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 (رودبار شهرستان نور خورتاب موردی حوزه آبخیز همطالع) مراتع
 

 2شیوا لطفی و 1سیده خدیجه مهدوی*، 1جالل محمودی

  ،نور واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،گروه منابع طبیعی یعلمتایه عضو1

 نور واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یمرتعدارگروه  ارشدیکارشناس آموختهدانش2

 1/4/1939: تاریخ پذیرش؛  11/8/1932 :تاریخ دریافت
 

 3چكيده
ها نیازمند اعمال مددیریتی این عرصه شوند.درصد از مساحت کشور را شامل می 12مراتع بیش از 

ثر بدر ؤبرداری بهینده هسدتند. بندابراین شدناخت عوامدل مدصحیح با هدف حفظ، احیاء، توسعه و بهره

ین منظدور اهامدری ردروری بدوده و بد از مراتع برداریء و بهرهاحیا در حفاظت،برداران مشارکت بهره

بدا اسدتفاده از تحقیقی در حوزه خورتاب رودبار از توابع شهرستان نور صورت پذیرفت. تعداد نمونده 

آلفدای  ردری نامده و پایدایی آن از طرید  نفر انتخاب شدند. ابزار تحقید  پرسدش 44رابطه کوکران 

منظدور بررسدی به فریدمن و کآزمون ناپارامتریها از داده آنالیزی برا .دست آمدبه 89/4کرونباخ معادل 

تجزیده واریدانو و ردرای   تحلیدل رگرسدیون و میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان مشدارکت، از

 ،فقر اقتصدادی و اتتمداعیهمبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. نتایج نشان داده است که 

عددم  ،عددم آگداهی از قدوانین و مقدررات فقر دانش منابع طبیعی و ،مردم عدم حمایت مالی دولت از

های مرتعدداری و کارگیری دانش بومی در اترای طرحهعدم ب ،های آموزشی و ترویجیتشکیل کالس

سطح سدواد هایی که اتخاذ سیاست د.نباشبرداران میعدم مشارکت بهره بر مؤثر از تمله عواملدولتی 

تواندد بدر افزایش دهد مدی های مذکوربرداران اصلی از عرصهعنوان بهرههبرداران و روستاییان را ببهره

 ثر باشد.ؤروند روبه رشد مشارکت م

 مراتع، حوزه آبخیز خورتاب رودبار ءا، حفاظت، احیبردارانبهرهمشارکت  :های کلیدیواژه

                                                             
 kh_mahdavi@yahoo.com: نویسنده مسئول*

 



 3141( 3(، شماره )2برداري از منابع طبيعي جلد )حفاظت و بهره نشريه

05 

 هممقد

 .دهندمی تشکیل مراتع خصوصبه طبیعی منابع هایعرصهرا  ایران مساحت از وسیعی قسمت

 توانمرد،) شود انجام دشواری با هاآن نگهداری و حفاظت کار که شده سب  هاعرصه این زیاد وسعت

بع آن مشکالت اقتصادی و اتتماعی بیش از هر زمان ط به امروزه رشد سریع تمعیت و .(2448

 ،سان یناهبو  شده باعث تخری  و تهدید منابع طبیعی تجدید شونده از تمله تنگل و مرتع یدیگر

لذا  ،نقش دارندمراتع برداران نیز در تخری  تایی که بهرهباشد. از آنمی رروریو  الزم پایدار توسعه

با (. 2448 خلیلیان،) باشدنیاز میموردکار آموزشی و ترویجی وسیعی  ،و احیای مراتع حفظ تهت

 این احیاء و حفاظت تهت زیاد بسیار انسانی نیروی به نیاز و طبیعی منابع هایعرصه وسعتبه  توته

 منابع این توسعه وسیله بهترین مذکور هایعرصه موتود در بردارانبهره مشارکت رسدمی نظربه ،منابع

 طرفیک از مراتع از برداریبهره علمی روابط به بردارانبهره توته عدم .(2442 تاللی و کریم،) باشد

 عوارریدنبال آن به و مراتع تخری  دیگر، طرف از طبیعی منابع قرقبانان و محافظان تعداد کمبود و

 از یکی مراتع از یبرداربهره در مردم مشارکتی مدیریت. است داشته دنبالبه را فرسایش و سیل مانند

دادرسی سبزواری و ) است شده تعریف مراتع در تولید توسعه و تخری  کاهش در راهکارها مؤثرترین

 عدم ،مالکیت ورعیت نبودن روشن که رسیدنداین نتیجه در این زمینه محققان به. (2442 سبزواری،

 طبیعی منابع تجدیدحیات و حفظ برنامه در بردارانبهره وآگاهی سواد سطح بودن پایین ،مردم مشارکت

 همچنان مسئله ینا .شوندمحسوب می تجدیدشونده طبیعی منابع تخری  سیر عمده عواملتمله  از

