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 ده يچك
توسعه و  اء،ياح ند حفظ،ي فرا در مشاركت مردمنهيزم ن دررابردادگاه كارشناسان و بهرهيسه ديق حاضر مقاي تحقيهدف اصل

. باشدي مي ارتباط-يق از نوع علي و روش تحقيق حاضر از نوع كاربرديتحق .باشديالم ميجنگلها و مراتع استان ا  ازيبرداربهره
حجم نمونه . اندالم بودهي استان ايعيمنابع طببرداران بهرهالم و ي استان ايعي شامل كارشناسان اداره كل منابع طبيجامعه آمار

 در يريگروش نمونه . نفر محاسبه شده است56 جامعه كارشناسان ينفر و برا 317به كمك فرمول كوكران برداران بهرهجامعه 
 ساده ي تصادفيريگو نمونهبرداران بهره جامعه ي برايا چند مرحلهيا خوشهيا طبقهيريگ نمونهيق حاضر از نوع روشهايتحق
 براساس نظرات متخصصان و از نظر ييباشد كه از لحاظ روايق پرسشنامه مين تحقي ايابزار اصل .باشديامعه كارشناسان م جيبرا
 يهاستفاده از آزمونا باها ل دادهي تحلكار  ومحاسبه شده است %88 آن يش انجام شده و مقدار آلفاي آزمايز با اجراي نييايپا

ق نشان داد كه دو گروه كارشناسان يج تحقينتا ،از اين رو . استانجام شدهس ي و كروسكال والينتيور، مني اسكوي كايناپارامتر
اما در بعد توسعه و   داشته،يدارينظر معن با هم اختالفيعياء منابع طبي در حفظ و احيعي منابع طبيهاعرصهبرداران بهرهو 

 .ستي نداريمعنشان  اختالف نظريعي منابع طب ازيبردار بهره
 
  .يمشاركت مردم، كارشناسان، يعيبرداران منابع طببهره :يدي كليهاواژه

 
 مقدمه

محافل علمـي   در  منابع طبيعي تجديدشونده كه امروزه      
عنوان بستر حيـات انـسانها نـام    آن بهمعتبر دانشگاهي از    و

بلكه ، ست كه نه فقط به نسل حاضر      ياهي، سرما شودبرده مي 
كـه  طـوري بـه  .ه كـشور تعلـق دارد  هاي آيند به تمامي نسل  

 گـاهي اسـت مطمـئن      تكيـه  جنگلها و مراتع در هر كشور،     
 

ــصادي  ــراي توســعه اقت ــاعي-ب ــراي ، اجتم ــي ب  مخزن
بـستري   اي بـراي توليـد پايـدار،      پشتوانه،  سازي آب  ذخيره

 اي بــراي توليــد چــوب،عرصــه بــراي رونــق كــشاورزي،
 حيـات  هـاي گيـاهي و جـانوري و       زيستگاهي براي گونـه   

گردشـگاهي بـراي     منبعـي بـراي توليـد اكـسيژن،       ،  وحش
   محلـي مناسـب بـراي گذرانـدن اوقـات فراغـت،            ،تفريح
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اي براي تثبيت خاك و     وسيله اي براي ايجاد اشتغال،   وسيله
شمار هاي روان و عنصري براي پااليش آلودگي هوا به        شن
 .)1384 آذري،( آيدمي

اتع در طي   واقعيت آن است كه در كشور ما جنگلها و مر         
مين أ ت  و چوب عنوان منبع تهيه علوفه،   تنها به  ساليان طوالني، 

هرچنـد  . تلقي شده است   اراضي موردنياز براي توسعه امور،    
 ايجـاد اشـتغال،    اين امور به لحاظ عوامل توليد مواد غذايي،       

امـا   ،نـد ايجاد منـابع توليـد ارز از اهميـت بـااليي برخوردار     
نگلهـا و مراتـع را بايـد در    مهمترين و ارزشـمندترين اثـر ج      

ايجاد شـرايط زيـست محيطـي و تعـادل اكولـوژيكي ميـان              
 الزم به منظـور  يبسترخاك و در حقيقت ايجاد      آب، انسان،

 ).1384آذري،  (توسعه پايدار دانست
هـاي  دهد كه مساحت عرصه   آمارهاي موجود نشان مي   

 ميليـون هكتـار     120-130جنگلي و مرتعي چيزي حـدود       
اگر قـادر    ،يهاي مرتعي و جنگل    تفكيك عرصه  با .باشدمي

 ميليون هكتار از مراتع را اصـالح    2باشيم كه ساالنه حدود     
 100تـا    80به زماني بين     كنيم و زير پوشش طرحها ببريم،     

بنابراين دولت در اين زمينـه بـه         .سال نيازمند خواهيم بود   
بنـابراين امـر بـسيج و مـشاركت         . مشاركت مردم نياز دارد   

ــا ــستنيروه ــا . ي مردمــي ضروري ــه در آن ب ضــرورتي ك
مشاركت دادن مردم هم در نحوه مديريت و مالكيت و هم           

هـاي منـابع   و گسترش عرصه در بسيج آنها به منظور احياء   
تــوان گامهــاي اساســي را در زمانهــاي كوتــاه طبيعــي مــي

 ).1384 پاپ زن،( برداشت
هاي واقع در غـرب كـشور و        استان ايالم يكي از استان    

در ايـن اسـتان      .باشـد  مسير منطقه رويشي زاگرس مـي      در
  درصـد 4جنگلهـاي حـوزه زاگـرس و        درصد   11 مجموع

كل مراتع رويشي زاگـرس و       درصد   97/4 جنگلهاي ايران، 
كل سطح مراتع ايران را به خود اختصاص داده     درصد   8/0

كـل سـطح اسـتان را        درصـد    38/87از طرف ديگر    . است
و  مراتـع    ،سـازمان جنگلهـا   ( انـد منابع طبيعي تـشكيل داده    

 ازسوي ديگر با توجه به رونـد        .)1385،  كشورآبخيزداري  
كنوني منابع طبيعي در كشور و استان و مـشكالتي كـه در             
، اين زمينـه متوجـه نـسل حاضـر و آينـدگان شـده اسـت               
 سرعت تخريب با اقـداماتي كـه در زمينـه حفـظ، احيـاء،             

قابـل  ،  شـود  مي منابع طبيعي انجام  از  برداري  توسعه و بهره  
اين مشكالت نقـش     آمدن بر در جهت فائق  . مقايسه نيست 

كننـده طرحهـاي منـابع      ريز و حمايت  عنوان برنامه دولت به 
اما واضح است كـه اجـراي        .باشدطبيعي روشن و مهم مي    

له ئمـس  .باشـد اين گونه طرحها نيازمند مشاركت مردم مـي       
 يـاء، اصلي اين است كه مردم استان در طرحهاي حفظ، اح         

كننـد و   منابع طبيعي مشاركت نمي   از  برداري  توسعه و بهره  
كـشي و  بهـره  رويكرد آنها به منابع طبيعي بيشتر مبتنـي بـر    

در اسـتان   .  از اين منابع خداداديـست     درستبرداري نا بهره
هـاي  دليـل هنجارهـاي فرهنگـي و قـومي زمينـه     ايـالم بـه  

 ،مشاركت مردم بيشتر معطـوف بـه مـشاركت در زراعـت           
ــش ــي، م ــردآوري محــصوالت دام ــاري در گ  اركت و همي

مشاركت و همياري    مشاركت در پرورش و نگهداري دام،     
در صنايع دستي و مشاركت در مراسم عروسي و مـرگ و            

