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چکیده
داري هاي مرتعهاي اخیر، طرحدر سال. شودزیست محسوب میپایدار محیطویژه مراتع، بستر توسعههاي منابع طبیعی بهعرصه

. برداران استها منوط به مشارکت بهرهموفقیت این طرح. اندنقش مهمی در جلوگیري از تخریب مراتع و بهبود وضعیت آنها ایفا کرده
بدین .داري بودهاي مرتعتپه، شهرستان سقز، در اجراي طرحبرداران دهستان گلپژوهش تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت بهرهاین هدف 

برداران مراتع در مناطق روستایی آماري مشتمل بر بهرهجامعه. شداستفادهاي قیق توصیفی همبستگی با رویکرد مقایسهمنظور، از تح
175آماري پژوهش شامل نمونه.تپه، شهرستان سقز بوددهستان گل) داريهاي مرتعبا درصد باال و پایین مشارکت در اجراي طرح(

نتایج ضریب . اي ساختارمند بهره گرفته شدها از پرسشنامهآوري دادهمنظور جمعبه. ق روستایی بودنفر از سرپرستان خانوار در مناط
نتایج نشان داد که در بین . داشتها نشان از پایایی قابل قبول سنجه89/0تا 52/0هاي مورد مطالعه آلفاي کرونباخ براي سنجه

هاي مشارکت، آگاهی زیست ها و بازدارندهکنندهتسهیلمورد تغیرهاي ادراك در داري، مهاي مرتعبرداران فعال در اجراي طرحبهره
مشارکت و در گروه غیرفعال در هر دو گروه بینی کنندهداري پیشهاي مرتعاکولوژیکی طرح-سنجی فیزیکیمحیطی و امکان

اکولوژیکی تبیین - سنجی فیزیکیاي مشارکت و امکانهها و بازدارندهکنندهتسهیلمورد برداران فعال و غیرفعال نیز ادراك در بهره
.داري بوده استهاي مرتعمشارکت در طرحکننده

. داري، مشارکتهاي مرتعروستایی، شهرستان سقز، طرحتوسعه:هاي کلیديواژه

مقدمه
از عوامل پایه ،هابومتعادل زیستدرنقش با ایفايمراتع 

& Amirnejad(روندشمار میپایدار بهیند توسعهادر فر

Rafiee, هاي وردهاسازي و تولید آب، فرذخیره.)2010
اقتصاد خرد و کالن در زاییارزش،غذاییودارویی، صنعتی

با صرف کمترین هزینه از مهمترین زاییکشور و اشتغال
Alavi & Saeedi(باشدمیداري هاي مرتع و مرتعنقش

Goraghani, هاي نادرست شیوه،اخیردر چند دهه.)2011
ی موجب بروز لطمات برداري از منابع طبیعو نامناسب بهره

Ansari(استهاي منابع طبیعی شدهشدیدي به عرصه et

al., 2008; Ansari & Seyedakhlaghishal, 2009(.
هااین عرصههاي متعددي براي اصالح و مدیریتبرنامه

مشارکت که موفقیت در اجراي آنها منوط به طراحی شده
& Papzan(ستآنهابرداران و بهرهفعال روستاییان

Afsharzadeh, 2010; Rouhi et al., مشارکت . )2010
یندي اجتماعی، عمومی، یکپارچه، چند بعدي و چند افر

به برانگیختن حساسیت مردم فرهنگی است که هدف آن 
حفاظت از منابع پایه برايمراحل توسعه ایفاي نقش در همه
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و در نتیجه افزایش ادراك و ) آب، خاك و پوشش گیاهی(
باشد هاي توسعه میپاسخگویی به طرحبراي مردم توان 

)Anabestani et al., 2014; Heydari et al., 2010(.
داريهاي مرتعطرحهاي مشارکتی در امروزه به رهیافت

توانند میشود کهربخشی نگریسته میان راهبردهاي اثعنوبه
هاي ساز موفقیت طرحجلب مشارکت همگان زمینهبا 

باشند مراتعوري پایدار حفظ، احیاء و بهرهمختلف در زمینه
)Shahraki et al., 2014; Mahmoudi et al., 2012 .(

در هاي محلی روستایی افراد و گروهدخالت و مشارکت 
ریزي، اجرا، نظارت و ارزشیابی گیري، برنامهصمیمت

داري اهمیت ویژه و مزایاي زیادي به همراه هاي مرتعطرح
,Mahmodi & Hakimpour(دارد  2012; Blackstock &

Richards, 2007; Chowdhury, تجارب موجود .)2004
ها و ب مشارکت مردم در طرحون جلبدکه بیانگر آن است 

اي به صورت عمال توسعهداري هاي عمرانی و مرتعپروژه
,Mahmodi & Hakimpour(شدنخواهد انجامکامل 