 شدید محدودیت دلیلبه که گیردمی صورت دولت توسط تنها ،احیاء و حفظ هایفعالیت که شده باعث

 عمل در منابع تخری  وندر بر احیاء و حفظ روند گرفتن پیشی امکان دولت سرمایه و کار نیروی

برداران در بهرهاست که  بیان نموده (1332)، محسنی تبریزی .(2448 خلیلیان،) است شده ناممکن

صورت آموزش و باال رفتن سطح سواد و معیشت خود و اطمینان از ررایت بخش بودن نتایج 

شهیدی  کنند.های مرتعداری مشارکت میرو، باز هم در طرحها با وتود آگاهی از موانع پیشپروژه

 ،ثر بر مشارکت دامداران در احیاء مراتع استان کرمان معتقد استؤطی بررسی عوامل م (1331) زندی

هنوز تعریف دقیقی سنی  های پایینویژه در ردهمراتع استان کرمان به یاندرکاران در احیاعموم دست

از مشارکت در ذهن ندارند. خروتی حاصل از رگرسیون چند متغیره از میان متغیرهای مستقل 

داری، وتود مواد سوختی، های آموزشی مرتعترتی  ورعیت از لحاظ امکانات، برگزاری کالسبه

ثیر را در متغیرهای وابسته یعنی مشارکت دامداران داشته أورعیت روستا از لحاظ کشاورزی بیشترین ت
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و رابطه بین میزان مشارکت در دهد که همبستگی نشان می (2412)پور نتایج تحقی  حکیم است.

گذاری، درآمد و میزان ریزی و سیاستهای مرتعداری با متغیرهای آموزش دامداران، برنامهطرح

گذاری ریزی و سیاستمخارج ماهیانه منفی و معکوس است. میزان آموزش دامداران و میزان برنامه

 ری دارند.داهای مرتعنقش بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در تبیین متغیر میزان مشارکت در طرح

ترین مشکالت دامداران کمبود علوفه، عدم یکی از مهم ابراز داشتخود  تحقی در ( 1331) شیرانی

کس  درآمد بیشتر از مراتع واگذار های مشارکت ترین مشوقوتود درمانگاه و درآمد کم بوده و مهم

 پورحسین. بودندها و آگاهی از اهداف آموزشی ریزی کالسشده و مشارکت دامداران در برنامه

های آبخیز در بررسی ررورت مشارکت و تعیین نیازهای آموزشی روستائیان دامدار در حوزه (1339)

های آبخیزداری داشت، بین ناآگاهی از محتوای برنامه و عدم مشارکت مردمی در فعالیت هراز آمل بیان

ریزی و ها در برنامهنیازهای اساسی روستائیان و در نظر گرفتن آن . همچنین توته بهرابطه وتود دارد

ها و عرف محلی باعث افزایش مشارکت خواهد شد. امیرنژاد و ها، فرهنگتصمیمات، توته به ارزش

دار و ترویجی و میزان تحصیالت اثر مثبت و معنی هایآموزشکه  بر این اعتقاد هستند (2443) رفیعی

و  رودگر اند.داری داشتههای مرتعبر مشارکت در اترای طرح دارییی و معنمتغیر سن اثر منف

داری های مرتعسن افراد و میزان مشارکت دامداران در طرحاعالم داشتند که بین  (2419) همکاران

(، 2444) آبادیخاتون (،2411)محمدی و همکاران  (،2448) ،توانمرد وتود دارد.داری رابطه معنی

و پارکز و  (،2414) و همکاران 1332 یشنزرک (،2411)بوهنت و همکاران  (،2414) همکارانآرنت و 

های را از دیدگاه آن اتتماعی و اقتصادی پرداختند و ،به بررسی عوامل فردی (2414) همکاران

 ،که عوامل اتتماعی مانند تعلیم و تربیت رسیدنداین نتیجه به و مختلف مورد بررسی قرار داده

و خصوصیات  اشتغال ایجاد ،مشارکت اتتماعی ،عضویت در نهادهای اتتماعی ،وابستگی به دولت

روی  برگذار ثیرأشغل از عوامل ت و تعداد افراد تحت تکفل ،سطح تحصیالت ،مثل تجربهفردی 

 که دهندمی نشان مختلف هایبررسی همچنین .هستندهای حفاظت از آب و خاک مشارکت در طرح

 و همکاری بردارانبهره و ربطذی هایدستگاه میان مراتع، از برداریبهره و احیاء حفظ، مورد در

 از مختلف هایزمینه دره گذشت در دامداران خود که است حالی در این د.ندار وتود فعال مشارکت

 تعاون و همکاری همیاری، مختلف اشکال دارای فرهنگی مسائل و کوچ کشاورزی، مرتع، دام، تمله

 اقتصادی عوامل شناخت و بررسی بدون مراتع، برای پیشنهادی حلراه هرگونه .(2442آرخی، ) اندبوده