اقبال چنداني نسبت بـه مـشاركت مـردم در      باشد و مير مي 
نتيجـه عـدم    .خـورد هاي منابع طبيعي به چشم نمـي  عرصه
ــشا ــظ،  رم ــد حف ــردم در فراين ــاء،كت م ــعه و   احي توس
 ميـزان فـزايش   اتـوان در    منابع طبيعي را مي   از  برداري   بهره

هـاي  برابـر سـاير اسـتان      3/1تخريب اين منابع به نـسبت       
برابـر   3/5حوزه زاگرس و افزايش ظرفيت چرا به نـسبت          

بــه رشــد مهــاجرت  ظرفيــت مراتــع و افــزايش رونــد رو
 مراتع  ،سازمان جنگلها ( به شهرها جستجو كرد   برداران   بهره

  ).1385و آبخيزداري كشور، 
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دگاه كارشناسان و يسه ديق حاضر مقاي تحقيهدف اصل
اء، يـ ند حفظ، اح  ي فرا  در نه مشاركت مردم  يزم بردان در بهره

الم يــجنگلهــا و مراتــع اســتان ا  ازيبــردارتوســعه و بهــره
دگاه يـ سه د يـ ق، مقا يـ ن تحق يـ  ا ياهداف اختصاص . باشد يم

، ي، پـست سـازمان    يسابقه شغل ( گروه كارشناسان به لحاظ   
سه يو مقا ) يليرشته تحص  الت،يواحد خدمت، سطح تحص   

سـطح  ،  نـوع شـغل   ( بـه لحـاظ   بـرداران   بهرهدگاه گروه   يد
زان يـ م تعـداد دام،   ت،يـ نوع مالك  زان درآمد، يالت، م يتحص
 .باشد مي)ي آبياراض

 
 ق ينه تحقيشيپ

 مختلف مورد يهادگاهي از ديعيتوجه به منابع طب
ك از يهر  .شمندان قرار گرفته استيققان و اندتوجه مح

رگذار بر منابع يثأ مختلف عوامل تياياز زوا ن،امحقق
 از يار به پارهيكه در ز اند قرار دادهي را مورد بررسيعيطب

 .آنها اشاره خواهد شد
، 1381،  يكاشـان  ،1378،  يرزاق ،1377،  يملك محمد (
ر يثأبـــه نقـــش و تـــ) 1382 ،يعتيشـــر و 1382، يثمـــر

در ) ي عملـ  يهـا د بر آموزش  يكأبا ت  (يجي ترو يها آموزش
ــاح حفــظ، ــردارتوســعه و بهــره اء،ي ــابع طباز  يب ــيمن  يع
، و عثمـان پـور     1382،  يمتـول (. دشونده اذعان دارند  يتجد

ــه   )1385 ــد ب ــأمعتق ــرد يثت ــل ف ــ نظير عوام ــطح ( ري س
ت محـل   يـ موقع محل اشتغال،  ،يليرشته تحص  الت،يتحص

 زان عالقـه،  يـ م ن درآمد، يمأبع ت منا هل،أت ت يوضع خدمت،
 اء،يـ اح  در حفـظ،   )سـن  نـوع شـغل،    تعداد افراد خانواده،  

ــره ــعه و به ــردارتوس ــابع طب ازيب ــي من ــونده ي تجديع دش
از ) 1384 ،يني حـس   و 1382،  ي و قاسـم   يقيخل(. باشند يم
داده و بـه      قـرار  ي موضـوع را مـورد بررسـ       يد اقتـصاد  يد

 ه،يـ ل نقل يوسا،  مي و د  ين آب يزان زم يدرآمد، م   چون يعوامل

 ،يرزاق(. اند اشاره نمودهيالت بانكي اعطاء تسه   و تعداد دام 
1378، Fisher, 1993 ،ــان  ،berger, 1993، 1381 ،يكاش

ـ   ) 1381،  ربدي و م  1373 ،يملك محمد  ر نهادهـا و    يثأبـه ت
 ند حفظ، ي در فرا  يردولتي غ يها سازمان  و ي مردم يتشكلها

دشـونده  ي تجد يعـ يع طب مناباز   يبردارتوسعه و بهره   اء،ياح
 ر دولتيثأن به نقش و ت   ار از محقق  گي د ياعده. اذعان دارند 

اعتقـاد بـه     ت مـردم،  يـ  مالك ي قـانون  يهـا تيرفع محدود (
 ت رابطه دولت و مردم،    يتقو  امور، ي و واگذار  ييتمركززدا

  دولـت، اعتقـاد بـه مـشاركت مـردم،          يانجام تعهد از سـو    
 بـه   يبخـش يآگـاه  ن و كارشناسـان،   والئ مس يات حرفه يقابل

 در  ) مناسب يگذاراستيس و   شناخت مشكالت مردم   مردم،
ــظ، ــاح حف ــره اء،ي ــعه و به ــردارتوس ــابع طباز  يب ــيمن  يع

ــد يتجد ــاد دارن  ،يموســو( ،) 1382 ،يثمــر(دشــونده اعتق
 ،يمتـول ( ،)1382 ،يعتيشـر ( ،)1381  طلب، يشاد( ،)1379
1382.( 
و  Barret, 1991 ،1384 پاپ زن، ،1384 ،ينيحس(

Koder, 1995 (يعوامل اجتماع )وجه  ،يطبقه اجتماع
زان نگرش نسبت يم تجربه، شغل، ت،يترب م ويتعل ،يشغل

 جوامع يسازمانده ،ي جوامع محليتوانمندساز به طرحها،
جاد يا ت،يتوجه به حق مالك ،يتوجه به دانش بوم ،يمحل

 اء،ياح ند حفظ،ي را در فرا)ياشتغال، حضور رهبران محل
ثر ؤدشونده مي تجديعيمنابع طباز  يبردارهتوسعه و بهر

، ينيحس ،1380 ا،يازك ،1384پاپ زن، . (اند كردهيتلق
اعتقاد به  (يعوامل روان )1373 ،يملك محمد  و1384

توجه  طرز فكر مردم، برداران، تعهد بهره مشاركت درست،
نگرش نسبت به  برداران،ق بهرهيتشو ازها،يبه عالئق و ن

 يبردارتوسعه و بهره اء،ياح ثر در حفظ،ؤرا م )يكار گروه
گر ي ديبرخ .اندص دادهيدشونده تشخي تجديعي منابع طباز

به ) Redely, 1973  و1384 پاپ زن، (، ازجملهنااز محقق
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 ،يكيزيسالمت ف قدرت، (ي و ساختاريكيزيعوامل ف
توسعه و  اء،ياح ند حفظ،ي در فرا)يكيزي فييتوانا
. انددشونده اشاره نمودهي تجديعيمنابع طباز  يبردار بهره

 ،1382 ،يعتيشر ،1377 ،يشاعر ،1380 ،يملك محمد(
ن ي مروجياآموزش حرفه) FAO, 2007 و 1382 ،يثمر

 يدر كالسهابرداران بهره و شركت مردم و يعيمنابع طب
از  يبردارتوسعه و بهره اء،ياح ثر در حفظ،ؤ را ميآموزش

 در تحقيقي كه توسط. داندشونده دانستهي تجديعيمنابع طب
عوامل مؤثر بر «با عنوان ) 1382(شريعتي و همكاران، 

هاي  نشين در حفاظت از جنگل مشاركت روستائيان جنگل
 انجام شده است، بين متغيرهاي »شمال و غرب كشور

سطح سواد، ميزان آگاهي از اهميت و فوايد جنگل، 
 ترويجي، استفاده از -هاي آموزشي شركت در كالس

