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چکیده
اين مطالعه با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر مشارکت دامداران مرتعدار در عمليات حفاظتي طرحهای مرتعداری استان فارس
انجام شد .برای اين منظور با توجه به شرايط آب و هوايي ،پوشش گياهي و تعداد طرحهای مرتعداری اجرا شده و بر اساس روش
نمونهگيری تصادفي طبقهبندی شده 93 ،طرح مرتعداری انتخاب گرديد .سپس با توجه به پرسشنامههای طراحي شده با  561بهرهبردار
فعال ( 71تا  711درصد بهرهبرداران با توجه به تعداد بهرهبرداران هر طرح) در مراتع در نيمه دوم سال  7333و بهار سال 7336
مصاحبه و دادههای الزم جمعآوری شد .مدل رگرسيون پواسون و روش شبه برآورد حداکثر درستنمايي برای شناسايي عوامل مؤثر بر
مشارکت مرتعداران در عمليات حفاظتي طرحهای مرتعداری استفاده شد .براساس نتايج تأثير متغيرهايي مانند تجربه بهرهبرداران و
تعداد دامداران عضو هر طرح مرتعداری ميزان مشارکت آنها در عمليات حفاظتي طرحهای مرتعداری منفي و در سطح يک درصد
معنيدار بود .متغيرهايي مانند سطح تحصيالت رسمي ،تعداد افراد شاغل خانوار در بخش کشاورزی و ارتباط با ادارههای منابع طبيعي
و تشکلهای مربوطه دارای رابطه مثبت با مشارکت در عمليات حفاظتي طرحهای مرتعداری بودند ،اما اين رابطه معنيدار نبود .تأثير
متغيرهايي مانند ميزان اطالعات دريافتي بهرهبرداران بعد از شروع فعاليت در طرحهای مرتعداری ،مدت زمان استفاده از مراتع برای
چرای دام ،مقدار اراضي مرتعي هر مرتعدار در قالب طرح و تعداد گوسفند و بز بر ميزان مشارکت آنها در عمليات حفاظتي مثبت و در
سطح يک درصد معنيدار بود .براين اساس الزم است با ترکيب دانش محلي و علمي اهميت برنامهها و عمليات حفاظتي را برای
بهرهبرداران بيان کرد و با توانمند نمودن بهرهبرداران و فراهم نمودن زمينه سرمايهگذاری در فعاليتهای تکميلي مناسب ،امکان
مشارکت بيشتر آنها را در عمليات حفاظتي و استفاده از خدمات مراتع و معيشت پايدار فراهم نمود.

واژههاي كليدي :طرحهاي مرتعداري ،مشاركت ،روش برآورد شبه حداكثر درستنمایی ،استان فارس.

مقدمه
طرحهای مرتعداری يکي از برنامههای اساسي در بخش
منابع طبيعي است .مشارکت مرتعداران در سرمايهگذاری و

موضوعات حفاظتي يکي از ارکان اين طرحها ميباشد.
عوامل مؤثر بر مشارکت بهرهبرداران در اجرای طرحهای
مرتعداری متعدد و متنوع هستند .حداقل معيشت خانوار
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بهعنوان يکي از مهمترين اهداف بهرهبرداران در روند فعاليت
و مشارکت آنان نقش دارد ( Khalighi & Ghasemi,
 .)2004البته ويژگيهای مرتع و مرتعدار سطوح مشارکت در
برنامههای حفاظتي مراتع را تحت تأثير قرار ميدهد
) .(Prokopy et al., 2008ويژگيهای مرتع و مرتعدار،
هزينهها ،منافع ،راهکارها و عمليات مختلف مديريتي را
شکل ميدهد .درآمد بيشتر و خارج از مزرعه وضعيت
اقتصادی واحد را متنوع و امکان مشارکت آسانتر را در
برنامههای حفاظتي سبب ميشود .منابع درآمدی خارج از
مزرعه اشاره بر تمايل به نوآوری دارد .ويژگي شخصيتي که
انتظار ميرود برای برنامههای حفاظتي به کار برده شود
( Kreuter et al., 2006; Ferranto et al., 2011; Sorice
 .)et al., 2012درنظرگرفتن نرخ تنزيل پائينتر شاخصي
برای داشتن برنامه توسعهای مدتدار ميباشد و انتظار داريم
که با مشارکت بيشتر در برنامههای حفاظتي همراه
باشد ) Lubell .)Mishra & El – Osta, 2007و
 )5119(Fultonنقش زيادی را برای شبکههای اجتماعي در
زمينه ايجاد سرمايه اجتماعي محلي برای حل مسائل مربوط
به تعاونيها و تسهيل تغييرات مربوط به هنجارهای فرهنگي
برای حفاظت بيان ميکنند .بحث اخالقي حفاظت از
بخشهای مهم فرهنگ دامداری است و هدف آن ايجاد
روحيه همکاری بين دامداران با انگيزههای حفاظتي است
( .)Sulak & Huntsinger, 2002دامداراني که در شبکههای
اجتماعي دارای محوريت هستند انتظار است که اطالعات
بيشتری درباره برنامههای حفاظتي بدست آورند و در
دسترس رهبران اعتقادی در مورد راهکارها و عمليات
مديريتي جديد قرار دهند ( .)Lubell et al., 2013البته
چسبندگي زياد به ارزشهای مربوط به حقوق مالکيت
خصوصي ،مشارکت در برنامههای حفاظتي را کاهش ميدهد
( ;Merenlender et al., 2004; Kabll & Horwitz, 2006
 .)Kathleen et al, 2017با توجه به اهميت دولت و
گروههای حفاظتي ،بحث کليدی اين است که چقدر دامداران
به سودمند بودن دولت در بهبود اهداف حفاظتي اعتماد کنند.
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برنامههای حفاظتي خصوصي و دولتي به مقدار زيادی به هم
مرتبط هستند و اگر راهکارهای دولتي و خصوصي به خوبي
تلفيق شوند ،بيشتر مؤثر خواهد بود ( ;Lubell, 2007
.)Kathleen et al., 2017
در ايران براساس نتايج مطالعه  Roohiو همکاران
( ،)5171متغير ميزان آگاهي بهرهبرداران از طرحهای
مرتعداری دارای تأثير مثبت و متغير سن دارای تأثير منفي
بر ميزان مشارکت آنها در اجرای طرحهای مرتعداری
بودهاست .براساس نتايج مطالعه  Mahmodiو Hakimpour
( ،)5175متغيرهای ميزان آموزش دامداران و برنامهريزی و
سياستگذاری نقش بيشتری در مقايسه با ساير متغيرها در
تبيين ميزان مشارکت اجتماعي داشتهاند و با افزايش ميزان
آموزش دامداران به ميزان مشارکت افزوده ميشود .نتايج
مطالعه  Khalighiو همکاران ( ،)5172بيانگر اين است که
مشارکت بهرهبرداران در اجرای مفاد طرحهای مرتعداری با
متغيرهايي مانند سن ،نوع اشتغال ،درآمد ساليانه و درآمد
حاصل از کشاورزی ،اعطای نهادهها و برگزاری کالسهای
آموزشي دارای رابطه معنيدار ميباشد .آنان معتقدند که
توجه اندک مسئوالن امر به خواستهها و دانش بومي ،عدم
برگزاری دورههای آموزشي و فعاليتهای ترويجي موجب
آگاهي اندک بهرهبرداران از وظايفشان در اجرای مفاد
طرحهای مرتعداری شدهاست.
البته تاکنون عوامل مؤثر بر مشارکت بهرهبرداران در
اجرای عمليات حفاظتي طرحهای مرتعداری در استان
فارس بررسي و تحليل نشده است .بنابراين به نظر ميرسد با
همه دقت نظر کارشناسان ،اجرای طرحهای مرتعداری در
مورد اصالح و احياء مراتع دارای مسائلي ميباشد .آگاهي و
شناخت از عوامل مشارکتي و مديريتي مرتعداران ،گامي در
جهت جلوگيری از تخريب بيشتر اين منابع است و ميتواند
منافع اقتصادی مستقيم و غيرمستقيم برای منطقه داشته باشد.
اين مطالعه با هدف شناسايي عوامل مؤثر (اقتصادی،
اجتماعي ،آموزشي ،ترويجي و نهادی) برای امکان مشارکت
بيشتر مرتعداران در عمليات حفاظتي طرحهای مرتعداری
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در استان فارس انجام شد.

