترین  بیش. نتایج نشان داد که گرددشرح زیر ارائه می بهانی انجام شده در منطقه مورد مطالعه نتایج مید
  ها  آنترین  مسنسال و  25ها آنترین  جوانسال بوده، که  50تا  25ط به طبقه سنی فراوانی مربو

  بیانگر آن است ها  آنان در زمینه سطح سواد نتایج حاصل از نظرات پاسخگوی .استداشته سال  75
اند  داشتهسواد و یا سوادي در حد ابتدایی و راهنمایی اي از پاسخگویان بیکه، درصد قابل مالحظه

آن است  بیانگرها سطح سواد پایین افراد مورد مطالعه در منطقه است. یافتهکه نشان از  درصد) 5/82(
در ها  یافته .نفر را تحت تکفل خود دارند 4تا  1ترین فراوانی بین  درصد از پاسخگویان با بیش 61که، 
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ترین  برداران در امر دامداري با بیشبهرهنیمی از آن است که  هدهند نشانخصوص سابقه دامداري 
دامداري و  هزمینها در ش باالي آنکه بیانگر دان دارند؛سال  35تا  20اي بین درصد) سابقه 50فراوانی (

هاي  طرحبرداران در میزان مشارکت بهره بندياولویتهاي حاصل از باشد. یافتهدر مراتع میداري  گله
برداران در اجراي بذرپاشی با میانگین آن است که بهره بیانگر فریدمنمرتعداري با استفاده از آزمون 

در امر ایجاد و نگهداري قرق و و  ترین میزان مشارکت ، بیش84/6نگین پاشی با میادو کو 24/7
اند. نتایج ترین میزان مشارکت را داشته ، کم52/3و  65/3ترتیب با میانگین  بههمچنین ایجاد پیتینگ 

آمده را  دست بهته نیز یاف )2010و آرایش و همکاران () 2012محمدي و همکاران (خان هاي پژوهش
هاي فردي مانند ویژگینتایج حاصل تحلیل ضریب همبستگی نشان داد، بین  دهد.مورد تأیید قرار می

برداران، هیچ سن، تحصیالت، افراد تحت تکفل و سابقه دامداري پاسخگویان، با میزان مشارکت بهره
خود به  هاي پژوهش) نیز در نتایج 2012( محمدي و همکارانوجود نداشت. خانداري  معنیرابطه 

)، خلیقی 2010اند. از طرفی روحی و همکاران (با میزان مشارکت اشاره کرده دار سنعدم رابطه معنی
خود به رابطه منفی سن  هاي پژوهش) در 2009) و امیرنژاد و رفیعی (2004قاسمی ( و حسن

باجی  هاي پژوهشهاي اند. یافتههاي مرتعداري اشاره کردهدر طرحها پاسخگویان با میزان مشارکت آن
دار  معنی) نشان از رابطه مثبت و 2007) و آتمیس و همکاران (1990من (و فرتسینگر  هانت)، 2005(

این ج هاي منابع طبیعی اعم از مرتع و جنگل است. همچنین نتایسن با میزان مشارکت در طرح
داري نداشته است. برداران هیچ تأثیر معنینشان داد که سطح تحصیالت بر میزان مشارکت بهرهپژوهش 

 هاي پژوهشهاي باشد. یافته) همسو می2004(قاسمی  حسنخلیقی و  هاي پژوهشاین یافته با نتایج 
)، 2013)، کراوس و همکاران (2001)، عابدینی (2012کاران ()، رضایی و هم2009امیرنژاد و رفیعی (

) با به اثبات رساندن تأثیر سطح تحصیالت 2004چودوري و همکاران ( و )2007آجیلی و همکاران (
) و موسوي 2005و همکاران (سرشت  بهشتیاند. فوق را ارائه کرده هیافتدر میزان مشارکت، خالف 

را از جمله عوامل بازدارنده میزان مشارکت در مدیریت منابع طبیعی برداران  بهرهسوادي  کمز ) نی2003(
آن است که بین متغیرهاي افراد تحت تکفل و سابقه  بیانگر پژوهشدست آمده از  به. نتایج دانند می

داري وجود ندارد. گونه رابطه معنی هاي مرتعداري هیچطرحبرداران در دامداري با میزان مشارکت بهره
هاي  یافتهطور که  همانخوانی دارد.  ) هم2004قاسمی (خلیقی و حسن هاي پژوهشاین یافته با نتایج 

میزان مشارکت  بابرداران  بهرهمیزان درآمد سالیانه بین  نشان داده است که پژوهشحاصل از 
وجود داشت. در همین راستا امیرنژاد و ي دارهاي مرتعداري رابطه مثبت معنیدر طرحبرداران  بهره
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بیان برداران  بهرهترین تغییرات در میزان مشارکت را از آن میزان درآمد سالیانه  ) بیش2009رفیعی (
ها به همان تر شود، میزان مشارکت در آن برداران بیشچه میزان درآمد بهره هرکه  طوري به. اند کرده