هاي  هاي ترويجي، استفاده از فيلم ات و مجلهنشري
هاي سخنراني، استفاده از  آموزشي، استفاده از جلسه

هاي آموزشي راديو، استفاده از تلويزيون، دفعات  برنامه
تماس با مروجان، دفعات تماس با محافظان افتخاري و 
تأمين سوخت توسط دولت با متغير ميزان مشاركت 

دار  ها رابطه مثبت و معني نگلروستائيان در حفاظت از ج
در اين تحقيق بين متغيرهاي سن، . گزارش شده است
هاي نهضت سواد آموزي، تعداد دفعات  استفاده از برنامه

بازديد و ميزان آگاهي از قوانين مربوط به حفاظت و 
دار  ها با متغير مشاركت رابطه معني  حمايت از جنگل
داده شده كه در اين تحقيق نشان . گزارش نشده است

متغيرهاي مستقل تأمين مواد سوختني از طرف دولت، 
آگاهي از اهميت و فوايد جنگل، استفاده از راديو، 

سطح سواد، دفعات تماس با محافظان افتخاري  تلويزيون،
 ترويجي، -هاي آموزشي جنگل و شركت در كالس

ترتيب به متغير وابسته مشاركت بيشترين تأثير را به
 .اند داشته
با عنوان ) 1382( محمدي ر تحقيق ديگري كه توسطد

هاي  عوامل مؤثر بر مشاركت روستائيان در طرح«
 است، عواملي چون انگيزش، شدهانجام » آبخيزداري

آگاهي اجتماعي، وابستگي به دولت، اعتماد به مجريان 
طرح، پايگاه اجتماعي، اختالفات قومي، انسجام جمعي 

عنوان هشاركت روستائيان بعنوان متغيرهاي مستقل و م به
در اين تحقيق . اند متغير وابسته مورد بررسي قرار گرفته

دار بين متغيرهاي انگيزش، اعتماد به مجريان  رابطه معني
طرح، وابستگي به دولت و انسجام جمعي با متغير وابسته 

با ) 1382( متولي تحقيق .مشاركت گزارش شده است
اظت منابع طبيعي در بررسي موانع و مشكالت حف«عنوان 

 كه دارد از آن كايتح» استان سمنان با رويكرد ترويجي
هاي دولتي و تأمين مواد  بين متغيرهاي همكاري سازمان

سوختي از طرف دولت براي روستائيان با ميزان مشكالت 
موجود در راه حفاظت از منابع طبيعي رابطه معكوس و 

 فعاليت،  قهدار وجود دارد، اما بين متغيرهاي ساب معني
هاي غيردولتي و توجه به مشاركت  همكاري سازمان
ها و ميزان مشكالت موجود در راه  مردمي در طرح

دار وجود  گونه رابطه معنيحفاظت از منابع طبيعي هيچ
در تحقيق خويش تحت ) 1383( خليقي و قاسمي .ندارد

 اجتماعي بر ميزان -بررسي تأثير مسائل اقتصادي« عنوان 
داري در قالب يك  هاي مرتع امداران در طرحمشاركت د

سن، : تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي متغيرهايي نظير
سواد، امكانات نقليه، بعد خانوار، واحد دامي، سابقه 
دامداري، هكتار زمين آبي و هكتار زمين ديم و مشاركت 

  .اند را مورد مطالعه قرار داده
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 مواد و روشها 
قيقـات بـر مبنـاي هـدف،        بنـدي تح  از ديدگاه طبقـه   

تحقيق حاضر از نوع تحقيقات كاربردي، از حيث كنترل         
دليـل عـدم امكـان كنتـرل متغيرهـا، از نـوع             متغيرها، بـه  
رتجربي و بر حـسب زمـان وقـوع، از نـوع            يتحقيقات غ 

 از نظـر روش تحقيـق،       . اسـت  يداديـ قات پـس رو   يتحق
 چـرا كـه بـه تحليـل رابطـه بـين             ؛ ارتباطي اسـت   -علي

. پـردازد ها مـي  كشف علت  مستقل و وابسته و   متغيرهاي  
 يريگ اطالعات پرسشنامه بود كه با بهره      يآورابزار جمع 

ــان ــ تهي و چــارچوب نظــرياز مب ــه گردي و پــس از  دي
هـا   داده يآور جمـع  ي آن بـرا   يياي و پا  يينان از روا  ياطم

بـراي حـصول اطمينـان از       . مورد اسـتفاده قـرار گرفـت      
متــشكل از كــه صــصان  از پانــل متخ،روايــي پرســشنامه

ساير اعضاي گـروه تـرويج و        راهنما و مشاور و    استادان
آموزش كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحـد علـوم و          

 آزمـون   بـراي  . استفاده شـده اسـت     ، بود تحقيقات تهران 
 يل و آلفـا   ي پرسشنامه تكم  30تعداد   ق،ي ابزار تحق  ييايپا

 يجامعـه آمـار   .)α%=88( ديـ كرونباخ آنها محاسـبه گرد  
 و  يعـ يران منـابع طب   يشامل دو گـروه كارشناسـان و مـد        

حجم نمونه   . هستند يعي منابع طب  يهاعرصهبرداران  بهره

نفـر و    317به كمك فرمول كـوكران      برداران   بهرهجامعه  
 . نفـر محاسـبه شـده اسـت        56 جامعه كارشناسـان     يبرا

 يق حاضـر از نـوع روشـها       يـ  در تحق  يريـ گروش نمونه 
 ي بـرا  يا چنـد مرحلـه    ياوشـه خ ،يا طبقـه  يريـ گنمونه

 ي سـاده بـرا    ي تـصادف  يريـ گو نمونه برداران  بهرهجامعه  
الم ين مطالعه استان ا   يدر ا . بوده است جامعه كارشناسان   

 در نقاط مختلف بـه      ييط متفاوت آب و هوا    يل شرا يدلبه
ك شهرسـتان انتخـاب     يـ م و از هر طبقـه       يسه طبقه تقس  

-ك نمونـه  پس از انتخاب سه شهرستان بـه كمـ        . ديگرد

 بخـش موجـود در      8، از   يا چندمرحلـه  يا خوشه يريگ
 7 دهـستان موجـود،      12بخش و از     5ن سه شهرستان    يا

روستا انتخـاب و سـپس بـه         66 دهستان   7دهستان و از    
 هـر شهرسـتان از      ي مشخص شـده بـرا     يهاتعداد نمونه 

در . ديـ ل گرد يها تكم  انتخاب شده، پرسشنامه   يروستاها
د مطالعـــه، نمونـــه و حجـــم جامعـــه مـــور 1 جـــدول
هـا بـه    كـار پـردازش داده    . اندان مشخص شده  يپاسخگو

 و) ي و پراكنـدگ ي مركز يشاخصها( كمك آمار توصيفي  
-ر، مـن  ي اسـكو  ي كا ي ناپارامتر يهاآزمون(آمار تحليلي   

 .   استانجام شده )سي و كروسكال والينتيو

 
 انينمونه و پاسخگو  حجم جامعه مورد مطالعه،-1جدول 

 يشهرستانها
 خاب شدهنتا

 حجم نمونه يحجم جامعه آمار دهستان بخش

 يمركز روان،يش روان چرداوليش
 آسمان آباد، كارزان، لومار،

 شباب
53020 153 

 91 31726 يبول چوار الميا

 الميااستان 

 73 25254 صالح آباد شوهان، ،يگچ يصالح آباد،ملكشاه مهران
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 ج ينتا
 )ه جامعه كارشناسانمربوط ب( يفي توصيهاافتهي

 )بردارانجامعه بهره(هاي توصيفي يافته  جامعه كارشناسانيفي توصياهافتهي -2جدول
 درصد يفراوان هايژگيو