مواد و روشها
 جامعه آماري ،حجم نمونه و روش نمونهگيريمکان انجام تحقيق استان فارس و جامعه آماری طرحهای
مرتعداری اجرا شده در استان و مرتعداران فعال در
سامانهای عرفي مربوط به اين مراتع هستند .مساحت مراتع
در استان فارس حدود  1313561/9هکتار ميباشد .از کل
مراتع استان حدود  21636/2هکتار را مراتع درجه يک،
 7136635/2هکتار را مراتع درجه دو و 2276923/9
هکتار را مراتع درجه سه تشکيل ميدهند .تعداد دام موجود
و متکي به مراتع  1562111واحد دامي و تعداد دام مجاز
 5515111واحد دامي و تعداد دام مازاد  6313111واحد
دامي بوده و نسبت دام موجود به دام مجاز  3/5ميباشد
( Natural Resources and Watershed Office of Fars
 .)Province, 2008برای جمعآوری دادههای مورد نياز
روش نمونهگيری تصادفي طبقهبندی شده مورد استفاده قرار
گرفت .براساس اطالعات موجود در اداره کل منابع طبيعي و
آبخيزداری استان فارس از سال  7322تا آخر خرداد سال
 7333حدود  7511طرح مرتعداری در مساحتي حدود
 7/2ميليون هکتار از مراتع اجرا شدهاست .وضعيت تعداد
طرحهای مرتعداری در استان فارس به تفکيک شهرستان،
منطقه آب و هوايي ،رويشگاه و پوششگياهي غالب در
جدول ( )7نشان داده شدهاست .همانطور که مالحظه
ميگردد در استان فارس طرحهای مرتعداری در  6اقليم
خشک سرد ،خشک گرم ،نيمهخشک سرد ،نيمهخشک
معتدل ،مديترانهای سرد و مديترانهای گرم اجرا شدهاند .با
توجه به اهميت اقليم و پوششگياهي در بازدهي مراتع،
تقسيمبندی اقليم و پوششگياهي برای انتخاب نمونه مورد
استفاده قرار گرفت .در استان فارس  56تيپ گياهي بهعنوان
پوششهای گياهي غالب شناسايي شدهاند .با توجه به نتايج
مطالعه محققان مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور و
ديدگاههای کارشناسي اين پوششهای گياهي را ميتوان در
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قالب  6رويشگاه استپي سرد ،استپي گرم ،نيمهاستپ گرم،
نيمهاستپ سرد ،نيمه استپ معتدل ،نيمهاستپ گرم و
جنگلهای گرم و خشک طبقهبندی نمود (.)RIFR, 2015
براين اساس و با توجه به روش نمونهگيری بيان شده ،جامعه
آماری طرحهای مرتعداری ( )N7به  1زيرجمعيت N1,1
(برای مثال رويشگاه استپي سرد و منطقه آب و هوايي
خشک سرد) تا  N1,7تقسيم شد .همچنين جامعه آماری
مرتعداران ( )N2به  1زيرجمعيت ( N2,1برای مثال
مرتعداران فعال در رويشگاه استپي سرد و منطقه آب و
هوايي خشک سرد) تا  N2,7تقسيم شدند .تعداد طرحهای
مرتعداری ،مرتعداران و مساحت اين طرحها در هريک از
اقليمهای استان و همينطور رويشگاههای مختلف مشخص
شد .روش کوکران برای تعيين حجم نمونه استفاده شد .براين
اساس حجم نمونه  93طرح مرتعداری بدست آمد .از هر
رويشگاه و منطقه آب و هوايي يک شهرستان انتخاب شد.
براين اساس ( )1شهرستان نيريز ،داراب ،اقليد ،شيراز،
ارسنجان ،ممسني و الر انتخاب شدند (جدول  .)5متناسب
با تعداد طرحهای مرتعداری فعال در هريک از
شهرستانهای انتخابي ،تعدادی طرح مرتعداری (تخصيص
نسبتي) به طور تصادفي انتخاب شد (جدول  .)5متناسب با
تعداد اعضاء طرحهای مرتعداری انتخابي درصدی از اعضا
بهطور تصادفي انتخاب و برای آنها پرسشنامه تکميل شد .در
مجموع برای  561بهرهبردار پرسشنامه تکميل شد (جدول
 .)5روايي صوری پرسشنامه توسط استادان ،محققان مراکز
تحقيقاتي و کارشناسان صاحبنظر در اداره کل منابع طبيعي
استان فارس مورد تأئيد قرار گرفت .برای بررسي پايايي
پرسشنامه از مطالعه راهنما استفاده شد .ضريب آلفای
کرونباخ برای متغيرهای چند گزينهای کيفي محاسبه و امکان
بدست آمدن نتايج يکسان برای متغيرهای چند گزينهای
ارزيابي شد .پرسشنامههای مربوط به شهرستانهای مختلف
انتخابي در زمستان سال  7333و بهار سال  7336تکميل
شدند .برای تجزيهوتحليل دادهها از نرمافزارهای ،Excel
 SPSSو  STATAاستفاده شد.
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جدول  -1وضعيت طرحهاي مرتع داري اجرا شده در استان فارس به تفكيك شهرستان ،منطقه آب و هوايی و پوششگياهی غالب
رديف