هاي متفاوتی بر مطالعات مختلف بر نقش سازهالبته ). 2012
.انددهکرکید أحفاظت از منابع طبیعی تمشارکت در عرصه

Rouhi که ندنشان داددر پژوهشی)2010(و همکاران
بر میزان داري مرتعهاي برداران از طرحمیزان آگاهی بهره

، )Rafiee)2010و Amirnejad.مشارکت آنها تأثیر دارد
دریافتند که عدم شناخت صحیح زوایاي ساختار اجتماعی 

ر اجراي کامل اهداف نشینان موجب عدم توفیق دمرتع
) Karimian)2011وRashtian. استبینی شدهپیش

ید هم به مراتع بابرداري و مدیریتدر بهرهکه معتقدند
ل اجتماعی مراتع توجه ئشناسی و هم به مساهاي بومویژگی

کهنشان داد، )2011(همکاران وFamiنتایج مطالعه. شود
هاي داري بین میزان مشارکت در طرحرابطه مثبت و معنی

داري و متغیرهاي رضایت و آگاهی از طرح، انگیزه مرتع
درك نسبت به هاي جمعی، گیري از رسانهمشارکت، بهره
هاي ترویجی، تعداد دام تحت تملک، مالکیت اثربخشی روش

تعداد دام اراضی زراعی دیم و گوسفند و بز موجود در مرتع،
هاي نگهداري مجاز براي ورود به محدوده طرح و تعداد ماه

وKerapeletswe.دام در روستا وجود دارد

Lovett)2002 (ند کهدر پژوهش خود به این نتیجه رسید
واحد دامی و خدمات ترویجی، بر مشارکت و تعدادمالکیت

در چین مشابه دیگرهاي مطالعهیافته. برداران تأثیر داردبهره
ایش سطح هاي آموزشی در افزنشان داد که برگزاري دوره

مدیریت منابع طبیعی نقش هاي طرحمورد آگاهی افراد در 
Liu(دارد et al., ها نشان نگاشتهنه یمرور پیش. )2010
اصالح و احیاء مراتع ریزي در امر دهد که هر گونه برنامهمی

داري بدون در نظر گرفتن نقش هاي مرتعو اجراي طرح
برداران به وضعیت اقتصادي و اجتماعی بهرهمردم و توجه 

وضعیتدر این پژوهش،بنابراین.بخش نخواهد بودنتیجه
داري مورد هاي مرتعران در اجراي طرحبردامشارکت بهره

مؤثر بر هاي رار گرفت و نسبت به شناسایی سازهبررسی ق
دهستان داري هاي مرتعبرداران در اجراي طرحمشارکت بهره

.گل تپه، شهرستان سقز همت گمارده شد

هامواد و روش
روش پژوهش از نظر هدف کاربردي است که بهاین 

آماري این جامعه. استاسنادي و پیمایش انجام شده
شش روستاي ی روستایسرپرستان خانوارهايپژوهش را 
، شهرستان سقز تشکیل از بخش زیویهتپهدهستان گل

بخش به نام بخش سه داراي سقزشهرستان . دهندمی
دهستان. باشدمیسرشیوبخش زیویه ومرکزي، بخش 

داراي مناطقی با مشارکت قابل قبول و فاقد همکاري تپهگل
سه روستاي مورد . داري بودهاي مرتعطرحدر اجراي 

داراي ) ناو، کانی سفید سفلی و حاج حسنقره(مطالعه 
داري هاي مرتعدرصد در اجراي طرح70مشارکت باالي 

داراي ) دانپنبهمیرسعید، یورقل، دره(بوده و سه روستا نیز 
براي برآورد حجم نمونه از . درصد بودند20مشارکت زیر 

استفاده ) Morgan)1970وKrejcieريگینمونهجدول 
حجم نمونه شامل ر اساس اطالعات این جدول،ب. استشده
نفر از 103نفر از روستاهاي مشارکت کرده و 72

طور تصادفی اعضاي نمونه به.بودروستاهاي مشارکت نکرده 
سرپرست خانوار 175در مجموع از انتخاب شدند و

ها نیز، مصاحبه آوري دادهتکنیک جمع.عمل آمدمصاحبه به



...داري هاي مرتعبرداران در اجراي طرحتبیین عوامل مؤثر بر مشارکت بهره۲۴۰

بسته و باز االت ئوسبا ساختارمندپرسشنامهابزار با کمک 
بخش نخست پرسشنامه به . بخش بوددومشتمل برپاسخ 

متغیر (داري هاي مرتعبررسی میزان مشارکت در اجراي طرح
وال بسته در قالب طیف پنج ئس7پرداخت که با می) وابسته
بخش دوم نیز به سنجش .دشاي لیکرت سنجیدهگزینه