 يپست سازمان
 مروج

 ييكارشناس اجرا
 ريمد

  پاسخيب
 

 
2 
41 
4 
9 

 

 
3/4 
2/87 
5/8 

- 

 واحد خدمت
 يج و مشاركت مردميترو

 ييزداابانيمرتع و ب
 يدارجنگل

 يور ادارام
 حفاظت

 طرح و برنامه
 بدون پاسخ

 
10 
7 
6 
6 
3 
4 
20 

 
8/27 
4/19 
7/16 
7/16 
3/8 
1/11 

- 

 يليرشته تحص
 يعلوم كشاورز

 يعيمنابع طب
 يعلوم انسان
 هيعلوم پا

 ي و مهندسيفن
 بدون پاسخ

 
10 
23 
7 
2 
7 
7 

 

 
4/20 
9/46 
3/14 
1/4 
3/14 

- 
 

 التيسطح تحص
 پلميفوق د

 سانسيل
 سانسيفوق ل
 يكترد

 بدون پاسخ

 
15 
28 
8 
1 
4 

 
8/28 

54 
4/15 
8/1 

- 
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 برداران جامعه بهرهيفي توصياهافتهي -3جدول
 درصد يفراوان هايژگيو

 نوع شغل
 آزاد
 دامدار
 كارگر
 دامدار
 كشاورز

 كشاورز و دامدار
  پاسخيب

 
70 
32 
31 
27 
74 
62 
21 

 
4/23 
7/10 
4/10 

9 
7/24 
7/20 

- 
 التيسطح تحص

  سواديب
 دن و نوشتنخوان

 ييابتدا
 ييراهنما

 رستانيدب
 پلميد

 پلميفوق د
 سانس و باالتريل

  پاسخيب

 
67 
30 
44 
39 
20 
55 
24 
27 
11 

 
9/21 
8/9 
4/14 
7/12 
5/6 

18 
8/7 
8/8 

- 
 تينوع مالك
 يشخص
 يااجاره
 يسهم بر
 يوقف
 ي ملياراض

 مشاع
 مختلط

  پاسخيب

 
211 
48 
29 
1 
2 
5 
1 
20 

 
71 

2/16 
8/9 
3./ 
7./ 
7/1 
3./ 
- 

 تعداد دام
 س دامأر 20ر يز

 س دامأ ر40تا  20ن يب
 س دامأ ر60 تا 41ن يب
 س دامأ ر80 تا 61ن يب
 س دامأ ر100 تا 81ن يب
 س دامأ ر100ش از يب

 
37 
50 
35 
21 
10 
17 

 
8/21 
4/29 
6/20 
4/12 
9/5 

10 
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 و يعيكارشناسان منابع طب(ها ن گروهيانگيسه ميمقا
 )بردارانبهره
 يدگاه و نظرات كارشناسان به لحاظ سابقه شغليسه ديمقا

ن نظرات كارشناسان نسبت به مشاركت يانگيسه ميمقا
 يعي منابع طب ازيبردارتوسعه و بهره اء،ياح مردم در حفظ،
كطرفه يانس يه واريتجز  با استفاده ازي شغلهبه لحاظ سابق
 ج حاصليتوجه به نتا با .ديدس انجام گريكروسكال وال

)X2=10/046  وP=./04(، توان گفت يدرصد م 99 با احتمال
ن نظرات كارشناسان به لحاظ سابقه ي بيداريكه تفاوت معن

توسعه و  اء،ياح  نسبت به مشاركت مردم در حفظ،يكار
 آن كه يعني . وجود دارديعيمنابع طباز  يبرداربهره

 ي برايت واالتريشتر، اهمي بيكارشناسان با سابقه كار
 . اندر كارشناسان قائل بودهيسبت به سامشاركت مردم ن

 
 يدگاه و نظرات كارشناسان به لحاظ پست سازمانيسه ديمقا

ن نظرات كارشناسان نسبت به مشاركت يانگيسه ميمقا
 يعيمنابع طباز  يبردارتوسعه و بهره اء،ياح مردم در حفظ،

انس يه واريتجز  با استفاده ازيبه لحاظ پست سازمان
ج يبا توجه به نتا. شدس انجام يالكطرفه كروسكال وي

درصد  99  با احتمال،)P=./17و  X2=3/46( حاصل
ن نظرات كارشناسان ي بيداريتوان گفت كه تفاوت معن يم

  نسبت به مشاركت مردم در حفظ،يبه لحاظ پست سازمان
  . وجود ندارديعي منابع طب ازيبردارتوسعه و بهره اء،ياح

 
 ناسان به لحاظ واحد خدمتدگاه و نظرات كارشيسه ديمقا

ن نظرات كارشناسان نسبت به مشاركت يانگيسه ميمقا
 يعي منابع طب ازيبردارتوسعه و بهره اء،ياح مردم در حفظ،

انس يه واريتجز به لحاظ واحد خدمت با استفاده از
ج يبا توجه به نتا. ديدس انجام گريكطرفه كروسكال والي

درصد  99  با احتمال،)P=./34و  X2=3.60( حاصل
ن نظرات كارشناسان ي بيداريتوان گفت كه تفاوت معن يم

 به لحاظ واحد خدمت نسبت به مشاركت مردم در حفظ،
 . وجود ندارديعيمنابع طباز  يبردارتوسعه و بهره اء،ياح

 
 التيدگاه و نظرات كارشناسان به لحاظ سطح تحصيسه ديمقا

كت ن نظرات كارشناسان نسبت به مشاريانگيسه ميمقا
 يعي منابع طب ازيبردارتوسعه و بهره اء،ياح مردم در حفظ،

انس يه واريتجز الت با استفاده ازيبه لحاظ سطح تحص
 ج حاصليبا توجه به نتا. شدس انجام يكطرفه كروسكال والي
)X2=./232 و P=./86(،توان گفت  يدرصد م 99  با احتمال

 سطح ن نظرات كارشناسان به لحاظي بيداريكه تفاوت معن
توسعه  اء،ياح الت نسبت به مشاركت مردم در حفظ،يتحص
 . وجود ندارديعيمنابع طباز  يبردارو بهره
 
  يليدگاه و نظرات كارشناسان به لحاظ رشته تحصيسه ديمقا

ن نظرات كارشناسان نسبت به مشاركت يانگيسه ميمقا
 يعيمنابع طباز  يبردارتوسعه و بهره اء،ياح مردم در حفظ،

انس يه واريتجز  با استفاده ازيليظ رشته تحصبه لحا
ج يتوجه به نتا با. شدس انجام يكطرفه كروسكال والي

درصد  99 با احتمال ،)P=./47و X2=3/49( حاصل
ن نظرات كارشناسان ي بيداريتوان گفت كه تفاوت معن يم

  نسبت به مشاركت مردم در حفظ،يليبه لحاظ رشته تحص
 . وجود ندارديعي منابع طب ازيبردارتوسعه و بهره اء،ياح

 
 به يعيمنابع طببرداران بهرهدگاه و نظرات يسه ديمقا

 لحاظ نوع شغل
نـسبت بـه مـشاركت     برداران  بهرهن نظرات   يانگيسه م يمقا

 يعـ يمنـابع طب  از   يبردارتوسعه و بهره   اء،ياح مردم در حفظ،  
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كطرفـه  يانس  يـ ه وار يـ تجز به لحاظ نوع شغل بـا اسـتفاده از        
 ج حاصـل  يبـا توجـه بـه نتـا       . ديدس انجام گر  يوالكروسكال  