شهرستان

منطقه آب و هوايي

تعداد طرح

رويشگاه

پوشش گياهي غالب

7

آباده

خشک سرد

23

استپ سرد

درمنه دشتي -قيچ -گون -جارو علفي -کاهو وحشي

5

اقليد

نيمهخشک سرد

53

نيمهاستپ سرد

گون  -جاشير -کما -جارو علفي  -شيرين بيان

3

اقليد

مديترانهای سرد

55

نيمهاستپ سرد

درمنه -گون -قيچ -کاهو وحشي

6

ارسنجان

خشک سرد

75

نيمهاستپ معتدل

پيچک -تنگرس -گون – بادلنگ

2

بوانات

نيمهخشک سرد

67

نيمهاستپ سرد

درمنه  -گون -پيچک  -دم اسبي

6

پاسارگاد

نيمهخشک سرد

71

نيمهاستپ معتدل

گون -تنگرس -بادلنگ -گون -درمنه -کاله مير حسن

1

جهرم

نيمهخشک معتدل

66

نيمهاستپ گرم

9

خنج

خشک گرم

27

استپ گرم

قره گز  -گون -ساری سولماز -پيچک -تنگرس-قيچ

3

خرمبيد

نيمهخشک سرد

23

نيمهاستپ سرد

درمنه  -گون -کاهو وحشي -دم اسبي -جاشير

71

داراب

نيمهخشک معتدل

59

استپ گرم

77

داراب

خشک گرم

51

استپ گرم

بادلنگ -درمنه -قره گز -گون -کاهو وحشي

75

زرين دشت

خشک گرم

56

استپ گرم

ترات  -درمنه -باتالغي شور -بادلنگ -قره گز

73

سپيدان

مديترانهای سرد

93

نيمهاستپ سرد

76

شيراز

نيمهخشک سرد

51

نيمهاستپ معتدل

72

کازرون

نيمهخشک معتدل

33

نيمهاستپ گرم

76

کازرون

مديترانهای گرم

39

نيمهاستپ گرم

71

فسا

نيمهخشک معتدل

62

نيمهاستپ گرم

پيچک -گون -بادلنگ -گوش بره  -درمنه-

79

الر

خشک گرم

52

جنگلهای گرم

گون -تنگرس -بادلنگ -درمنه آنغوزه -قيچ -قره گز-

و خشک

سلمه شور

73

المرد

خشک گرم

56

جنگلهای گرم

پيچک -گون -بادلنگ-تنگرس -شکرتيغال -قره گز-

و خشک

قيچ -کاهو وحشي -شکرتيغال

51

فراشبند

نيمهخشک معتدل

69

جنگلهای گرم

بادلنگ -تنگرس  -پيچک -گون -شکرتيغال -قره گز-

و خشک

ساری سولماز

گون  -بادلنگ -تنگرس  -درمنه -پيچک -کاهو
وحشي

پيچک -بادلنگ-گون -تنگرس -درمنه -کاهو وحشي-
شکرتيغال

گون ،کاهو وحشي ،کنگر ،پيچک ،جاشير ،فرفيون ،کتو،
آنغوزه
گون -پيچک -کاهو وحشي  -بادلنگ -جاشير -جارو
علفي -کنگر-تنگرس -زول
کاهو وحشي  -تنگرس -گون  -پيچک -توت روباه-
شکرتيغال-
گون  -پيچک -بادلنگ -کاهو وحشي  -کنگر -
تنگرس
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رديف