 برقرار را پایدار برداریبهره سیستم یک و نموده تضمین را حیاتی منابع این بقای تواندنمی اتتماعی و
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 آبخیزداری و مراتع ،هاتنگل سازمان رسدمی نظربه. (1334، سلطانی) بکاهد مراتع تخری  از نهایتاً و

 معطوف یکطرفه و صرف حفاظتی هایبرنامه رد را خود یژانر تمام حال، به تا سیوأت بدو از کشور

 و حقای  درک مردمی، مشارکت مراهه بآ توسعه و حیاءا ،حفاظت تمله از دیگر اهداف از و داشته

 دست در و هاآن معضالت حل و هستند روروبه آن با مشکل عنوانبه روستاییان که هاییواقعیت

 ،حفظ. دارد توته کمتری زبده کارشناسان وسیلهبه پایدار توسعه اصل مبنای بر برداریبهره امر گرفتن

 و مسائل ،موتود ورعیت از دقی  اطالعات داشتن نیازمند منابع از پایدار برداریبهره و توسعه

 روستائیان .دارد محلی توامع انسانی عوامل و کارگزاران بین تعامل ،منابع آن به مربوط مشکالت

 و حفظ به، یکدیگربا  همکاری و مشارکت ،بومی بردانش تکیه با دیرباز از رودبار خورتاب منطقه

 همتدر اختیارشان است  خصوصی مالکیت نیز و مشاعی صورتبه که مرتعی اراریاز  حراست

مشارکت در منطقه مورد مطالعه  بر ثربا بررسی عوامل مؤ دتوانمیاقدامی بدون تردید چنین  .اندگماشته

حوزه آبخیز هر چه بهتر مراتع دربرداری احیاء و بهره ،دست آمده نسبت به حفظهو بررسی نتایج ب

 خورتاب رودبار اقدام نمود.

 

 روش و مواد

منطقده کیلومتری شهر نور واقع شده اسدت.  34منطقه خورتاب رودبار در فاصله : منطقه مورد مطالعه

از شمال به روستای ییالقی الویج و از شرق به منطقه ییالقی میرخمند  تغرافیاییمورد مطالعه از لحاظ 

های گردد. این منطقه در یکی از زیر حوزهو از غرب به منطقه دینکوه و تنوب به بخش بلده منتهی می

منطقده  .البرز شمالی، واقع در ارتفاعات تنوبی بخش چمستان از توابع شهرستان نور قرار گرفته است

 92 و شدرقی طدول تغرافیداییدقیقده  11درته  11دقیقه تا  1درته  12 مورد مطالعه در محدوده بین

طقده شدی  منمتوسدط  باشدد.میواقع  شمالی عرض تغرافیاییدقیقه  18درته  92 تا دقیقه 12درته 

نیمده آن اقلدیم  ومتدر از سدطح دریدا  2884متر و حداقل ارتفاع  9194درصد و حداکثر ارتفاع  1/48

هدای سدال در در اکثدر مداه مردم منطقده نفر بوده و 944 منطقه حدود باشد. تمعیتمرطوب سرد می

سدرای  19در ایدن حدوزه بدیش از  .روندماه به ییالق می 9-2های گرم سال و در ماه ساکنقشالقات 

 .(1 )شکل هستندهای متفاوت پراکنده مرتع با مساحت 24دامداری وتود دارد که در بیش از 
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 .موقعیت منطقه مورد مطالعه -1 شکل

 

نامه در عرصده پرسشتکمیل و ای منظور انجام تحقی  حارر از روش مطالعه کتابخانهبه: تحقیق روش

ربدط و اداره کدل هدای ذیآوری اطالعات از سازمانین صورت که پو از تمعاهاستفاده شده است. ب

در ها با میزان تمایل به مشدارکت آن های اتتماعی مرتبط با مردم حوزه و ارتباطشاخص ،منابع طبیعی

و برای هر  هگرفت مورد ارزیابی قراررودبار  خورتاب حوزه آبخیزاز مراتع  برداریء و بهرهاحیا حفاظت،

برای حصول از بینی و گنجانده شد. نامه بر اساس طیف لیکرت پیشیک از اهداف سواالتی در پرسش

صورت موردی محاسبه گردید که نمونه پرسشنامه به 24نامه، آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشپایایی 

 . (1)تدول  دست آمدهب 89/4نتیجه آن برابر با 
 

 .و مقادیر ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای مستقل و وابسته هاتعداد گویه -1جدول 

هاتعداد گویه متغیرها  رری  آلفای کرنباخ 

21/4 4 میزان آگاهی و اطالعات  

89/4 8 میزان مشارکت  

11/4 1 گاهی از قوانین و مقرراتآمیزان   

11/4 9 میزان آموزش  
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 هبود رودبار خورتاببرداران ساکن در حوزه آبخیز گروه بهرهنفر از  41 تامعه آماری مورد بررسی

عندوان نمونده انتخداب ها بدهنفر از آن 92گیری تصادفی که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه

صدورت نهدایی پرسشدنامه بده 44دریافت نتیجه بهتر از این موردوع تعدداد طوری که تهت بهشدند. 