هاي این متغیرها، سازه. اختصاص داشتمتغیرهاي مستقل
هاي برداران در اجراي طرحتأثیرگذار بر مشارکت بهره

مورد درك در(آگاهی زیست محیطی : داري شاملمرتع
، ادراك در )داريهاي مرتعتخریب مراتع، آگاهی از طرح

ادراك در (هاي مشارکت ها و بازدارندهکنندهتسهیلمورد 

هاي ها و بازدارندههاي ذیربط، مشوقعملکرد سازمانمورد
تناسب زیست (اکولوژکی- سنجی فیزیکیامکانو)مشارکت

بی ذهنی داري با منطقه، ارزیاهاي مرتعمحیطی طرح
داري، درك نسبت هاي مرتعپیامدهاي زیست محیطی طرح

صوري ابزار روایی.باشدمی)داريهاي مرتعبه آسانی طرح
سنجش توسط پانل متخصصان تأیید شد و براي سنجش 

آماري ترتیب اي راهنما خارج از منطقهپایایی نیز مطالعه
پرسشنامه در جدول هاي گویهنتایج آزمون پایایی . داده شد

. نشان داده شده است1

هاي مورد مطالعهسازهیب آلفاي کرونباخاضر-1جدول 
)α(ضریب آلفاي کرونباخ هاتعداد گویهمفاهیم پژوهش

778/0داريهاي مرتعمشارکت در طرح
آگاهی زیست محیطی

860/0تخریب مرتع موردادراك در -
372/0داريهاي مرتعآگاهی از طرح-

هاي مشارکتها و بازدارندهتسهیل کنندهمورد ادراك در 
555/0هاي ذیربطعملکرد سازمانموردادراك در -
655/0هاي مشارکتها و بازدارندهمشوقمورد ادراك در -
داريهاي مرتعاکولوژیکی طرح-مکان سنجی فیزیکیا

682/0داري با منطقههاي مرتعتناسب زیست محیطی طرح-
789/0هابی ذهنی پیامدهاي زیست محیطی طرحزیارا-

783/0داريهاي مرتعدرك نسبت به آسانی طرح-

هاي آماري هاي پژوهش از روشمنظور تحلیل دادهبه
میانگین، انحراف معیار، ضرایب مانندتوصیفی و استنباطی 

همبستگی، آزمون تی مستقل و رگرسیون سلسله مراتبی 
SPSS19افزار پردازي نیز با استفاده از نرمداده. شداستفاده

.استشدهانجام 

نتایج
نشان 2پژوهش در جدولاختی نشجمعیتهايیافته

در روستاهاي فعال در میانگین سنی پاسخگویاندهد،می

انحراف معیار در (سال 05/43داريهاي مرتعطرحعرصه
در این عد خانوارمیانگین ب.باشدمی) سال09/13حدود 

.نفر بوده است46/1نفر با انحراف معیار 9/3روستاها
برداران فعال در میانگین وضعیت سطح تحصیالت بهره

انحراف معیار (سال 92/7داري هاي مرتعاجراي طرح
خانوار میانگین درآمد ساالنه. استبوده)الس46/4

با 1393ریال در سال 7/55,655,737پاسخگویان 
تعداد واحد .باشدریال می30,375,365/ 7معیار انحراف 

رأس بوده است 50پاسخگویان ) گاو، بز و گوسفند(دامی 
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به این ،باشددامی در ایران براساس گوسفند میواحد (
گوسفند و هر رأس گاو 8/0ترتیب که هر رأس بز برابر با 

ارزانی و همکاران، ()باشدرأس گوسفند می5/12برابر با 
برداران غیرفعال در هاي بهرهتحلیل توصیفی ویژگی).1388

داري بیانگر این است که میانگین سنی مرتعهاياجراي طرح
سال ) 48/14انحراف معیار (4/44این گروهپاسخگویان

)74/1انحراف معیار (34/4میانگین بعد خانوار . باشدمی
برداران رهبهنیزسطح تحصیالتاز نظر . نفر بوده است

71/6از میانگینداري هاي مرتعرفعال در اجراي طرحغی
میانگین .اندبودهسواد برخوردارسال )21/5انحراف معیار(

پاسخگویان برابر با در بینخانوار درآمد ساالنه
ریال )04/3,019,702انحراف معیار (94/69,882,352
برابر با نیز دامداري پاسخگویان سابقهمتوسط. باشدمی
عداد میانگین ت. باشدمیسال)21/19انحراف معیار (25/28