شهرستان

منطقه آب و هوايي

تعداد طرح

رويشگاه

57

قيروکارزين

نيمهخشک معتدل

61

نيمهاستپ گرم

55

مرودشت

نيمهخشک سرد

56

نيمهاستپ معتدل

53

ممسني

نيمهخشک معتدل

731

نيمهاستپ گرم

56

ممسني

مديترانهای گرم

731

نيمهاستپ گرم

52

مهر

خشک گرم

73

استپ گرم

56

نيريز

خشک سرد

67

استپ سرد

جمع

--

7511

--

مدل رگرسيون پواسون ( Poisson Regression

 :)Modelدر اين مطالعه براساس مدل رگرسيون پواسن و
روش برآورد شبه حداکثر درستنمايي ( Quasi Maximum
 )Wooldridge, 2002( ،(QMLE) )Likelihoodتأثير

پوشش گياهي غالب
پيچک -تنگرس -کاهو وحشي -شکرتيغال -گون -قره
گز
گون -بادلنگ -شکرتيغال -پيچک -تنگرس -کاهو
وحشي -کنگر-خوشک-علف پشمکي
گون -کاهو وحشي  -تنگرس --پيچک -توت روباه-
شکرتيغال-
گون -پيچک -بادلنگ -شکر تيغال -توت روباه-
هلپه -جو پيازدار -تنگرس
گون -پيچک -قره گز -بادلنگ -قيچ -شکرتيغال-
تنگرس
درمنه  -قيچ -بادلنگ -پيچک -قره گز -گون -اشنان-
آنغوزه-شوره -کاله مير حسن
---

ويژگيهای فردی ،اجتماعي و اقتصادی بهرهبرداران مرتعدار
و نهادهای فعال بر مشارکت در عمليات حفاظتي طرحهای
مرتعداری ارزيابي و تحليل شد.

جدول  -5شهرستانهاي نمونه و تعداد طرح و بهرهبردار انتخاب شده با توجه به رويشگاه و منطقه آب و هوايی
تعداد طرحهای

تعداد طرحهای

شهرستان

تعداد بهرهبردار

مرتعداری

مرتعداری انتخابي

انتخابي

نمونه انتخابي

9

نيريز

65

داراب

97
55

رديف

رويشگاه

منطقه آب و هوايي

7

استپ سرد

خشک سرد

751

5

استپ گرم

خشک گرم ،نيمهخشک معتدل

763

71

3

نيمهاستپ سرد

نيمهخشک سرد ،مديترانهای سرد

555

72

اقليد

6

نيمهاستپ معتدل

نيمهخشک سرد

67

6

شيراز

53

2

نيمهاستپ معتدل

خشک سرد

75

7

ارسنجان

57

6

نيمهاستپ گرم

نيمهخشک معتدل ،مديترانهای گرم

655

61

ممسني

69

خشک گرم

63

6

الر

56

---------

7511

93

-----

561

9

جنگلهای گرم و
خشک
جمع
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متغير وابسته ميزان مشارکت بهرهبرداران در عمليات
حفاظتي مربوط به طرحهای مرتعداری و متغيرهای مستقل
شامل تجربه ( ،)EXتحصيالت ( ،)EDروحيه مشارکت فردی
( ،)IPمرجع و مورد اعتماد بودن ( ،)RTدريافت اطالعات
بعد از شروع فعاليت در طرحهای مرتعداری ( ،)RIتعداد
افراد شاغل خانوار بهرهبردار در بخش کشاورزی (،)NEA

663

ميزان اراضي زراعي و باغي (هکتار) ( ،)LAREمساحت
مرتع بهازای هر بهرهبردار ( ،)RAPتعداد گوسفند و بز داشتي
( ،)NMGمدت زمان استفاده از مرتع ( ،)TUتعداد مرتعداران
هر طرح (نفر) ( )NPو وجود اداره منابع طبيعي و تشکلهای
محلي مربوط به مراتع ( )NCدر نزديکي مکان طرح
مرتعداری هستند.

جدول  -3ويژگیهاي متغيرهاي استفاده شده براي تحليل در نمونه مورد بررسی
فراواني

ميانگين

انحراف معيار

توصيف متغير
مشارکت در فعاليتهای مربوط به طرحهای مرتعداری (( )TPمتغير وابسته)

561

77/13

3/35

تجربه (( )EXسالهای انجام فعاليت کشاورزی)

561

 31سال

76/66

تحصيالت (( )EDتعداد سالهای تحصيل مدير واحد کشاورزی)

561

 7/9سال

1

روحيه مشارکت فردی ()IP

535

75/63

3/7

مرجع و مورد اعتماد بودن ()RT

526

73/56

6/62

آگاهي بهرهبرداران ({ )RIهيچ ( ،)1کم ( ،)7متوسط ( ،)5زياد ( )3تا خيلي زياد (})6

561

5/63

7/16

تعداد افراد شاغل خانوار بهرهبردار در بخش کشاورزی ()NEA

521

5/52

7/32

مساحت اراضي زراعي و باغي خانوار بهرهبردار (هکتار) ((LARE

61

3/23

16

مساحت مرتع بهازای هر بهرهبردار در طرح مرتعداری (هکتار) ()RAP

561

366/6

636/16

تعداد گوسفند و بز داشتي هر خانوار بهرهبردار (رأس) ()NMG

561

13/19

16/76

مدت زمان استفاده از مرتع در سال (روز) ()TU

561

763/33

53/31

تعداد مرتعداران هر طرح (نفر) ()NP

536

31/6

31/12

وجود اداره منابع طبيعي و تشکلهای محلي مربوط به مراتعع در نزديکعي مکعان فعاليعت  763بهرهبردار بيان داشته وجود دارد و  39بهرهبردار بيان
خانوار بهرهبردار ()NC

نتايج
 ويژگیهاي متغيرهاي مورد بررسی در مطالعهابتدا ويژگيهای متغيرهای مورد بررسي بهطور مختصر
بيان شدهاست (جدول  .)3آنگاه مقادير متغير وابسته يعني
مشارکت در فعاليتهای مربوط به طرحهای مرتعداری
براساس پاسخگويي (بلي يا خير) بهرهبرداران به  56پرسش

داشته وجود ندارد.