ارتبداط بدین تعیدین بدرای  هدا،نامدهپو از تکمیل پرسدش. ندفتتکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گر

داری بدین یپیرسون استفاده شد. تهت بررسی رابطده معند متغیرها از آزمون آماری مناس  اسپیرمن و

های ناپارامتری از آزمون فریدمن رو برای رابطه متغی رهمتغیرها از تحلیل واریانو و رگرسیون چند متغی

 سدطح سدن، شدامل اقتصدادی اتتمداعی مختلدف عوامدل تحقی  این در مستقل متغیراستفاده گردید. 

 مورد تمعی ارتباط وسایل رآمدد هزینه، دام تعداد مراتع، حفظ و یاحیا در همکاری میزان تحصیالت،

ویرایش و پردازش  .است بردارانبهره مشارکت میزان وابسته متغیر و گرفت قرار گیریاندازه و سنجش

را کوکران در برآورد حجم نمونده  فرمول 1رابطه صورت گرفت.  SPSSافزار ها توسط نرمنهایی داده

 دهد.نشان می

                                                                              1 رابطه
qptdN

pqNt
n

.)1( 22

2




 
nحجم نمونه =، Nتامعه آماری =، pاحتمال وتود =، qاحتمال عدم وتود = ،tنظدر در  = عدد مدورد

 .نصف فاصله اطمینان()= دقت مطلوب احتمالی d، برای رسیدن به رری  اطمینان موردنظر tتدول 

 

 نتايج

هدای سدنی هدای حاصدل از گدروه. یافتدهباشدندبرداران مرد می(، تمامی بهره2) با توته به تدول

درصد  91که قرار داشته سال  94–44در گروه سنی برداران بهرهحاکی از آن است که اکثر برداران بهره

. نتایج حاصل از میزان تحصیالت افراد مورد مطالعده بیدانگر دهدبرداران را تشکیل میاز تعداد کل بهره

 هسدتند.تحصدیالت ابتددایی دارای ها درصد از آن 1/91 و سواددرصد این افراد بی 1/41آن است که 

 .شوندمحسوب می سوادقشر بومی این منطقه بی خش بزرگی ازبکه  مطالعه حاکی است
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 .در حوزه خورتاب رودبار نور نبردارابهرهفردی های فراوانی و درصد ویژگی -2جدول 

 درصد فراوانی هاگروه گویه

 تنسیت
 مرد
 زن

44 
4 

144 
4 

 های سنیگروه

94> 
94-44 
44-14 
14< 

1 
14 
8 
19 

1/12 
91 
24 
1/92 

 میزان تحصیالت

 سوادبی
 ابتدایی
 راهنمایی
 دیپلم

 باالی دیپلم

13 
11 
2 
1 
9 

1/41 
1/91 
1 
1/2 
1/1 

 

و مدت زمان استفاده از مرتع پرداخته شده است. با توته به  ریسابقه دامدابه بررسی  (9) در تدول

 24-23اند که دارای کسانی بوده میزان فراوانی،برداران با بیشترین درصد از بهره 1/91 های تحقی ،یافته

. است سال 14-13کمترین میزان فراوانی نیز مربوط به افراد با سابقه دامداری  .سال سابقه دامداری هستند

درصد  11و دت تمام سال مدرصد به 14نتایج حاصل از مدت زمان استفاده از مرتع بیانگر آن است که 

 .کنندینه ماه از مرتع استفاده م

 
 .در حوزه خورتاب رودبار نور و مدت استفاده دام از مرتع داریدام سابقه فراوانی و درصد -3جدول 

 درصد فراوانی هاگروه گویه

 سابقه دامداری

 سال 14کمتر از 
 سال 14-13
 سال 24-23

 سال 94-93
 سال 44بیش از 

1 
9 
11 

4 
19 

1/12 
1/1 
1/91 

14 
1/92 

 مرتعمدت زمان استفاده از 

 سه ماه

 شش ماه
 نه ماه
 تمام سال

9 

9 
2 
28 

1/1 

1/1 
11 
14 
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 81این مطل  است که  گرو بیان دادهنشان  ورعیت دامداری به لحاظ کوچ دام را( 4) تدول

نتایج همچنین  باشند.ها کوچنده میدرصد از دام 11در منطقه مورد مطالعه اسکان دارند و  هادرصد دام

 هستند.وابسته به مرتع برداران بهرهدرصد  11دهد که نشان می

 
 .در حوزه خورتاب رودبار نور مرتع ان ازبرداربهره میزان وابستگیو  داریداموضعیت فراوانی و درصد  -4جدول 

 

 شدود بدین( مالحظده مدی1) طوری که در تددولهمان: های اجتماعی با میزان مشارکترابطه مؤلفه