)X2=12.72   وP=./026(،    توان گفت  يدرصد م  99 با احتمال
به لحـاظ نـوع     برداران  بهرهن نظرات   ي ب يداريكه تفاوت معن  

توسـعه و    اء،يـ اح شغل نسبت به مشاركت مـردم در حفـظ،        
ن معنـا كـه    يـ  بـه ا   . وجـود دارد   يعـ ي منـابع طب    از يبرداربهره
انـد  بوده يا كشاورز ي و   ي شغل دامدار  ي كه دارا  يرانبردا بهره
اء، يـ ند حفظ، اح  ي مشاركت مردم در فرا    ي برا يشتريت ب ياهم

 .اند قائل شدهيعي منابع طب ازياربردتوسعه و بهره
 
به لحاظ سطح برداران بهرهدگاه و نظرات يسه ديمقا

 التيتحص
نسبت به مشاركت برداران بهرهن نظرات يانگيسه ميمقا

 يعي منابع طب ازيبردارتوسعه و بهره اء،ياح دم در حفظ،مر
انس يه واريتجز الت با استفاده ازيبه لحاظ سطح تحص

ج يبا توجه به نتا. شدس انجام يكطرفه كروسكال والي
درصد  99 با احتمال ،)P=./.005و X2=20/09( حاصل

ن نظرات ي بيداريتوان گفت كه تفاوت معنيم
الت نسبت به مشاركت يسطح تحصبه لحاظ برداران  بهره

 يعي منابع طب ازيبردارتوسعه و بهره اء،ياح مردم در حفظ،
 سطح يدارابرداران بهره آن كه يعني .وجود دارد

 يها از مشاركت گروهيريگالت باالتر به لزوم بهرهيتحص
 .اندشتر معتقد بودهي بيمردم

 
 تيبه لحاظ نوع مالكبرداران بهرهدگاه و نظرات يسه ديمقا

نسبت به مشاركت برداران بهرهن نظرات يانگيسه ميمقا
 يعيمنابع طباز  يبردارتوسعه و بهره اء،ياح مردم در حفظ،

كطرفه يانس يه واريتجز ت با استفاده ازيبه لحاظ نوع مالك
 ج حاصليبا توجه به نتا. گرديدس انجام يكروسكال وال

)X2=7/60  وP=./10(، توان گفت يدرصد م 99 با احتمال
به لحاظ نوع برداران بهرهن نظرات ي بيداريكه تفاوت معن

توسعه و  اء،ياح ت نسبت به مشاركت مردم در حفظ،يمالك
 . وجود ندارديعي منابع طب ازيبرداربهره

 
 به لحاظ تعداد دامبرداران بهرهدگاه و نظرات يسه ديمقا

به مشاركت نسبت برداران بهرهن نظرات يانگيسه ميمقا
 يعي منابع طب ازيبردارتوسعه و بهره اء،ياح مردم در حفظ،

كطرفه يانس يه واريتجز به لحاظ تعداد با استفاده از
 ج حاصليبا توجه به نتا. شدس انجام يكروسكال وال

)X2=7/24  وP=./20(، توان گفت يدرصد م 99 با احتمال
حاظ به لبرداران بهرهن نظرات ي بيداريكه تفاوت معن

توسعه  اء،ياح تعداد دام نسبت به مشاركت مردم در حفظ،
 . وجود ندارديعيمنابع طباز  يبردارو بهره
 
  دريعيمنابع طببرداران بهرهسه نظرات كارشناسان و يمقا
 يعيحفظ منابع طب زان مشاركت مردم درينه ميزم

  نشان داد كه دوينتيوج حاصل از آزمون منينتا
زان مشاركت مردم در حفظ ينه ميدر زمگروه مورد مطالعه 

 در سطح يدارينظر معنه اختالفي در دو گويعيمنابع  طب
كارشناسان مورد مطالعه در  .گر دارنديكديك درصد با ي
نه يت مردم در زميزان فعاليق اعتقاد دارند كه مين تحقيا

 يسوز از بروز آتشيريق و جلوگياطفاء حر  دريهمكار
برداران بهره اما ،باشديم )35/4= ن يانگيم(در حد خوب 

زان مشاركت مردم در ين باورند كه مي بر ايعيمنابع طب
 از بروز يريق و جلوگياطفاء حر  درينه همكاريزم

 ). 21/3= ن يانگيم( باشدي در حد متوسط ميسوز آتش
ق اعتقاد دارند كه ين تحقيكارشناسان مورد مطالعه در ا

عنوان محافظ  بهيمكارنه هيت مردم در زميزان فعاليم
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 ،باشديم )76/3=ن يانگيم(باشد ي در حد خوب ميافتخار
زان ين باورند كه مي بر ايعيمنابع طببرداران بهره اما

 يعنوان محافظ افتخار بهينه همكاريمشاركت مردم در زم

ج حاصل از ينتا ).85/2= ن يانگيم( باشديدر حد متوسط م
 .آمده است) 4(ول  در جديادشدهدگاه يسه دو ديمقا

 
 يعيدر حفظ منابع طبمردم زان مشاركت ينه ميزم  دريعيمنابع طببرداران بهرهسه نظرات كارشناسان و ي مقا-4جدول 

 يان رتبهيانگيم
 ير تحت بررسيمتغ فيرد

 P U بردارانبهره كارشناسان

 48 /.  00 ** 21/3 35/4 يسوز از بروز آتشيريق و جلوگي در اطفاء حريهمكار 1

 38 /.12 24/3 10/4 يعيان در خصوص حفاظت از منابع طبيگر روستائيت ديارشاد و هدا 2

 5/55 /.8 19/3 16/4 ي سوخت نباتي به جايليج استفاده از سوخت فسيترو 3

 51 /.25 08/3 62/3 ي و بذركاري بذرپاشيهاشركت در برنامه 4

 5/62 /.75 09/3 81/3  خصوص حفاظتها دركمك در جلب مشاركت نهادها و ارگان 5

 5/71 /.50 04/3 85/3 يكار نهاليهاشركت در برنامه 6

 5/56 /.07 10/3 72/3  از ورود دام به داخل جنگليريجلوگ 7

 5/81 /.45 93/2 86/3 ي حفاظتيتهاي فعالي و اجرايزيركمك به برنامه 8

 5/54 /.86 50/2 42/3 ياريآب 9

 83 /.04 85/2 76/3 ي محافظ افتخارعنوان بهيهمكار 10

 94 /.27 80/2 72/3 ين افتخارا محافظيي در شناسايهمكار 11

 5/105 /.59 80/2 05/4 ي و منازل مسكوني زراعيل مرتع به اراضي از تبديريجلوگ 12

 5/107 /.49 94/2 09/4 ي و منازل مسكوني زراعيگل به اراضنل جي از تبديريجلوگ 13

 5/119 /.70 92/2 83/3 ي و قطع درختان جنگليزنح  سرشاخهي صحيز روشهااستفاده ا 14

 81 /.45 97/2 82/3 نه مقابله با آفات جنگلها و مراتعي در زميرسان و اطالعيهمكار 15

 156 /.72 50/2 50/3 يعي منابع طبيين اجرايمورأن ميون واحده جهت حل اختالف بيسي در جلسات كميهمكار 16

 128 /.53 70/2 67/3 يعي منابع طبيي اجراياستهايها و سدستورالعمل ن،ي قواني در اجرايهمكار 17

 100 /.88 81/2 78/3 يت و بازرسي با پاسگاه امنيهمكار 18

 5/84 /.52 79/2 92/3 يعي مخرب منابع طبي عمرانيها پروژهي از اجرايري جلوگيتالش بر 19