مربوط به عمليات حفاظتي طرحهای مرتعداری ارزيابي شد.
مقادير ميانگين و انحراف معيار اين متغير بهترتيب  77/13و
 3/35است .دامنه رتبهای ميزان مشارکت بهرهبرداران بين 3
تا  55در نوسان بودهاست .متغير تجربه بيانگر تعداد
سالهای فعاليت بهرهبرداران در بخش کشاورزی ميباشد.
مقادير ميانگين و انحراف معيار اين متغير بهترتيب  31و
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 76/66است .متغير تحصيالت بيانگر تعداد سالهای
تحصيل مدير واحد کشاورزی در طرح مرتعداری ميباشد.
مقادير ميانگين و انحراف معيار اين متغير بهترتيب  7/9و 1
است .تعداد افراد شاغل خانوارهای بهرهبردار در بخش
کشاورزی بين ( )7تا ( )2نفر در نوسان ميباشد .مقادير
ميانگين و انحراف معيار اين متغير بهترتيب  5/52و 7/32
است .متغير روحيه مشارکت فردی براساس پاسخگويي
بهرهبرداران به  6گويه مربوط به ميزان مشارکت در
فعاليتهای عمراني ،جلسات تصميمگيری و انتخابات محل
سکونت و جلسات آموزشي با کارشناسان و مروجان
ارزيابي شد .مرجع و مورد اعتماد بودن بهرهبرداران براساس
 2گويه مربوط به وضعيت مراجعه بهرهبرداران برای حل و
فصل مسائل کشاورزی ،شخصي و اداری به همديگر ارزيابي
شد .متغير ميزان آگاهي بهرهبرداران براساس پاسخ
بهرهبرداران به ميزان دريافت اطالعات بعد از شروع فعاليت
در طرحهای مرتعداری و با توجه به شرکت در دورههای
آموزشي مرتبط ارزيابي گرديد.
دامنه پاسخ بهرهبرداران از هيچ تا خيلي زياد بود .مقادير
کمي صفر تا  6برای دامنه بيان شده در نظر گرفته شد و
برای هر بهرهبردار مقادير عددی کمي برای متغيرهای بيان
شده محاسبه شد .برای متغيرهای چند گزينهای پرسشنامه
مقدار آماره آلفای کرونباخ بين  1/16تا  1/96در نوسان
بود .برايناساس اطمينان از خاصيت تکرارپذيری و امکان
بدست آمدن نتايج يکسان برای اين متغيرها وجود دارد61 .
بهرهبردار از  561بهرهبردار نمونه دارای اراضي زراعي و
باغي عالوه بر اراضي مرتعي بودند .مقادير حداقل و حداکثر
متغير اراضي زراعي و باغي برای بهرهبرداران  1/2و 16
هکتار بود .مقادير ميانگين و انحراف معيار متغير مساحت
اراضي زراعي و باغي بهرهبرداران بهترتيب  3/15و 3/61
است .مقادير حداقل ،حداکثر ،ميانگين و انحراف معيار متغير
مساحت مرتع بهازای هر بهرهبردار بهترتيب ،7333 ،53/61
 396/6و  636/16هکتار ميباشد .تقريباً همه بهرهبرداران
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نمونه مورد بررسي دارای تعدادی گوسفند و بز داشتي بودند.
مقادير حداقل ،حداکثر ،ميانگين و انحراف معيار متغير تعداد
گوسفند و بز داشتي بهترتيب  13/19 ،211 ،3و 16/76
است .دوره استفاده از مرتع در سال از  61تا  311روز در
نوسان ميباشد .مقادير ميانگين و انحراف معيار متغير تعداد
روز استفاده از مرتع در سال بهترتيب  763/33و 53/31
است .مقادير حداقل ،حداکثر ،ميانگين و انحراف معيار متغير
تعداد بهرهبرداران برای هر طرح مرتعداری بهترتيب ،211 ،7
 13/19و  16/76ميباشد 763 .بهرهبردار بيان داشته اداره
منابع طبيعي و تشکلهای محلي مربوط به مراتع در نزديکي
مکان فعاليت خانوارشان وجود دارد و  39بهرهبردار بيان
داشته وجود ندارد.
 تحليل اقتصادي عوامل مؤثر بر مشاركت بهرهبرداران درعمليات حفاظتی مربوط به طرحهاي مرتعداري
در اين مطالعه رابطه کمي بين ويژگيهای فردی ،عوامل
اجتماعي ،وضعيت آموزشي ،وضعيت اقتصادی و عوامل
نهادی مرتبط و ميزان مشارکت بهرهبرداران در عمليات
حفاظتي مربوط به طرحهای مرتعداری براساس روش
برآورد شبه حداکثر درستنمايي بررسي و نتايج در جدول
( )6نشان داده شدهاست .همانطور که مالحظه ميگردد
ضريب متغير تجربه  -1/1151ميباشد .برايناساس تأثير
متغير تجربه بهرهبرداران بر ميزان مشارکت آنان در
فعاليتهای مربوط به طرحهای مرتعداری منفي و در سطح
يک درصد معنيدار بودهاست .بنابراين بهرهبرداران دارای
تجربه بيشتر مشارکت کمتری در فعاليتهای مربوط به
طرحهای مرتعداری دارند .سطح تحصيالت رسمي دارای
رابطه مثبت با مشارکت در عمليات حفاظتي طرحهای
مرتعداری است ،اما اين رابطه معنيدار نيست .تأثير متغير
آگاهي بهرهبرداران (ميزان اطالعات دريافتي بعد از شروع
فعاليت در طرحهای مرتعداری) بر ميزان مشارکت آنان در
عمليات حفاظتي مثبت (ضريب متغير  )1/162و در سطح
يک درصد معنيدار بوده است .ضريب متغير روحيه
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مشارکت فردی ( 1/135 ،)IPو در سطح پنج درصد
معنيدار است .براين اساس به نظر ميرسد بهرهبرداراني که
دارای روحيه مشارکت فردی باالتری هستند ،اطالعاتشان
در مورد عمليات حفاظتي مراتع بيشتر و مشارکت بيشتری
خواهند داشت .ضريب متغير مرجع و مورد اعتماد بودن