بدرداران رابطده داری و میدزان مشدارکت بهدرهمیزان آگاهی از قوانین و مقررات مندابع طبیعدی و مرتدع

منطقده مدورد مطالعده بدا میدزان  های آموزش و ترویج دربین کالس همچنین شتهدانداری وتود معنی

أثیر را های اتتماعی، دانش بدومی بیشدترین تدداری وتود ندارد. از بین مؤلفهرابطه معنینیز مشارکت 

برداران دارد. همچنین بین ورعیت دامددار بده داری با میزان مشارکت بهرهو رابطه مثبت و معنی داشته

 دارد.وتود داری معنیمثبت و لحاظ کوچ و اسکان با میزان مشارکت رابطه 

برداران و میدزان مشدارکت رابطده بین میزان درآمد بهره: های اقتصادی با میزان مشارکترابطه مؤلفه

نشد. تعدداد دام نیدز بدا میدزان مشدارکت ای مشاهده وتود داشته اما با هزینه رابطهداری مثبت و معنی

بدا  درصدد 33داری در سطح احتمال ای نداشته ولی درصد وابستگی به مرتع رابطه مثبت و معنیرابطه

 (.1 برداران دارد )تدولمیزان مشارکت بهره

شاخص سطح تحصیالت بدا میدزان مشدارکت : های فردی با میزان مشارکتهای ویژگیرابطه مؤلفه

 داریمعندیبدرداران و میدزان مشدارکت رابطده داری دارد. بین سن بهرهبرداران رابطه مثبت و معنیبهره

 درصد فراوانی هاگروه گویه

 ورعیت دامداری

 کوچ

 نیمه کوچ

 اسکان یافته

2 

4 

94 

11 

4 

81 

 برداران به مرتعمد بهرهآمیزان وابستگی در

14 

21 

14 

11 

144 

1 

11 

1 

14 

9 

1/12 

1/21 

1/11 

91 

1/1 
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بدا  درصد 33داری را با سطح احتمال سابقه اشتغال در دامداری بیشترین رابطه معنی نیزوتود داشته و 

 (.1 برداران دارد )تدولمیزان مشارکت بهره

مین مواد سوختی از طدرف دولدت  أبین میزان ت: میزان مشارکتهای سیاسی و حمایتی با رابطه مؤلفه

ن ارتقداء سدطح . همچنین بیشودمالحظه می داریمثبت و معنیای برداران رابطهبا میزان مشارکت بهره

 (.1 با میزان مشارکت دارد )تدول داریمعنیزندگی اتتماعی و اقتصادی مردم منطقه نیز رابطه 
 

 .تحقیق با میزان مشارکت در حوزه خورتاب رودبار نور هایرابطه مؤلفه -5جدول 

 هاشاخص متغیرها
رری  

 (rهمبستگی )
 زمونآنوع 

سطح 

 معناداری

 اتتماعی

 گاهی از قوانین و مقرراتآمیزان 

 های آموزش و ترویجمیزان تشکیل کالس

 میزان استفاده از دانش بومی

 ورعیت دامدار

132/4- 

429/4 
**282/4 

**121/4 

 اسپیرمن

 اسپیرمن

 اسپیرمن

 اسپیرمن

221/4 

233/4 

444/4 

441/4 

 اقتصادی

 تعداد دام

 هاهزینه

 مدآدر

 درصد وابستگی به مرتع

111/4 

223/4 
**122/4 

**221/4 

 پیرسون

 پیرسون

 پیرسون

 پیرسون

419/4 

112/4 

444/4 

444/4 

های ویژگی

 فردی

 سطح تحصیالت

 سن

 شتغال در دامداریآسابقه 

**482/4 

**214/4 

**214/4 

 اسپیرمن

 پیرسون

 پیرسون

441/4 

448/4 

444/4 

سیاسی و 

 حمایتی

ارتقای سطح  از طرف دولت مین مواد سوختیأت

 طرف دولت زندگی اتتماعی و اقتصادی از

423/4 

328/4 

 اسپیرمن

 اسپیرمن

442/4 

442/4 
 درصد 33داری در سطح معنی **

 

در رابطه با میانگین  (2در تدول ) آزمون ناپارامتری فریدمن نتایج توته به اب: ای موافقتمیانگین رتبه

و تحمیل نمودن  شتهدر اولویت نخست قرار دا 21/2ای موافقت، متغیر دانش بومی با میانگین رتبه

بر این اساس با  .برخوردار است اهمیت کمتریاز  11/2ای ها و مدیریت دولتی با میانگین رتبهسیاست
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آداب و رسوم  ،فرهنگ ،هابرداران در سیاستتوتهی به نیازهای اساسی بهرهفریدمن بیتوته به آزمون 

  .در مراحل بعدی اهمیت قرار دارند 21/2 و 98/2ای ترتی  با میانگین رتبههمردم ب

 
در حوزه خورتاب  ایبندی متغییرها با میانگین رتبهنتایج تحلیل آزمون ناپارامتری فریدمن برای گروه -6جدول 