رأس 8/50برابر با بردارانواحد دامی این گروه از بهره
.باشدمی

داريهاي مرتعاجراي طرحبرداران درشناختی بهرههاي جمعیتویژگی-2جدول
داريهاي مرتعاجراي طرحغیرفعال در برداران بهره ي مرتعداريهافعال در اجراي طرحبرداران بهره

انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین گویه
48/14 4/44 09/13 05/43 )سال(سن
21/5 71/6 46/4 92/7 )سال(وضعیت تحصیل
74/1 37/4 46/1 9/3 )نفر(بعد خانوار
21/26 8/50 63/25 50 )راس(واحد دامیتعداد 

04/30,190,702 94/69,882,352 7/30,375,365 7/55,655,737 )ریال(درآمد ساالنه
21/19 25/28 17 96/25 )سال(دامداريسابقه

داريهاي مرتعبرداران در اجراي طرحمشارکت بهره
دو هاي مشارکت در بین منظور بررسی قیاسی گویهبه

داري از هاي مرتعبرداران فعال و غیرفعال در طرحگروه بهره
در ستون دوم ).3جدول (شد استفادهمیانگین آزمون مقایسه
هاي عیت میانگین و انحراف معیار حیطهوض3و سوم جدول 

ال برداران فعداري در گروه بهرههاي مرتعمشارکت در طرح
مشارکت در گویهدهدنتایج نشان می. ه شده استنشان داد

و ) =93/3̅(کنترل اطفاء حریق در مراتع بیشترین میانگین 
هاي ي اجراي طرحمشارکت در تأمین یا کمک هزینه برا

برداران از نظر بهرهرا ) =11/2̅(داري کمترین میانگین مرتع
که الزم به ذکر است . انددادهاین گروه به خود اختصاص 

کاري، حفاظت و هاي بوتهپروژهبرداران در مشارکت بهره
جدول و پنجمدر ستون چهارم. قرق هم مطلوب بوده است
برداران در بهرهسطوح مشارکتمیانگین و انحراف معیار 

دهد که نتایج نشان می. نشان داده شده استغیرفعال 
ن در حفاظت از ااییان و محافظمشارکت در کمک به روست

و مشارکت ) =95/2̅(ین هاي اجرا شده بیشترین میانگطرح
) =13/2̅(در کنترل اطفاء حریق در مراتع کمترین میانگین 

آزمون تی مستقل نتایج.را به خود اختصاص داده است
هاي مورد بررسی، گویهز بین گویهدهد که انشان می

ختالف مشارکت در کنترل اطفاء حریق در مراتع داراي ا
و سطح =95/3t(است برداران دار بین دو گروه بهرهمعنی
هاي این جدول، بر مبناي یافته.)009/0داري برابر با معنی

هاي ر اجراي طرحبرداران فعال دمشارکت در بین بهره
بیشتر از داري به طور معنی16/3داري با میانگین مرتع

هاي برداران غیرفعال در اجراي طرحمیانگین در بهره
و سطح =33/3t(بوده است 66/2داري برابر با مرتع
. )04/0داري برابر با معنی
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داريهاي مرتعبرداران در اجراي طرحمشارکت بهره-3جدول 
داريسطح معنی tآماره  غیرفعال برداران بهره فعال برداران بهره

انحراف معیار *میانگین معیارانحراف  *میانگین گویه
83/0 63/0 29/1 38/2 28/1 51/2 مشارکت در رعایت فصل چرا
5/0 88/4 42/1 64/2 38/1 69/3 کاريمشارکت در بوته

009/0 95/3 4/1 13/2 16/1 93/3 مشارکت در کنترل اطفاء حریق در مراتع
9/0 19/3 33/1 95/2 28/1 59/3 هااز طرحن در حفاظت اکمک به محافظمشارکت در
11/0 07/3 4/1 76/2 52/1 4/3 کاري شدههاي بوتهمشارکت در انجام قرق عرصه
16/0 63/0 3/1 23/2 15/1 11/2 هامین یا کمک هزینه براي اجراي طرحمشارکت در تأ
3/0 9/1 24/1 50/2 4/1 88/2 هابراي اجراي طرحها و نهادهمشارکت در تأمین ابزار
04/0 3/3 03/1 66/2 92/0 16/3 کلمشارکت

*:.استپنجتا یکمیانگین بین دامنه

هاي برداران در اجراي طرحمشارکت بهرهعوامل مؤثر بر
داريمرتع
برداران فعال هاي مشارکت بهرهکنندهشناسایی تعیینرايب

داري از تحلیل رگرسیون سلسله هاي مرتعدر اجراي طرح
کنندههاي تعیینبراي بررسی سازه. مراتبی استفاده شد

هاي در اجراي طرحفعالبردارانبهرهدر بین مشارکت 
سازه پی در پی وارد معادله شدندسهداري مجموعاً مرتع