( -1/113 ،)RTو معنيدار نيست .بهطوریکه افراد مرجع و
مورد اعتماد دارای درجه بيشتری از تمرکز به درون بوده و
مشارکت کمتری در عمليات حفاظتي طرحهای مرتعداری
داشتهاند.

جدول  -4عوامل مؤثر بر ميزان مشاركت مرتعداران در عمليات حفاظتی مربوط به طرحهاي مرتعداري براساس روش برآورد شبه
حداكثر درستنمايی
ضرايب

متغير

آماره

z

*** -1/1151

-6/36

1/16 ns

7/51

روحيه مشارکت فردی ()IP

** 1/135

5/13

مرجع و مورد اعتماد بودن ()RT

-1/113 ns

1/11

دريافت اطالعات بعد از شروع فعاليت در طرحهای مرتعداری ()RI

*** /162

2/17

تعداد افراد شاغل خانوار بهرهبردار در بخش کشاورزی ()NEA

1/1166 ns

1/16

اراضي زراعي و باغي (هکتار) ()lare

1/11165 ns

1/73

مساحت مرتع بهازای هر بهرهبردار ()RAP

*** 1/11172

2/36

تعداد گوسفند و بز داشتي ()NMG

*** 1/1153

72/65

مدت زمان استفاده از مرتع ()TU

*** 1/1176

6/71

تعداد مرتعداران هر طرح (نفر) ()NP

*** -1/1173

-3/1

وجود اداره منابع طبيعي و تشکلهای محلي مربوط به مراتع ()NC

1/11131 ns

1/72

***7/13

79/72

***7651/13

-

1/66

-

تجربه ()EX
تحصيالت ()ED

مقدار ثابت
آماره نسبت درستنمايي
Pseudo R2

 ** ،* ،ns -و *** :بهترتيب بيانگر عدم معنيداری و معنيداری در سطوح ده ،پنج و يک درصد است.

مقادير ضرايب متغيرهای تعداد افراد شاغل خانوار در
بخش کشاورزی ،وجود اداره منابع طبيعي و تشکلهای
محلي مربوط به مراتع در نزديکي مکان فعاليت خانوار
بهرهبردار ( )NCو مقدار اراضي زراعي و باغي دامداران
بهترتيب  1/11131 ،1/1166و  1/11165بوده و معنيدار

نيست (جدول  .)6براين اساس بهرهبرداراني که تعداد افراد
شاغل بيشتری در بخش کشاورزی داشته ،ارتباط بيشتری با
ادارههای منابع طبيعي و تشکلهای مربوطه داشته و يا مقدار
اراضي زراعي و باغي بيشتری داشتهاند ،دارای وابستگي
بيشتر به مراتع بوده و مشارکت بيشتری هم در عمليات
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حفاظتي مربوط به مديريت طرحهای مرتعداری داشتهاند؛
ولي تفاوت ميزان فعاليتشان با ساير بهرهبرداران زياد نبوده
است .مقادير ضرايب متغيرهای مساحت مرتع بهازای هر
بهرهبردار ،تعداد گوسفند و بز داشتي و مدت زمان استفاده از
مراتع بهترتيب  1/1153 ،1/11172و  1/1176و در سطح
يک درصد معنيدار هستند (جدول  .)6براين اساس
دامداراني که امکان بهرهبرداری از اراضي مرتعي بيشتری
داشته ،تعداد گوسفند و بز داشتي بيشتری داشته و يا مدت
زمان بيشتری از مراتع برای چرای دام استفاده کردهاند و
مشارکت بيشتری در عمليات حفاظتي طرحهای مرتعداری
داشتهاند .مقدار ضريب متغير تعداد اعضای هر طرح
مرتعداری  -1/1173و در سطح يک درصد معنيدار است.
براين اساس با افزايش تعداد دامداران عضو هر طرح
مرتعداری مشارکت در عمليات حفاظتي مربوط به طرحهای
مرتعداری کمتر شدهاست.