 68 /.34 97/2 03/4 يعي حفظ منابع طبي در راستايجمعته و دسي گروهيها حركتيتالش و اجرا 20
 01/0 در سطح يداريمعن** 

 

  دريعيمنابع طببرداران بهرهسه نظرات كارشناسان و يمقا
 يعياء منابع طبياح زان مشاركت مردم درينه ميزم

گـروه    نشان داد كه دو    ينتيوج حاصل از آزمون من    ينتا
اء منـابع    يـ شاركت مـردم در اح    زان م ينه م يمورد مطالعه در زم   

ك يـ  در سـطح     يدارينظر معنـ  ه اختالف يك گو ي در   يعيطب
ن يـ كارشناسـان مـورد مطالعـه در ا       . گر دارنـد  يكديدرصد با   

 ينه همكار يت مردم در زم   يزان فعال يق اعتقاد دارند كه م    يتحق
 )80/3= ن  يانگيـ م( مراتع در حد خـوب       يدر پروژه كودپاش  
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زان يـ ن باورند كه م   ي بر ا  يعيمنابع طب ن  بردارابهره اما ،باشديم
 مراتـع   ي در پروژه كودپاشـ    ينه همكار يمشاركت مردم در زم   

 ).56/2= ن يانگيم( باشديدر حد متوسط م
 در جـدول    يادشـده دگاه  يسه دو د  يج حاصل از مقا   ينتا

 .آمده است) 5(
 

برداران منابع طبيعي در مقايسه نظرات كارشناسان و بهره
 كت مردم در توسعه منابع طبيعيزمينه ميزان مشار

نـي نـشان داد كـه كـه         ويـت نتايج حاصل از آزمون من    
دوگروه مورد مطالعه در زمينـه ميـزان مـشاركت مـردم در             

داري در سـطح يـك      نظر معني توسعه منابع طبيعي اختالف   

نتـايج حاصـل از مقايـسه دو        . درصد بـا يكـديگر ندارنـد      
 .آمده است) 6(ديدگاه يادشده در جدول 

 
برداران منابع طبيعـي در     مقايسه نظرات كارشناسان و بهره    

بـرداري   زمينه ميزان مشاركت مـردم در شـناخت و بهـره          
 منابع طبيعي

نـي نـشان داد كـه دو        ويـت نتايج حاصل از آزمون مـن     
گروه مـورد مطالعـه در زمينـه ميـزان مـشاركت مـردم در               

ــابع طبيعــي اخــتالفشــناخت و بهــره ــرداري از من نظــر ب
 .داري در سطح يك درصد با يكديگر ندارند معني

نتايج حاصل از مقايسه دو ديدگاه يادشـده در جـدول           
 .آمده است) 7(
 

 يعياء منابع طبياح زان مشاركت مردم درينه ميزم  دريعيمنابع طببرداران بهرهسه نظرات كارشناسان و ي مقا-5جدول 
 يان رتبهيانگيم

 ير تحت بررسيمتغ رديف
 P U بردارانبهره سانكارشنا

 114 /.46 26/2 51/3 جلب مشاركت مردم جهت احياء سنتي مراتع 1

 105 /.37 63/2 80/3 تشويق و ترغيب مردم روستا به احياء جنگل و مراتع مخروبه 2

 5/66 /.76 06/3 87/3 ها جلب مشاركت مردم جهت احياء سنتي جنگل 3

 5/130 /.92 78/2 78/3 هفته منابع طبيعيهمكاري در كاشت و توزيع نهال در مراسم  4

 70 /.93 15/3 07/4 همكاري در پروژه تعادل دام و مرتع 5

 46 /.81 07/3 07/4 كاريهمكاري در پروژه بذركاري يا كپه 6

 61 /.42 12/3 91/3 هاي منابع طبيعي هاي مردمي جهت اجراي طرح همكاري در جلب كمك 7

8 
هاي ضعيف، حذف  ل و حذف نهالهمكاري در پروژه اصالح جنگ

 هاي درختان خشك شده و آفت زده شاخه
80/3 56/2 01./ 5/92 

 130 /.12 80/2 83/3 )سازي جنگلپروژه غني(كني و كشت بذر و نهال همكاري در چاله 9

 5/100 /.45 78/2 82/3 همكاري در پروژه كودپاشي مراتع 10

 5/123 /.35 85/2 90/3 ع طبيعيهاي مشاركتي مناب همكاري در اجراي طرح 11

 5/108 /.82 82/2 4 همكاري در توزيع كتاب، نشريات و پوسترهاي ارسالي اداره منابع طبيعي 12
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 يعيتوسعه منابع طب زان مشاركت مردم درينه ميزم  دريعيمنابع طببرداران بهرهسه نظرات كارشناسان و يمقا -6جدول 
 ياتبهن ريانگيم

 ير تحت بررسيمتغ فيرد
 P U بردارانبهره كارشناسان

 49 /.08 73/2 96/3 ايجاد انگيزه در مردم روستا براي كاشت و پرورش درخت 1

 98 /.79 96/2 91/3 همكاري در جلب مشاركت مردم جهت توسعه مراتع 2

 5/38 /.25 16/3 90/3 هاي بومي در مناطق غيرجنگلي همكاري در كاشت نهال 3

 5/58 /.07 85/2 96/3 طرح نهضت سبزهمكاري در  4

 5/81 /.75 05/3 94/3 همكاري در طرح صيانت منابع طبيعي 5

 
 يعي منابع طب ازيبردارشناخت و بهره زان مشاركت مردم درينه ميزم  دريعيمنابع طببرداران بهرهسه نظرات كارشناسان و ي مقا-7جدول 

 يان رتبهيانگيم
 ير تحت بررسيمتغ فيرد

 P U بردارانبهره كارشناسان

 5/99 /.36 56/2 07/4 زايي شناساندن نقش منابع طبيعي در اشتغال 1

 131 /.35 65/2 83/3 همكاري در تعيين نيازهاي آموزشي 2

3 
جلب مشاركت  هاي آموزشي و سازي براي برگزاري كالسهمكاري در زمينه

 ها كالس مردم براي حضور در
07/4 70/2 82./ 121 

 103 /.40 71/2 85/3 شناساندن ارزش منابع طبيعي ميان مردم 4

 79 /.18 74/2 16/4 سازي در استفاده بهينه از منابع طبيعي تالش براي فرهنگ 5

6 
همكاري در معرفي رهبران محلي براي برقراري ارتباط متقابل با اداره منابع 

 طبيعي
07/4 19/3 38./ 59 

7 
عنوان هاي آموزشي به دم روستا در كالسهمكاري در ارائه مطالب به مر

 آموزشگر
09/4 84/2 32./ 83 

 91 /.31 88/2 07/4 شناساندن نقش منابع طبيعي در توسعه كشاورزي 8

 
 بحث 
دگاه يسه دي و مقايق با هدف بررسين تحقيا

برداران بهرهالم با ي استان ايعيكارشناسان اداره كل منابع طب
نه مشاركت يالم در زميتان اسا جنگل و مراتع يهاعرصه
جنگلها و از  يبردارتوسعه و بهره اء،ي در حفظ، احيمردم

 با ق نشان داد كهيج تحقينتا . استانجام شدهمراتع 
ن نظرات ي بيداريدرصد تفاوت معن 99احتمال 

 نسبت به مشاركت مردم يكار كارشناسان به لحاظ سابقه

 يعيمنابع طب  ازيبرداراء، توسعه و بهرهيحفظ، احدر 
ن آن است كه كارشناسان با سابقه ين امر مبيا. وجود دارد