متغیرهاي آگاهی زیست دسته اول در مرحله).4جدول (
هاي رتع، آگاهی از طرحدرك نسبت به تخریب م(یمحیط
5/4دهد که نتایج نشان می. وارد معادله شدند) داريمرتع

برداران فعال در اجراي درصد از تغییرات در مشارکت بهره
در مرحله. کندداري را این متغیر تبیین میهاي مرتعطرح

هاي مشارکتها و بازدارندههیل کنندهستمورددوم ادراك در 
ها و مشوقهاي ذیربط و عملکرد سازمانموردادراك در (

اضافه . رگرسیونی شدوارد معادله)مشارکتهايبازدارنده
در مشارکت را درصد از تغییرات 4/1شدن این متغیر 

این . کندداري تبیین میهاي مرتعبراران در اجراي طرحبهره
گویی مورد بررسی قدرت پیشدهد که متغیرنشان میامر 

-سنجی فیزیکیم متغیر امکانسومرحلهدر . چندانی ندارد
تناسب زیست محیطی (داريهاي مرتعطرحاکولوژیکی

بی ذهنی پیامدهاي زیست محیطی داري، ارزیاهاي مرتعطرح
هاي داري، درك نسبت به آسانی طرحمرتعهاي طرح
این متغیر به دبا ورو. رگرسیونی شدوارد معادله)داريمرتع

کنندگی مدل به یکباره با تغییر بینیمعادله قدرت پیش
اي که این متغیر به تنهایی به گونه. اي مواجه شده استعمده

در فعالبرداراندرصد از تغییرات را در مشارکت بهره18
. کندداري تبیین میهاي مرتعاجراي طرح

داريهاي مرتعبرداران فعال در اجراي طرحهاي مشارکت در بهرهکنندهتعیین-4جدول
داري تغییراتسطح معنیضریب تعیین تغییرضریب تعیین ضریب همبستگیمدل

211/0045/0045/002/0الف1
242/0059/0014/004/0ب2
435/0239/018/0001/0پ3
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برداران در اجراي متغیر وابسته مشارکت بهره: توضیح
باقی : (بینی کنندهپیش. الف.باشدداري میهاي مرتعطرح
مدل : بینی کنندهپیش. ب، و آگاهی زیست محیطی) مانده

هاي ندهها و بازدارتسهیل کنندهموردادراك در یک و 
سنجی امکاندو ومدل : بینی کنندهپیش.پو مشارکت
.داريهاي مرتعطرحاکولوژیکی- فیزیکی

اکولوژیکی- سنجی فیزیکیبا ورود متغیر امکان
به معادله، مدل نهایی شکل گرفت کهداريهاي مرتعطرح

،فزون بر آنا. گرددمشاهده می5جزییات آن در جدول 
دهد که انحراف نشان می5جدول ضرایب استاندارد شده

موردآگاهی زیست محیطی، ادراك در معیار تغییر در مقدار
سنجی و امکانمشارکتهايها و بازدارندهکنندهتسهیل

ترتیب موجب بهداريهاي مرتعیکی طرحژاکولو- فیزیکی
تغییر در انحراف معیار 242/0و 246/0، 278/0رخ دادن 

. شودري میادهاي مرتعبرداران در اجراي طرحمشارکت بهره
ي اداري متغیرها، مشارکت کل روستاهمعنیبا توجه به سطح 

داري تابعی از آگاهی زیست هاي مرتعفعال در اجراي طرح
هاي و بازدارندههاکنندهتسهیلموردمحیطی، ادراك در 

هاي اکولوژیکی طرح-سنجی فیزیکیامکانومشارکت
. استداري مرتع

داريهاي مرتعبرداران فعال در اجراي طرحهاي مشارکت بهرهایی تعیین کنندهگرسیونی مدل نهضرایب ر-5جدول
ضریب غیر متغیر

استاندارد
خطاي استاندارد 

شده
ضریب استاندارد 

شده
tداريسطح معنیارزش

784/2007/0-769/1646/0مقدار ثابت
649/1522/0278/0197/102/0آگاهی زیست محیطی

و هاکنندهتسهیلموردادراك در 
هاي مشارکتبازدارنده

403/0209/0246/0450/101/0

هاي طرحاکولوژیکی-سنجی فیزیکیامکان
داريمرتع

364/0190/0242/0915/105/0

فعال در اجراي بردارانمشارکت بهرهر این مبنا، ب
آگاهی زیست تابعی از متغیرهاي)Y(داريهاي مرتعطرح

هاي ها و بازدارندهکنندهادراك از تسهیل، )X1(محیطی
بر )X3(اکولوژیکی-سنجی فیزیکیو امکان) X2(مشارکت