 .رودبار نور

 اینگین رتبهامی خطای انحراف معیار ایمیانگین رتبه های دولت با مردمقوانین و سیاست ردیف

 21/1 181/4 49/4 هاگیریشرکت ندادن افراد در تصمیم 1

 28/9 222/4 81/9 عدم برخورد تدی قانون با متخلفین 2

 11/2 213/4 14/9 دولتیها و مدیریت تحمیل نمودن سیاست 9
 98/2 143/4 22/4 بردارانتوتهی به نیاز اساسی بهرهبی 4

1 
توتهی به فرهنگ و آداب و... بی

 بردارانبهره
24/4 432/4 21/2 

2 
عدم برخورد مناس  مامورین با 

 بردارانبهره
4 112/4 12/4 

1 
عدم وتود روحیه تعاون در بین 

 بردارانبهره
39/9 212/4 38/9 

8 
 و هاعدم استفاده از بومیان در اترای طرح

 هاپروژه
44/4 292/4 13/1 

 21/2 412/4 41/4 هااهمیت ندادن به دانش بومی در سیاست 3
 

منظور آزمون روایی مدل نتایج حاصل از تحلیل واریانو به: ثیر متغیرهای مستقل بر میزان مشارکتأت

 (. 1یید مدل رگرسیونی دارد )تدول أنشان از ت درصد 33داری کوچکتر از یرگرسیون با سطح معن

 
 .نمنظور تأیید مدل رگرسیونی در ارتباط با عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییاتجزیه واریانس به -7جدول 

 Fمقدار  میانگین مربعات درته آزادی مجموع مربعات مدل
داری یسطح معن

 رگرسیون

 رگرسیون

 واریانو باقیمانده

 کل

944/24444 

122/812 

342/2812 

14 

23 

93 

494/244 

488/94 

- 

312/13 

- 

- 

444/4 

- 

- 
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بوده کده  394/4دهد که مقدار رری  همبستگی چندگانه برابر با نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می

درصدد از تغییدرات میدزان مشدارکت را تبیدین  9/81اند نستهادر حد باالیی است. متغیرهای مستقل تو

دهدد ثیر باالی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است. ررای  رگرسیونی نشان میأکه نشانگر تنمایند 

 33که اثرات متغیرهای میزان تحصیالت، سابقه دامداری و درآمد بر میزان مشدارکت در سدطح بداالی 

اندد. هاست. سایر متغیرها در تحلیل رگرسیونی نقشی بر تغییرات میزان مشارکت نداشت دارمعنیدرصد 

بیشترین سدهم  928/4 دهد که متغیر درآمد با مقدار بتایرری  رگرسیونی استاندارد شده نیز نشان می

 (.8)تدول  را در تبیین متغیر وابسته )میزان مشارکت( دارد

 
 .در حوزه خورتاب رودبار نور ی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییاننتایج تحلیل رگرسیون در بررس -8جدول 

 متغیر رری  رگرسیونی رری  بتا Tآزمون  معناداریسطح 

 ثابت 843/21 --- 442/2 421/4

 سن -318/1 -128/4 -211/1 143/4

 تحصیالت 314/4 921/4 494/4 44/4

 سابقه دامداری 443/9 291/4 849/4 448/4

 درآمد 91/4 928/4 114/9 441/4

 درصد وابستگی به مرتع 224/1 142/4 944/1 131/4

 ترویجی های آموزشی وکالس -988/4 418/4 -292/4 811/4

 مین سوخت دولتیأت 882/4 411/4 248/4 1/4

 ارتقاء سطح زندگی 421/4 443/4 143/4 314/4

 میزان آگاهی -411/4 -499/4 -418/4 213/4

 دانش بومی 282/2 133/4 224/1 111/4

F= 312/13  Sig= 444/4  R= 394/4  819/4=2R  

 

 گيريو نتيجه بحث

بخش مهمی از  و ستا امری رروری احیایی منابع طبیعیهای برداران در طرحمشارکت بهره

مدیریت منابع  ، احیاء وامروزه نقش مشارکت مردم در امر اصالح .شودها را سب  میموفقیت پروژه

در رود. شمار میهکشور بو آبخیزداری مراتع  ،هاهای تدید سازمان تنگلطبیعی ملموس و از رویکرد

فردی از یک های گیویژبین که  مالحظه شد (1) تدولنتایج ارایه شده در با توته به حارر پژوهش 
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در از طرف دیگر، رابطه وتود دارد.  مراتعبرداری بهرهاحیاء و میزان مشارکت در حفاظت،  طرف و

برداران تر بهرهبیش . سنداردداری معنیرابطه  تبا میزان مشارک شاخص سنفردی  هایگیژبین وی

در چنین سنی دامداران تمایل بیشتری برای مشارکت از خود  سال است. 14باالی حتی و  94-14 بین