 ندارند يي كه سابقه باالي باالتر نسبت به كارشناسانيكار
 كشاندن مردم به سمت مشاركت در ينه چگونگيدر زم
ن يهم. نظر عمده دارند جنگل و مرتع اختالفيهاعرصه

د آنها  را در نزيريگمينظر و وحدت تصممسئله اشتراك
 بر مشاركت مردم "مايجه آن مستقيد كه نتينمايف ميتضع

اء، يجه تحقق اهداف مشاركت مردم در حفظ، احيو در نت
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ر مواجه يخأ را با تيعيمنابع طباز  يبردارتوسعه و بهره
 يداريتفاوت معن درصد، 99با احتمال از اين رو  .دكنيم
ت به  نسبين نظرات كارشناسان به لحاظ پست سازمانيب

از  يبرداراء، توسعه و بهرهيحفظ، احمشاركت مردم در 
درصد،  99با احتمال بنابراين .  وجود ندارديعيمنابع طب

ن نظرات كارشناسان به لحاظ واحد ي بيداريتفاوت معن
اء، توسعه و يحفظ، احخدمت نسبت به مشاركت مردم در 

ا ب ،بدين ترتيب.  وجود ندارديعيمنابع طباز  يبرداربهره
ن نظرات ي بيداريدرصد تفاوت معن 99 احتمال

الت نسبت به مشاركت يكارشناسان به لحاظ سطح تحص
 يعيمنابع طب  ازيبرداراء، توسعه و بهرهيحفظ، احمردم در 

ن ي بيداريدرصد تفاوت معن 99با احتمال . وجود ندارد
 نسبت به يلينظرات كارشناسان به لحاظ رشته تحص

  ازيبرداراء، توسعه و بهرهي اححفظ،مشاركت مردم در 
 . وجود ندارديعيمنابع طب

ن نظرات ي بيداريدرصد تفاوت معن 99با احتمال 
به لحاظ نوع شغل نسبت به مشاركت مردم در برداران بهره

 وجود يعيمنابع طباز  يبرداراء، توسعه و بهرهيحفظ، اح
با نوع شغل برداران بهره، بردارانبهره در جامعه .دارد

 جنگل و مرتع يهاب را به عرصهين آسيشتري بيدامدار
 يهاب به عرصهين آسيكه كمتري در حال؛اندوارد نموده
با . اندكارمند وارد نمودهبرداران بهره را يعيمنابع طب
ن ي بيداريتوان گفت كه تفاوت معنيدرصد م 99 احتمال

الت نسبت به يبه لحاظ سطح تحصبرداران بهرهنظرات 
  ازيبرداراء، توسعه و بهرهيحفظ، اح مردم در مشاركت
با برداران بهرهن معنا كه ي به ا. وجود دارديعيمنابع طب

 در يشتريسانس و باالتر مشاركت بي ليلي تحصهايهدرج
 يعيمنابع طباز  يبرداراء، توسعه و بهرهيند حفظ، احيفرا

الت باال ي سطح تحصيرثأ تين مورد به خوبياند و اداشته

 99با احتمال . دهدي نشان مينه مشاركت مردميدر زمرا 
به لحاظ برداران بهرهن نظرات ي بيداريدرصد تفاوت معن

اء، يحفظ، احزان درآمد نسبت به مشاركت مردم در يم
با احتمال .  وجود دارديعيمنابع طباز  يبردارتوسعه و بهره

به برداران بهرهن نظرات ي بيداريدرصد تفاوت معن 99
حفظ، ت نسبت به مشاركت مردم در يظ نوع مالكلحا
.  وجود ندارديعيمنابع طباز  يبرداراء، توسعه و بهرهياح

ن نظرات ي بيداريدرصد تفاوت معن 99با احتمال 
به لحاظ تعداد دام نسبت به مشاركت مردم در برداران  بهره

 وجود يعيمنابع طب  ازيبرداراء، توسعه و بهرهيحفظ، اح
 .ندارد

ن نظرات ي بيداريدرصد تفاوت معن 99حتمال با ا
 نسبت به مشاركت ي آبيزان اراضيبه لحاظ مبرداران بهره

 يعيمنابع طباز  يبرداراء، توسعه و بهرهيحفظ، احمردم در 
 .وجود ندارد

ـ تيـ وج حاصل از آزمون مـن     ينتا   نـشان داد كـه دو      ين
زان مشاركت مردم در حفظ     ينه م يگروه مورد مطالعه در زم    

 در سـطح  يدارينظر معنه اختالف ي در دو گو   يعينابع  طب  م
ن موضـوع را    يـ ل عمـده ا   ي دل .گر دارند يكديك درصد با    ي
اوردن يـ  و بـه حـساب ن  يريگمينه نوع تصميتوان در زم  يم

 در نـزد    ي مختلـف مردمـ    يهـا توان بالقوه و بالفعل گـروه     
 يريـ گميش بـه تـصم    ي گرا ي و اعمال نوع   يباالدستان دولت 

ج ينتـا .  جـستجو كـرد    يعـ يت منـابع طب   يري مـد  متمركز در 
گـروه مـورد      نشان داد كـه دو     ينتيوحاصل از آزمون من   

اء منـابع   يـ زان مـشاركت مـردم در اح      يـ نـه م  يمطالعه در زم  
ك يـ  در سطح    يدارينظر معن ه اختالف يك گو ي در   يعيطب

ت يـ ج حاصل از آزمون مـن و      ينتا. گر دارند يكديدرصد با   
زان يـ نـه م  يورد مطالعـه در زم    گـروه مـ     نشان داد كه دو    ين

نظــر  اخــتالفيعــيمــشاركت مــردم در توســعه منــابع طب
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ج ينتـا . گر ندارنـد  يكـد يك درصد با    ي در سطح    يدار يمعن
گـروه مـورد      نشان داد كـه دو     ينتيوحاصل از آزمون من   

ــنــه ميمطالعــه در زم زان مــشاركت مــردم در شــناخت و ي
 در  يدارينظـر معنـ    اخـتالف  يعـ يمنـابع طب  از   يبردار بهره

 .گر ندارنديكديك درصد با يسطح 
 

 هاشنهاديپ
 :شوديشنهاد مي پزير موارد مطالعه يهاافتهيبراساس 

ه نيمدر زبرداران بهرهدگاه كارشناسان و يسه ديمقا -1
ن ين در ا نشان داد كه مردم و مسئواليعيحفظ منابع طب

ن آنان ي بعبارت بهتر ب؛ دارندينظر معنادارنه اختالفيزم
  وين افتخارانظر بر سر نقش عامل محافظكاشترا

 يسوز از بروز آتشيريو جلوگق ي در اطفاء حريهمكار
ق ي كه از طرشوديه مي توصبنابراين .وجود ندارد

 يا معرفي و يالت مالي تسهياعطا ري نظي علميافتهايره
نه ي زمي ارتباط جمعيهاق رسانهي از طرين افتخارامحافظ

   .  جلب شودين واديشتر مردم به ايكشاندن ب
 نـه يمدر زبـرداران   بهرهدگاه كارشناسان و    يسه د ي مقا -2
ن يـ ن در ا   نشان داد كه مـردم و مـسئوال        يعياء منابع طب  ياح
 كارشناسان مورد مطالعه    ؛ دارند ينظر معنادار نه اختالف يزم

نه يت مردم در زم   يزان فعال يق اعتقاد دارند كه م    ين تحق يدر ا 
ن يانگيم( مراتع در حد خوب      ي در پروژه كودپاش   يهمكار

ن يـ  بـر ا   يعـ يمنـابع طب  بـرداران   بهره اما ،باشديم )80/3= 
ــد كــه م ــباورن ــه همكــاريزان مــشاركت مــردم در زمي  ين