: زیر استاساس رابطه
Y= 769/1 + 649/1 X1- 403/0 X2+ 364/0 X3

برداران مشارکت بهرهکنندههاي تعیینبراي بررسی سازه
هم از رگرسیون داريهاي مرتعاجراي طرحفعال در غیر

سازه پی در پی سهدرمجموع.شداستفادهسلسله مراتبی 
6توان در جدول وارد معادله شدند، که نتایج آن را می

نشان داده شده جدولاینهمانطور که در. مشاهده کرد
اول دسته متغیرهاي آگاهی زیست محیطی است، در مرحله

هاي مرتع، آگاهی از طرحدرك نسبت به تخریب(
8/12دهد که نتایج نشان می. وارد معادله شدند) داريمرتع

برداران فعال در اجراي درصد از تغییرات در مشارکت بهره
در مرحله. کندداري را این متغیر تبیین میهاي مرتعطرح
هاي مشارکتو بازداراندهها کنندهتسهیلموردادراك در دوم 

ها و هاي ذیربط، مشوقعملکرد سازمانرد موادراك در (
اضافه . رگرسیونی شدوارد معادله)هاي مشارکتبازدارنده

در مشارکت را درصد از تغییرات هشت شدن این متغیر 
داري تبیین هاي مرتعدر اجراي طرحغیرفعالبرارانبهره
دهد که متغیر مورد بررسی قدرت این نشان می. کندمی

دسته متغیرهاي ،سومحلهردر م. نداردگویی چندانیپیش
وارد داريهاي مرتعطرحاکولوژیکی-سنجی فیزیکیامکان



...داري هاي مرتعبرداران در اجراي طرحتبیین عوامل مؤثر بر مشارکت بهره۲۴۴

این متغیر به معادله قدرت دبا ورو. رگرسیونی شدمعادله
اي مواجه شده بینی کنندگی مدل به یکباره با تغییر عمدهپیش
درصد از 18اي که این متغیر به تنهایی به گونه. است

فعال در اجراي غیربرداران ت را در مشارکت بهرهتغییرا
. کندداري تبیین میهاي مرتعطرح

داريهاي مرتعبرداران غیرفعال در اجراي طرحهاي مشارکت در بهرهکنندهتعیین-6جدول 
تغییراتداري سطح معنیضریب تعیین تغییرضریب تعیین ضریب همبستگیمدل

357/0128/0128/002/0الف1
456/0208/008/0001/0ب2
627/0393/018/0001/0پ3

مدل یـک و ادراك در  : بینی کنندهپیش. ب، و آگاهی زیست محیطی) باقی مانده: (بینی کنندهپیش. الفباشد، داري میهاي مرتعبرداران در اجراي طرحمتغیر وابسته مشارکت بهره: توضیح
اکولوژیکی-سنجی فیزیکیمدل سه امکان: بینی کنندهپیش. پ، هاي مشارکتندهها و بازدارتسهیل کنندهمورد 

ورود متغیر جزئیات مدل نهایی پس از7جدول 
به داريهاي مرتعطرحاکولوژیکی- سنجی فیزیکیامکان
ضرایب استاندارد شده،فزون بر آنا. دهدرا نشان میمعادله

مقدار دهد که انحراف معیار تغییر در نشان می7جدول 
و مشارکتيهاو بازدارندههاکنندهتسهیلموردادراك در 

داريهاي مرتعاکولوژیکی طرح-سنجی فیزیکیامکان
تغییر در 241/0و391/0ترتیب موجب رخ دادنبه

هاي برداران در اجراي طرحمعیار مشارکت بهرهانحراف 
داري متغیرها، با توجه به سطح معنی.شودري میادمرتع

هاي فعال در اجراي طرحغیري امشارکت کل روستاه
و هاکنندهتسهیلموردادراك در داري تابعی از مرتع

اکولوژیکی - سنجی فیزیکیمکاناوي مشارکتهابازدارنده
.     استريداهاي مرتعطرح

داريهاي مرتعبرداران غیرفعال در اجراي طرحهاي مشارکت بهرهرگرسیونی مدل نهایی تعیین کنندهضرایب-7جدول 

ضریب استاندارد خطاي استاندارد شدهضریب غیر استانداردمتغیر
داريسطح معنیtارزششده

247/203/0-851/0443/0مقدار ثابت
2/0-1/1-203/0154/0-223/0آگاهی زیست محیطی

و هاکنندهتسهیلموردادراك در 
547/0212/0391/0582/201/0هاي مشارکتبازدارنده

اکولوژیکی -سنجی فیزیکیامکان
295/0125/0241/0367/202/0داريهاي مرتعطرح

برداران هاي مشارکت بهرهتعیین کنندهر این مبنا، ب
زیر قابل داري در رابطههاي مرتعغیرفعال در اجراي طرح