، سال است 24-21شان بیش از خصوص در میان دامدارانی که سنهب با افزایش سندهند، اما نشان می

رسد افزایش سن موت  نظر می. بهیابدمیهای مرتعداری کاهش برداران در طرحتمایل مشارکت بهره

 برابر در علمی، مقاومت ترویجی، هایآموزه پذیرش مستقیم نظیر کاهشبروز عوامل مستقیم و غیر

 بیانگر سن فراوانی گردد. توزیعناپذیری میتغییر نهایتاً و پذیریریسک سنن و کاهش و عادات ترک

درصد از  1/91 .اندنزدیک شده نشستگی باز سن به بردارانبهره تعدادی از که است موروع این

این مدت زمان تجربه کافی و دانش الزم را برای  .سال سابقه دامداری دارند 24-23بین  بردارانبهره

شده و در نهایت تمایل بیشتری  هاسب  ایجاد احساس مسؤلیت بیشتری بین آندامداران مهیا ساخته و 

ثری بر کاهش مشارکت ؤسوادی عامل مدهد بینتایج نشان می .دهنداز خود نشان میمشارکت برای 

. عامل سواد در تسهیل امر ترویج استبرداری از مراتع احیاء و بهره صحیح و مناس  در تهت حفظ،

بنابراین با توته به سطح سواد و  ثر است.ؤهای دامداران بسیار مو یادگیری در ارتقاء و سطح آگاهی

 احیاء و ،ها تمایل بیشتری به مشارکت در امر حفاظتتوانان و میانسال ،بردارانمیانگین سنی بهره

و در این  شتهبیشتر به قوانین و مقررات منابع طبیعی آشنایی دا همچنین از طرفی آنانبرداری دارند بهره

امیر  پژوهشی این نتیجه با دستاوردهای .دهندنشان میتهت یادگیری از خودشان  امر تعامل زیادی

 .باشدسو می( هم2419) رودگرو  (2443) نژاد و رفیعی

از  هاآن نیازهایو  داشتهدر منطقه اسکان  هامدرصد دا 81 ، حدودورعیت دامهمچنین از نظر 

بردارانی که پذیری بهرهمسئولیت .باشدخود دلیلی بر مراقبت از مرتع می امراین  .دگردمین میأمرتع ت

برداران با ورعیت دامداری کوچنده بیشتر است. دارند نسبت به مشارکت بهرههای اسکان یافته دام

استفاده  های خودسال از مراتع برای تغذیه دام برداران تمامدرصد از بهره 14دهد نتایج نشان می

اما چون  .دهدنشان میامر مرتعداری را  این موروع دیدگاه حفاظتی و مشارکتی بیشتری در .کنندمی

ها و مراتع برای کس  حداکثر سود از دام نمایند،مدت چند ماه از مراتع استفاده میدامداران کوچنده به

از داشته و احساس مسئولیت کمتری نسبت به حفظ مراتع کنند حداکثر استفاده از مراتع را سعی می

 خلیلیان (،2442) آرخی (2442) شیرانی دست آمده با نتایج تحقیقاتهنتایج ب .دهندشان نشان میخود

 .مطابقت دارد( 2448)
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ن مشارکت برداران افزایش یابد میزاهرچه درآمد بهرهبرداران، با توته به درآمد اندک بهرهاز طرفی 

برداران بهره ارد.ند داری با میزان مشارکترابطه معنی گیو بالعکو میزان هزینه زند یافتهکل نیز افزایش 

فقر و مشکالت اقتصادی مردم انگیزه قوی برای عدم  .شرایط اقتصادی مناسبی ندارندمنطقه مورد مطالعه 
مین مایحتاج زندگی خود با مشکالت أتوان انتظار داشت مردمی که حتی در تمشارکت است، چگونه می

  .و توته تدی نمایند ودهبه مسائل مرتعداری احساس مسئولیت نمنسبت اند زیادی مواته
محمدی و  (،2448) توانمرد (،1334) سلطانی(، 1332) محسنی تبریزینتایج تحقی  با مطالعات 

همچنین نتایج حاصل . همخوانی دارد (2448) خلیلیان ( و2414) و همکاران زنیشکر (،2411) همکاران
رابطه با میزان مشارکت هی از قوانین و مقررات گاآمیزان بین  ،های اتتماعیاز بین مؤلفه دهد کهمینشان 

نیز عدم  رسانی واطالعی، عدم و ترویج یهای آموزشعدم تشکیل کالس دلیلهنه بأمتاسف وتود دارد.منفی 

برداران این منطقه آگاهی الزم از قوانین و بهرهسوادی، همچنین بی و هارسانهولت و دتوته  و حمایت
شان رغبتی به شغلبرداران با بیهسب  شد تا بهر مراتع دولتیاین عدم توته  .منابع طبیعی را ندارند مقررات