 )2005( هاي مطالعات خلیقی و چکشیتهفبا یا دست آمده بهد شد. از طرفی نتایج تر خواه نسبت بیش
از طرفی بین ارائه دهد. باشد و آن را مورد تأیید قرار میسو می ) هم1990( من و فرتسینگر  هانتو 

 که رضایی و همکاران طوري بهداري وجود نداشت. تسهیالت بانکی و میزان مشارکت هیچ رابطه معنی
ترین موانع هاي دولتی را از جمله مهممندي کافی از تسهیالت اعتباري و حمایت) عدم بهره2012(

محمدي و خان هاي پژوهشکه نتایج  ایناند. با توجه به ها بیان کردهمشارکت روستاییان در طرح
آن است که بین ارائه تسهیالت بانکی و میزان  بیانگر )،1967) و رایس و استوارت (2012همکاران (

، هاي فرديویژگیدار وجود دارد. نتایج نشان داد که از بین دسته عوامل مشارکت رابطه مثبت و معنی
هاي مرتعداري برداران در طرحسته عوامل اجتماعی با میزان مشارکت بهرهاقتصادي و اجتماعی، فقط د

داري داشت. به بیان دیگر، این یافته بیانگر آن است که عوامل اجتماعی نسبت به رابطه مثبت و معنی
نتایج  هاي مرتعداري داشته است.در طرحبرداران  بهرهتري در میزان مشارکت  سایر عوامل تأثیر بیش

دهد عوامل اجتماعی با حاصل از رگرسیون چندمتغیره نیز این یافته را مورد تأیید قرار داده و نشان می
برداران  بهرهترین تغییرات را در میزان مشارکت  بیش 001/0داري  معنیو سطح  181/11آماره والد 

اسکوئر نشان داد که میزان  کايین نتایج حاصل از شامل شده است و آن را تبیین نموده است. همچن
تعاونی عضویت در هاي درآمد سالیانه و هاي مرتعداري در گروهبرداران در طرحمشارکت بهره
تر و  ها بیشبردارانی که میزان درآمد سالیانه آنبهرهبه بیانی دیگر، یکدیگر متفاوتند. مرتعداري با 

. اند داشتههاي مرتعداري منطقه تري در اجراي طرح یزان مشارکت بیشهمچنین عضو تعاونی هستند، م
 در جهتشرح زیر  به، پیشنهادهایی پژوهشدست آمده از  بهو نتایج  که ذکر شد يبا توجه به موارد

  گردد:برداران در منطقه مورد مطالعه ارائه میبهبود میزان مشارکت بهره
هاي آموزشی و کالس و هابرنامه برداران درحضور و شرکت بهره که داد نشان پژوهش هاي یافته -

هاي مرتعداري تأثیر مثبتی داشته است، از ها در طرحدر میزان مشارکت آن ترویجی مدیریت مراتع،
 نظیر هاییمقوله اهمیت بر ها آن در کهشود  دایر ترویجی و آموزشی هايکالس شودمی رو پیشنهاد این

  . دارد تأکید آن در حفظ و احیاي مراتع نقش وبرداران بهرهمشارکت 
مرتعداري هاي  طرحدر ها  آنو میزان مشارکت برداران  بهرهکه بین میزان درآمد سالیانه  اینبا توجه به  -

دلیل پایین بودن درآمد سرانه خانوار و وابستگی  بهوجود دارد، از طرفی داري  معنیرابطه مثبت و 
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براي کاهش وابستگی روستاییان به گردد  میمعیشت روستا به دامداري در منطقه مورد مطالعه، توصیه 
عسل،  زنبورهی، هاي جانبی نظیر پرورش مادامداري و همچنین افزایش منبع و میزان درآمد، فعالیت

 درآمد با برداران بهرهاز  چه چنان ،که است آن بیانگر امر این بنابراینپرورش ماکیان در نظر گرفته شود. 
 برداران بهره این معیشتی توان جهت افزایش در سیاستی هاي برنامه و شود تري انجام بیش حمایت پایین

  خواهد داشت.  پی در بخشی رضایت نتایج ،رددگمتمرکز 
تواند تأثیر مثبتی در میزان مرتعداري میهاي  تعاونیعضویت در آن است که  بیانگر پژوهش هاي یافته -

هاي  تعاونیینه تشکیل گردد تمهیداتی در زمپیشنهاد میبنابراین داشته باشد، برداران بهرهمشارکت 
جلب مشارکت  هزمین، تا از این طریق بتوان گامی مؤثر در مرتعداري در منطقه در نظر گرفته شود

  برداشت.برداران  بهره
تواند نقش مؤثري در میزان مشارکت داشته هاي دولتی و تسهیالت بانکی میکه حمایت جایی آناز  -

مرتعی را مورد برداران  بهرهبهره،  کمبا تسهیالت مالی توانند  می متولی هاي سازمانبنابراین  ،باشد
هاي مرتعداري تواند تظمینی براي اجراي موفق طرحکه این امر می طوري بهحمایت خود قرار دهند. 

   شود.
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