ــ ــروژه كودپاش ــ يدر پ ــع در حــد متوســط م  باشــدي مرات
ــابراين  ).56/2= ن يانگيــم( ن يشــود كــه بــيه مــيتوصــبن
 ينـوع اء مراتـع و جنگلهـا       يـ  اح ي و علمـ   ي بـوم  يها وهيش

ــ صــورت گيــيهمگرا  ي كالســهاي برگــزار بنــابراين.ردي
 و جلـب    يعـ ي با حضور خبرگان مسائل منـابع طب       يجيترو

ن يـ ن كالسـها در ا    ي شركت در ا   ي هدف برا  يهانظر گروه 
 ييلزوم همگرا  از اين رو     . باشد ياتيار ح يتواند بس ينه م يزم

 ياوهيشود كه اگر اطالعات و شـ      ين جهت احساس م   ياز ا 
باشـد،  بـرداران   بهره ي دانش قبل  ي در راستا  ييايح ا  و نينو

م رابـط   يد و قـد   يـ ن اطالعات جد  يتوانند ب يآنان راحتتر م  
ن صـورت نـسبت بـه كـسب و          يـ ر ا يـ  در غ  ،نديبرقرار نما 

 .ن مقاومت نشان خواهند دادي دانش نويريبكارگ
نـه  يدر زمبـرداران   بهرهدگاه كارشناسان و    يسه د ي مقا -3

ــره ــردارتوســعه و به ــابع طبز ايب ــي من ــه يع ــشان داد ك  ن
 يكين نزد ياز ا  .ن آنها وجود ندارد   ي ب ينظر معنادار  اختالف

 يهـا شبرد اهداف سازماني پيتوان برا ي م ينظرات به راحت  
شنهاد ين راستا پ  يدر ا .  استفاده نمود  يجي و ترو  يعيمنابع طب 

 نــسبت بــه يعــي منــابع طبيگــردد كــه ســازمان متــوليمــ
نـد توسـعه و     يمـردم در فرا    مـسلط مـشاركت      يهـا  زهيانگ
ق يـ ن طر يـ د تـا از ا    يـ  اقدام نما  يعي منابع طب   از يبردار بهره

 ضعف در كشاندن مردم به سمت مـشاركت را          طبتوان نقا 
ن يهمچن. نه نمودن آن اقدام نمود    ي و نسبت به كم    ييشناسا

نه نمـودن مـشاركت     يشيق نسبت به ب   ين طر يتوان از هم  يم
 .دام نمود اقيعي منابع طبيهامردم در عرصه

 
 مورد استفادهمنابع 

دشونده و نقش آن در توسعه      ي تجد يعيمنابع طب . 1384 ،.ه ،يآذر ‐
 و منـابع    ي كـشاورز  يفـصلنامه سـازمان نظـام مهندسـ       . ياقتصاد

 .تهران ،25شماره  ،يعيطب
 در  ي مردمـ  يگاه مردم و تشكلها   ي جا يبررس. 1384 ،.ع پاپ زن،  ‐

ج يمعاونت تـرو  . ار كشوره يج براساس تجربه سا   ي ترو يشبكه مل 
دفتـر مطالعـات و      ،ي مزارت جهـاد كـشاورز     يبردارو نظام بهره  

 ي آموزشــيابيگــروه مطالعــات و ارزشــ ج،ي نظــام تــرويطراحــ
 .، تهرانيجيترو

ات يـ اسـتها و عمل   ي س ي كشاورز ينيبازآفر. 1381 ،.ان ،جولز،يپرت  -
 ،يرضـا كاشـان   يعل :ترجمـه  .يي و خوداتكـا   يداري پا يمناسب برا 
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سلـسله   ،يي مـسائل روسـتا    يقـات وبررسـ   ي مركـز تحق   انتشارات
 .تهران ،46شماره  انتشارات روستا و توسعه،

 عوامل  يبررس. 1385 ،.ا ش،يوان درو يكو   .ا فهام، ،.م.س ،ينيحس  -
ـ ت پا يري در مـد   يثر بر مشاركت جوامع محل    ؤم دار منـابع آب و     ي

ـ رنار برنامـه  يسـم . ز حبلـه رود   يـ خاك در حوزه آبخ     توسـعه   يزي
 .تهران  آب و خاك كشور،يكتمشار

ر مــسائل يثأ تــيبررســ. 1383 ،.ح. م،تــاجيقاســمو . ا.ن ،يقــيخل  -
 يهـا زان مشاركت دامـداران در طـرح      ي بر م  ي اجتماع - ياقتصاد
ـ سـال    ،يعي و منابع طب   يمجله علوم كشاورز   .يدارمرتع  ازدهم،ي

 .تهران شماره اول،
اداره كل منـابع    . 1385 ،. كشور  و آبخيزداري   مراتع ، سازمان جنگلها  -

 .المي استان ايعي منابع طبيمايس .المي استان ايعيطب
رش ي پـذ  يجـ ي ترو - ي مـشاركت  ي الگو يطراح. 1378 ،.ع ،ي شاعر -

 خزر، رسـاله    ي حوضه آب  ي خروج دام از جنگلها    يطرح سامانده 
 واحـد   يدانشگاه آزاد اسالم   ،يج و آموزش كشاورز   ي ترو يدكتر

 .تهران قات،يعلوم و تحق
ثر ؤعوامل م. 1384 ،.ن ،ينيورامو . س ادبخش،يز ،.ر.م ،يعتير ش-

 ين در حفاظت از جنگلهاينشان جنگليبر مشاركت روستائ
 .تهران ،67شماره  فصلنامه جنگل و مرتع،. شمال و غرب كشور

 ي جنگلهـا  ي اجتمـاع  يج جنگلـدار  ي ترو يمهندس. 1382 ،.د ،يثمر-
دانشگاه آزاد   ،يج و آموزش كشاورز   ي ترو يرساله دكتر  .زاگرس
 .تهران قات،ي واحد علوم و تحقياسالم

 در حفـظ،    ي اسـالم  ي نقـش شـوراها    يبررس. 1385 ،.م پور، عثمان -
 ينامه كارشناس انيپا.  استان كردستان  يعيو توسعه منابع طب    اء،ياح

 يدانـشگاه آزاد اسـالم     ،يج و آموزش كـشاورز    يارشد رشته ترو  
 .تهران قات،يواحد علوم و تحق

ــك - ــد مل ــ. 1379 ،.ا ،يمحم ــويطراح ــاختار  ي الگ ــالح س  اص
 در  يافته مردم ين مشاركت نظام  يمأ ت ين برا ينش جنگل يها يتعاون
 يهـا  شـماره  ،مجلـه جنگـل و مرتـع      .  شـمال  يت جنگلها يريمد
53-47. 
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Abstract 

The purpose of this study is to compare the viewpoint of experts and utilizers of natural 
resources on people participation in the process of preservation, restoration, development and 
utilization of forests and rangelands in Ilam province. The present study is practical type with a 
cause -and –effect research method. Statistical population included all experts of Ilam Natural 
Resources Office and utilizers of natural resources. Sample size of experts and utilizers was 
calculated using Cochran formula included 56 users and 317 experts. Stratified and cluster 
sampling and simple random sampling were used for utilizers and experts respectively. 
Questionnaire was applied for collecting the data. The reliability of the questionnaire was 
obtained from cronbach's alpha (α=%88). To analyze the data, nonparametric tests such as x2, 
mann- whiteny, and Kruskal Wallis were applied. The results indicated that there was a 
significant difference between experts and users regarding protecting and reviving of natural 
resources, while no significant differences were observed between them with relation to 
development and utilization of natural resources. 
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