بین مورد در منطقه بنمایند. های بیادامه داده و در عوض سود تویان محلی و غیره اقدام به تغییر کاربری
نتایج  وتود دارد.داری معنیمیزان مشارکت رابطه مثبت و  از دانش بومی در مدیریت مراتع ومیزان استفاده 

حیاء ا سزایی در مشارکت در زمینه حفاظت،هدهد که دانش بومی روستاییان نقش بنشان می محق  تحقیقات

 (،2412) پورحکیم (،2448) نتایج تحقی  با نتایج حاصل از پژوهش خلیلیاندارد. را برداری از مراتع و بهره
رابطه  طرف دولت و میزان مشارکتمین مواد سوختی از أبین ت ،(4 تدول)اساس نتایج  برشد. بامیسو هم

میزان  از طرف دولت بیشتر باشد، سوختید مین مواأهرچه تدر نتیجه  دارد.و مثبتی وتود  داریمعنی
 کردهها برای سوخت استفاده کمتر از بوته بردارانو بهره شودبرداران نیز بیشتر میبهره مشارکت روستاییان و

( 1331)، دست آمده از تحقی  شهید زندیهکه این با نتیجه ب کننددر حفاظت از مراتع تالش می بیشترو 
پایینی فرهنگی و اتتماعی در سطح  ،مردم منطقه مورد مطالعه به لحاظ اقتصادی از طرفی باشد.سو میهم

تفاوت بودن در امر مشارکت را بیداشته و ثیر عکو أشرایط مالی نامناس  بر میزان مشارکت ت. دارند قرار

های آموزش و ترویج برگزار کالس ،در این منطقهبا دامداران  انجام شده بر اساس مصاحبه .همراه داردبه
برداری از مراتع استفاده نمایند اما ها در تهت حفاظت، احیاء و بهرهبرداران از این کالسشود تا بهرهنمی

بین عوامل که نشان داد تحقی  نتایج  است.ها بسیار زیاد گونه کالستمایل به تشکیل و شرکت در این
هرچه میزان تمایل به همکاری و استفاده  و داری وتود داردیاقتصادی و مشارکت همبستگی معن ،اتتماعی

برداری از ، احیاء و بهرهمیزان مشارکت در حفاظت های دولتی بیشتر باشداز وسایل ارتباط تمعی و نهاد
 .باشدمیسو هم( 2444) آبادیخاتونه مطالعنتایج با ها این یافتهکه مراتع بیشتر خواهد شد 
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 هاي ترويجيرهيافت
هدای دولتدی و مردم در خصوص نهداده های دولت ازعدم حمایت ،اقتصادی و اتتماعی ،فقر مالی

عدم تشکیل  ،برداران مرتععدم آگاهی از قوانین و مقررات در بین بهره فقر فرهنگ منابع طبیعی و ،مالی

های کارگیری دانش بومی در اترای طرحهعدم ب ،های تعاونیآموزشی و ترویجی و شرکت هایکالس
هایی که اتخاذ سیاست د.نباشبرداران میعدم مشارکت بهره بر مؤثر از تمله عواملمرتعداری و دولتی 

هدای عرصده برداران اصدلی ازعنوان بهرههبرداران و روستاییان را بها بتوان سطح سواد بهرهبه کمک آن
. بگدذاردمثبت و مؤثری بر روندد روبده رشدد مشدارکت  بسیار تواند سب  تأثیرافزایش داد می مذکور

هدای های آموزشی و ترویجی و اترای برنامدهمسؤالن اترایی بایستی تالش نمایند با برگزاری کالس

اهمیدت مندابع طبیعدی و نقدش  بیدانین شکل بدا اهسطح سواد و آگاهی افراد را باال برده و ب ،ترویجی
 روستاییان را به امر مشارکت ترغی  نمایند.  ،برداری پایدارحفاظت و احیاء در بهره
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Abstract2 
Rangelands cover over 52 percent area of Iran. These areas require proper 

management practices to preserve, rehabilitate, and develop and optimal utilization. 

Thus, identifying the effective factors upon participation of beneficiaries about 

conservation, rehabilitation and utilization of rangeland is necessary, for this 
purpose, a survey was undertaken about Roodbar Khoortab watershed in the city of 

Noor. 40 samples were selected by Cochran formula. Means of research was a 

questionnaire and its reliability was obtained. /83 through Cronbach's alpha 
coefficient. Data were analyzed through Friedman non-parametric test along with 

regression, analysis of Variance and Pearson as well as Spearman correlation 

coefficients in order to evaluate the effects of independent variables on the level of 
participation. Results showed that economic and social poverty, lack of financial 

governmental support, shortage of  the knowledge about natural resources, lack of 

awareness of laws and regulation, poor instruction and lack of applying local 

knowledge in execution of governmental and rangeland management plans are 
some effective factors against the participation of beneficiaries. Considering some 

policies that increase beneficiaries and villagers level of knowledge, as the main 

utilizers of these lands, will be effective on growing trend in the participation. 
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