: استتبیین 
Y= 223/0-117/0 X1 547/0+ X2+ 295/0 X3

برداران فعال در اجراي مشارکت بهره: Y، که در آن

ادراك : X2،آگاهی زیست محیطی: X1، داريهاي مرتعطرح
: X3و هاي مشارکتو بازدارندههاکنندهتسهیلمورددر 

داريهاي مرتعاکولوژیکی طرح-سنجی فیزیکیامکان
.باشدمی
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حثب
اطفاء حریق بیشترین ، 3هاي جدول یافتهاساسبر

هاي مورد بررسی در اول را در بین گویهرتبهمیانگین و 
. داري داردهاي مرتعبرداران فعال در اجراي طرحگروه بهره

توان چنین استنباط کرد که چون ها میجه به یافتهبا تو
هاي زراعی به صورت عمد یا غیر عمد به زمینسوزيآتش
برداران در کنترل اطفاء برداران ضرر وارد کرده پس بهرهبهره

حریق به صورت گروهی شرکت کرده و این گویه باالترین 
الزم به . سی داردهاي مورد برررمیانگین را در بین گویه

سوزي در اراضی زراعی یکی از عملیات توضیح است، آتش
، روستائیان رواز این. گرددپس از برداشت محصول تلقی می

همچنین مطابق . کنندمیدر اطفاء حریق احساس مسئولیت 
، مشارکت در تأمین یا کمک هزینه براي 3هاي جدول یافته

گروه فعال و غیرفعال داري در هر دو هاي مرتعاجراي طرح
،داري با بیشترین ضریب تغییراتهاي مرتعدر اجراي طرح

این با توجه به. اولویت آخر را به خود اختصاص داده است
به طور مستقیم و مشکالت مالی نتیجه و از آنجا که 

برداران ثیرگذار بر مشارکت بهرهأغیرمستقیم یکی از عوامل ت
برداران ست، بنابراین بهرهداري اهاي مرتعجراي طرحدر ا

بیشتري براي انجام عملیات اصالح و احیاي مراتع انگیزه
مشارکت "ولی با توجه به مشکالت ناشی از فقر مالی . دارند

"داريهاي مرتعدر تأمین یا کمک هزینه براي اجراي طرح

. باشدمیبرداران بهرهخارج از توان 
، آگاهی رگرسیون سلسله مراتبیهايیافتهبر مبناي 

داري هاي مرتعزیست محیطی در گروه فعال در اجراي طرح
این سازه به .داردأثیربرداران این گروه تبر مشارکت بهره

. پردازدتخریب مراتع میموردبرداران در بررسی ادراك بهره
بینی کنندهپیشبرداران از تخریب مراتع درك بهره، رواز این
این یافته . دشابداري میهاي مرتعدر اجراي طرحت مشارک

و Liuو ) 2011(و همکاران Famiشبا نتایج پژوه
این پژوهشگران در پژوهش . مطابقت دارد)2010(همکاران 

برآگاهی زیست محیطی کهخود به این نتیجه رسیدند
تأثیرداريهاي مرتعدر اجراي طرحبردارانمشارکت بهره

هاي ها و بازدارندهکنندهتسهیلموردادراك در همچنین . دارد

برداران مورد در هر دو گروه از بهرهبر مشارکت نیز مشارکت
از این سازه به بررسی درك . باشدتأثیرگذار میمطالعه 

هاي ها و بازدارندههاي ذیربط و مشوقعملکرد سازمان
ها و تأمین نهادههر چه البته . پردازدقانونی و اجرایی می

هاي از کانالهاي قانونی ها و بازدارندهتسهیالت و مشوق
مشارکت ،انجام شودتري طور عادالنهتر و بهمنطقی

. یابدداري افزایش میهاي مرتعبرداران در اجراي طرحبهره
) 2008(و همکاران Ansariپژوهش با نتایج باالهاي یافته

پایین بودن میزان ، ندز نشان دادنیاین محققان. همخوانی دارد
، از عوامل اصلی نونیاهاي قاستیها، نقص قوانین و کجریمه

برداران در احیاي تخریب مراتع و درنتیجه عدم مشارکت بهره
هاي اکولوژیکی طرح-سنجی فیزیکیامکان. باشدمراتع می

برداران در هر دو گروه داري بر میزان مشارکت بهرهمرتع
داري هاي مرتعبرداران فعال و غیرفعال در اجراي طرحبهره

مؤلفه به بررسی تناسب زیست این . تأثیر بسزایی دارد
وضعیت (داري اجرا شده در منطقه هاي مرتعمحیطی طرح
، درك )غیرهپوشش گیاهی منطقه واقلیم،ت بارش، وضعی