بحث
مقايسه نتايج تأثير متغيرهای مورد بررسي بر ميزان
مشارکت بهرهبرداران در عمليات حفاظتي طرحهای
مرتعداری با نتايج ساير مطالعات و تحليل و تفسير آن دارای
اهميت زيادی است .بهطوریکه در ادامه اين موضوع مورد
توجه قرار گرفت .تأثير متغير تجربه بهرهبرداران بر ميزان
مشارکت آنان در عمليات حفاظتي طرحهای مرتعداری منفي
و در سطح يک درصد معنيدار بودهاست .اين نتيجه با نتايج
مطالعات  D,souzaو همکاران ( Traore ،)7333و همکاران
( )7339و  Clayو همکاران ( )7339مشابه است .اين
مطلب مسئلهای نگرانکننده در مديريت طرحهای مرتعداری
ميباش د .در توجيه اين مطلب داليلي مانند سنتي عمل
نمودن بهرهبرداران و عدم توجه به عمليات حفاظتي جديد
در مراتع ،خوگرفتن تدريجي با تخريب مراتع و عدم وجود
هماهنگي ميان اعضای گروه و بدون تأثير بودن تالش آنها
در انجام عمليات حفاظتي بيان شد .تحصيالت رسمي اگرچه
دارای تأثير مثبت بر مشارکت بيشتر در عمليات حفاظتي
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طرحهای مرتعداری بوده ،اما تأثير آن معنيدار نبودهاست.
اين نتيجه با نتيجه مطالعه  Rahmaniو Bakhshoodeh
( )5171مطابقت دارد .حدود  92درصد بهرهبرداران نمونه
مورد بررسي بيسواد و يا سطح تحصيالتشان در حد
خواندن و نوشتن است و چنين همگني ميتواند سبب شود
که تأثير متغير تحصيالت بر مشارکت در عمليات حفاظتي
مديريت مراتع معنيدار نباشد .تأثير ميزان اطالعات دريافتي
بهرهبرداران بعد از شروع فعاليت در طرحهای مرتعداری بر
ميزان مشارکت آنان در عمليات حفاظتي مثبت و در سطح
يک درصد معنيدار بوده است .اين نتيجه با نتيجه مطالعه
 ،)5111( Kilpatricckکه بيان داشته تحصيالت و
آموزشهای سفارشي توانايي و تمايل کشاورزان را برای
ايجاد تغييرات برای مديريت عمليات حفاظتي فراهم ميکند،
مطابقت دارد .عالوه بر اين  Lubellو همکاران ()5173
معتقدند که تفهيم و درک مناسب برنامهها و عمليات حفاظتي
بهعنوان يکي از راهکارهای اساسي مديريت مراتع در مسير
معيشت پايدار و خدمات اکوسيستم مطرح است .اگرچه
تأثير متغير دريافت اطالعات بعد از شروع فعاليت در
طرحهای مرتعداری مثبت و دارای اهميت ميباشد ،اما
متأسفانه حدود  21درصد بهرهبرداران نمونه مورد بررسي
وضعيت دريافت اطالعات را در حد هيچ و کم بيان کردهاند.
چنين وضعيتي برای آينده مديريت طرحهای مرتعداری
مسئلهای جدی است و برای بهبود مشارکت در عمليات
حفاظتي ،توجه به آموزشهای غيررسمي خاص برای تبيين
و درک مناسب اهميت اين عمليات ضروری به نظر ميرسد.
دامداراني که امکان بهرهبرداری از اراضي مرتعي بيشتری
داشته و يا تعداد گوسفند و بز داشتي بيشتری داشته باشند،
مشارکت بيشتری در عمليات حفاظتي طرحهای مرتعداری
دارند .چنين بهرهبرداراني پايداری مراتع برايشان دارای
اهميت بيشتر و محدوديت بودجهای کمتری دارند .در
مطالعات  Kreuterو همکاران ( Lubell ،)5116و همکاران
( )5173و  Petersonو  )5117( Coppockنتايج مشابهي
ارائه شدهاست .دامداران دارای مقادير اراضي زراعي و باغي
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بيشتر مشارکت بيشتری در عمليات حفاظتي طرحهای
مرتعداری داشته ،اگرچه تفاوت اين مشارکت با ساير
دامداران زياد نبودهاست .اما نتيجه بدست آمده با نتايج
مطالعات  Ferrantoو همکاران ( )5177و  Soriceو
همکاران ( )5175مطابقت دارد .درآمد فعاليتهای زراعي و
باغي ازجمله منابع درآمدی خارج از فعاليتهای مربوط به
طرحهای مرتعداری است .براين اساس از يکسو دامداران
دارای دامنه گستردهتری از منابع درآمدی بوده و دامداری
برای آنها اهميت کمتری دارد .از سوی ديگر با توجه به
درآمد بيشتر انعطافپذيری بودجهای دامدار بيشتر و
مشارکت در عمليات حفاظتي آسانتر ميشود .براين اساس
فراهم نمودن زمينه سرمايهگذاری در فعاليتهای تکميلي
مناسب بهعنوان راهکاری مطرح است .در چنين وضعيتي از
يکسو ميتوان انتظار داشت که وابستگي به مراتع و همچنين
فشار بر مراتع کمتر شود و از سوی ديگر امکان مشارکت در
عمليات حفاظتي طرحهای مرتعداری افزايش يابد.
دامداراني که مدت زمان بيشتری از مراتع برای چرای دام
استفاده کردهاند ،مشارکت بيشتری در عمليات حفاظتي
طرحهای مرتعداری داشتهاند .با توجه به اينکه علوفه از
اصليترين هزينههای دامداران است ،مدت زمان استفاده
بيشتر از مراتع باعث کاهش هزينههای تغذيهای دامدار شده
و انگيزه مشارکت بيشتر را برای عمليات حفاظتي طرحهای
مرتعداری فراهم مينمايد .در اين مورد الزم است نکات فني
حفاظتي مانند ظرفيت چرا و زمان ورود و خروج دام مورد
توجه باشد تا تخريب بيشتر مراتع را سبب نشود .البته با
افزايش تعداد دامداران عضو هر طرح مرتعداری مشارکت در
عمليات حفاظتي طرحهای مرتعداری کمتر شدهاست .چنين
وضعيتي ميتواند ناشي از عدم وجود سازماندهي و
هماهنگي بين اعضای دامدار طرح مرتعداری باشد .برای
اصالح چنين وضعيتي الزم است با کمک متخصصان
اجتماعي ،ترويجي و اقتصادی و توجه به ارزشهای
اجتماعي و اقتصادی در جهت توانمند نمودن دامداران
مرتعدار برای مديريت عمليات حفاظتي تالش نمود.
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دامداراني که ارتباط بيشتری با ادارههای منابع طبيعي و
تشکلهای مربوطه داشتهاند ،مشارکت بيشتری در عمليات
حفاظتي طرحهای مرتعداری داشته ،اگرچه تفاوت اين
مشارکت با ساير دامداران معنيدار نبودهاست .از مهمترين
انگيزههای تهيه طرحهای مرتعداری توسط مرتعداران
استفاده از خدمات اعتباری و فني بخش دولتي برای انجام
عمليات حفاظتي بودهاست .اين نتيجه با نتايج مطالعه