پذیر کاري، انعطافبوتهمشارکت در (ها نسبت به آسانی طرح
قابلیت تغییر زمانی و مکانی ، داريهاي مرتعطرحبودن
بی ذهنی پیامدهاي زیست و ارزیامشارکتو )هاطرح

افزایش حیوانات وحشی در (داري هاي مرتعمحیطی طرح
)افزایش پوشش گیاهی و غیرهها، بعد از اجراي طرح

هاي اجرا شده با سه مؤلفههمخوانی طرح. پرداخته است
سنجی فیزیکی اکولوژیکی باعث افزایش ذکرشده در امکان

داري خواهد هاي مرتعبرداران در اجراي طرحشارکت بهرهم
)Karimian)2011وRashtianپژوهش با نتایج کهشد

مسائل که بر این باورند نیزپژوهشگراناین . مطابقت دارد
برداري و مدیریت مراتع در بهرهاکولوژیکی- فیزیکی

ها داللت بر آن دارد که این یافته.باشدتأثیرگذار می
منوط به لحاظ داريهاي مرتعاجراي طرحمشارکت در 

پذیرش اجتماعی ذینفعان و ترغیب آنها نسبت بهکردن
. استداري هاي مرتعطرح

ها و تسهیل کنندهمورددرك در تأثیر با توجه به 
هاي عملکرد سازمانازشامل درك (هاي مشارکت بازدارنده
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، پیشنهاد )هاي قانونی و غیرهها و بازدارندهو مشوقذیربط 
موردامکانات و اعتبار الزم در ابزار، شود که دولت می

برداران قرار داري را در اختیار بهرههاي مرتعاجراي طرح
در برخورد با ايی و عادالنهیهمچنین قوانین اجرا. دهد

ربطوضع و توسط نهادهاي ذیداريهاي مرتعطرحن امتخلف
.اجرا گردد

تخریب ازدرك (آگاهی زیست محیطی تأثیربا توجه به 
بر مشارکت )داريهاي مرتعمراتع و آگاهی از اجراي طرح

الن وشود سازمان منابع طبیعی و مسئ، پیشنهاد میبردارانبهره
اجرایی بر پربار نمودن هر چه بیشتر خدمات ترویجی تالش 

برداران در زمینهآگاهی بهره، تا افزون بر ارتقاء سطح کنند
تخریب این نحوهنسبت به آنهاآگاهی اهمیت مراتع، 

مورددر رابردارانبهرهو همچنین را ارتقا دادههاعرصه
و نقش آنها در حفظ و احیاي هاي اجرا شده در منطقهطرح
برداران سبب افزایش دانش فنی بهرهو،آگاه سازدمراتع

داري شود تا در هاي مرتعرتبط با طرحهاي مپیرامون فعالیت
.برداران فراهم شودنهایت بستر مناسب براي مشارکت بهره

- سنجی فیزیکیامکانبا توجه به نقش پررنگ بنابراین 
تناسب زیست محیطی، (داري هاي مرتعاکولوژیکی طرح

داري رتعهاي مبی ذهنی پیامدهاي زیست محیطی طرحارزیا
برداران، بر مشارکت بهره) هاطرحو درك نسبت به آسانی 

این ها ریزي و اجراي طرحد که در برنامهشوپیشنهاد می
همچنین براي همخوانی . قرار گیردمورد توجهعامل بیشتر 
ریزي و است که برنامهها با وضعیت منطقه بهتربیشتر طرح
. انجام شودبرداران بهرهبا مشارکت همه جانبهها اجراي طرح
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Abstract
Natural resources, especially rangelands characteristically provide a context for
sustainable development of environment worldwide. Recently, rangeland management
projects play an important role in preventing pasture degradation and promote their
overall status. Community participation is one of the main factors for any successful
range management program. Due to the importance of stakeholder participation in
rangeland management projects, this study aimed at investigating determinants of
stakeholders’ participation in rangeland projects of Goltape Dehestan, Saqqez county.
Thereby, the study employed descriptive causal comparative research design. The
statistical population was consisted of beneficiaries in rural pastures (with high and low
participation rate in range management projects). The sample was consisted of 175 rural
household heads in Gol Tappeh villages. Structural questionnaires were used to collect
data. The questionnaires validity was confirmed by panel of experts and a pilot study
was done to assess the reliability. Cronbach's alpha coefficients were between 0.52 and
0.89 for different measures. The results showed that, in active-participant group,
perception towards facilitative factors and bottlenecks, environmental awareness and
physic-ecological feasibility of rangeland projects and in passive-participant group
perception towards facilitative factors and bottlenecks and physic-ecological feasibility
were determined the participation in rangeland projects.

Keywords: Rural development, Saqqez County, rangeland projects, participation.
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