 Kathleenو همکاران ( )5171که معتقدند برنامههای
حفاظتي خصوصي و دولتي به مقدار زيادی به هم مرتبط
هستند و اگر راهکارهای دولتي و خصوصي به خوبي تلفيق
شوند ،بيشتر مؤثر خواهد بود ،مطابقت دارد .دوگانه برخورد
شدن با مرتع داران توسط سيستم دولتي و اينکه برخي از
مرتعداران ميتوانند با سيستم دولتي ارتباط برقرار کنند و
امتيازاتي بگيرند و برخي ديگر از مرتعداران نميتوانند
امتيازات دولتي بگيرند ،ازجمله مسائلي است که توسط
برخي از مرتعداران عنوان ميشد .چنين شرايطي هم ميتواند
زمينه بهرهبرداری بيرويه و فشار زياد بر مراتع را سبب شود
و هم اينکه نارضايتي برخي از مرتعداران و عدم مشارکت را
در عمليات حفاظتي سبب شود .براين اساس به نظر ميرسد
ادارههای منابع طبيعي و تشکلهای مرتبط نتوانستهاند
کانالهای اطالعرساني مناسبي درباره عمليات و برنامههای
حفاظتي مربوط به طرحهای مرتعداری باشند و برای
مشارکت بيشتر بستر مناسبي را فراهم نمايند .در اين مورد
الزم است بخش دولتي برای انجام حمايتهای الزم به
گونهای برنامهريزی و عمل نمايد که همه بهرهبرداراني که
دارای شرايط خاصي هستند بتوانند از امتياز حمايتي استفاده
نموده و نه اينکه برخي بتوانند استفاده کنند و برخي به دليل
محدويت اعتباری نتوانند استفاده نمايند .در سالهای اخير
با وجود برخي حساسيتها در ميزان مشارکت بهرهبرداران
برای انجام عمليات حفاظتي ،جلوگيری و کاهش تخريب
مراتع (با توجه به واقعيتها و ويژگيهای جوامع محلي و
واکنش آنها در مقابله با درخواست برای عدم تخريب)
بهبودی حاصل نشدهاست .در مورد بهبود وضعيت آگاهي و
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دانش بهرهبرداران و تالش برای از بين بردن ناهماهنگيهای
بين آنها بهعنوان يک مسئله اجتماعي برنامهريزی و تالش
 در اين مورد بيان و درک مناسب.محسوسي انجام نشدهاست
برنامههای حفاظتي ازجمله راهکارهای مديريتي در مسير
 با ترکيب دانش محلي.معيشت پايدار و خدمات مراتع است
و علمي ميتوان برای شناسايي راهکارهای مديريتي
بهمنظور مشارکت بيشتر در عمليات حفاظتي مربوط به
.طرحهای مرتعداری و جلوگيری از تخريب مراتع عمل نمود
برای دستيابي به چنين هدفي الزم است روش آموزشي
 نخست برای توانمند.اجتماعي چند مرحلهای بهکار بردهشود
 از بين بردن ناهماهنگيهای اجتماعي و،نمودن بهرهبرداران
اقتصادی بين آنها و تالش برای داشتن تشکلي واقعي
 دوم گزينههای عملياتي موجود و ارائه.برنامهريزی شود
شده در طرحهای مرتعداری بازنگری و در صورت نياز به
 سوم عمليات حفاظتي و مسائل و.تغيير اصالح شوند
مشکالت آنها در جلساتي با حضور بهرهبرداران استفاده
 اقتصادی و اجتماعي،کننده از مراتع و کارشناسان فني
 در. تبادلنظر و ارزيابي قرار گيرد،بررسي کننده مورد بحث
چنين شرايطي به نظر ميرسد امکان مشارکت در عمليات
حفاظتي مورد توافق کارشناسان و بهرهبرداران وجود داشته
.باشد
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Abstract
The aim of this study was to identify the factors affecting ranchers' participation in the
conservation activities of range management projects in Fars province. Using stratified random
sampling method, 89 rangeland projects were selected based on the climatic conditions,
vegetation cover, and the number of range management projects implemented. Data were
collected using designed questionnaires and interviewing with 267 active ranchers in the
rangelands. Poisson regression model and quasi-maximum likelihood estimation were used to
identify the factors affecting participation of ranchers in the conservation activities of range
management projects. According to the results, variables such as experience of ranchers and the
number of ranchers in each range management project had a negative effect on the participation
of ranchers in the conservation activities and it was significant at 1% level. Variables such as
the level of formal education, the number of households employed in the agricultural sector and
the relation with Natural Resources Offices and the relevant organizations had a positive
relationship with participation in conservation activities; however, it was not statistically
significant. Variables such as the amount of information passed to the ranchers after their
involvement in range management projects, duration of grazing, the area of rangeland allocated
to each rancher in the project, and the number of sheep and goats had a significant positive
effect (P < 0.01). Based on these findings, it is necessary to express the importance of
conservation programs and activities to the ranchers based on the indigenous and scientific
knowledge. Moreover, through empowering ranchers and providing the opportunities for
investment in appropriate complementary activities, their participation in conservation activities
and using rangeland services is enhanced, which would lead to sustainable livelihood.

Keywords: Range management projects, participation, quasi-maximum likelihood estimation
method, Fars province.
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