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 چکیده

بخش  اند.كرده ها ايفاهاي مرتعداري نقش مهمی را در جلوگیري از تخريب مراتع و بهبود وضعیت آنهاي اخیر، طرحدر سال

ز اين رويكرد اها، ه آنبكنند كه بدون توجه برداري میهاي مرتعداري دخالت و مشاركت افرادي است كه از آن بهرهلی طرحاص

ثر بر جتماعی مؤوامل اعدر اين راستا، اين مطالعه به بررسی و تعیین  كارايی الزم در مديريت مرتع برخوردار نخواهد بود.

رسشنامه به پ 111ظور، پردازد. براي اين منهاي مرتعداري در حوزه آبخیز سوادكوه میبرداران در اجراي طرحمشاركت بهره

-موزشآ، مراتع رداري ازبسابقه بهرهآوري شد. نتايج برآورد رگرسیونی لوجیت نشان داد كه متغیرهاي تصادفی جمع كامالا روش 

عداري هاي مرترحطدار بر مشاركت در اجراي عنیاثر مثبت و م مساحت مرتعهاي مرتعداري و آگاهی از طرحهاي ترويجی، 

 يطور هه ببود حت مرتعمساو  هاي مرتعداريبیشترين كشش مربوط به متغیر آگاهی از طرحبه ترتیب در اين بررسی اند. داشته

درصد  37/3و  68/4هاي مرتعداري ، احتمال افزايش مشاركت در اجراي طرحاين دو متغیركه با افزايش يک درصدي در 

خواهد  واحد افزايش 235/0و  284/0 نیز همچنین، با افزايش اين دو متغیر، احتمال مشاركت مرتعدارانافزايش خواهد يافت. 

 داشت.

 .اعیش عوامل اجتمهاي مرتعداري، نق، آگاهی از طرحمساحت مراتعدار، و معنی مثبتمرتعداران، اثر  کلیدی: هایواژه



 

 

 

 

 مقدمه

نقش محوري پیدا كرده است. بعد از پیروزي انقالب اسالمی در  ،واژه مشاركت ،توسعه پايدار ژهيو بهدر ادبیات توسعه و 

-اي قرار گرفته است. مقوله مشاركت در بهرههاي اخیر مورد توجه ويژهاي پیدا كرد و در سالايران مفهوم مشاركت ابعاد گسترده

هاي آبخیزداري نیز اهمیت زيادي دارد. تأكید بر مشاركت مردم در هبرداري، احیاء و نگهداري منابع طبیعی و حفاظت از عرص

گردد كه از اين دهه بر می 1930ترين راه حفظ اين منابع، به دهه آسانترين و نزديک به عنوانهاي پیرامون منابع طبیعی تصمیم

 ,Farhadi 1997) حیطی شروع شده استبهبود شرايط م به منظورهاي اجتماعی به بعد، تالش براي كسب ديدگاه و عاليق گروه

Garforth et al, 1988 ,)هاي طبیعی، يكی از علل اصلی ناكامی دولت. با توجه به اهمیت مراتع در كشور جهت حفظ اكوسیستم-

، محیطی و منابع آن جوامع است. به طوري كههاي زيستگیري و نظارت بر برنامهها، عدم مشاركت فعال مردم در فرآيند تصمیم

گیري متمركز و بدون حضور و مشاركت مردم ناموفق بوده گذاري و تصمیمريزي، سیاستدر حفظ و احیاي مراتع، هر نوع برنامه

 & Allan)به عنوان يک نیاز و ضرورت مطرح است بنابراين استفاده از مشاركت مردمی  (.Khatoonabadi et al, 2001) است

Curtis, 2002) .افزايش سازگاري اجتماعی بدانیم به منظورها گیريرا دخالت افراد جامعه در تصمیم بنابراين اگر مشاركت 

(Drakakis & Bale, 1992)، در صورت آموزش و باال رفتن سطح سواد و معیشت خود و  مرتعدارانشويم كه متوجه می

و حفاظتی  م در امور اصالحی، احیايیرو، باز هها با وجود آگاهی از موانع پیشاطمینان از رضايت بخش بودن نتايج پروژه

و افراد  مرتعداران خصوصاا. به همین دلیل، امروزه سعی در اين است كه مردم و (Mohseni Tabrizi, 1992) كنندمشاركت می

-صوص طرحهاي منابع طبیعی به خبرداري طرحگیري، تأمین اعتبار، انجام تحقیقات و نحوه بهرهنفع از ابتدا تا انتها در تصمیمذي

ها اشاره كرد، جايگزينی توان به آناز جمله تجارب موفقی كه می .(,Saffari 2005) هاي مرتعداري مشاركت داشته باشند

هاي كه در اجراي طرح استهاي دولتی و كالسیک هاي جنگلداري و مرتعداري به جاي مديريتراهبردهاي مشاركتی طرح

دهند نفع را پس از آموزش و توانمند سازي مشاركت میهاي ذيدولت، گروه منابع طبیعی ضمن اعمال سیاست و حاكمیت

(Bakhshi Jahromi, 2005) .Giridhari در مطالعه خود عوامل خدمات ترويج كشاورزي، میزان ارتباط  ،(2003) و همكاران

پرست خانوار، مشاركت در كشاورزان، تعداد افراد خانوار شاغل در كشاورزي، آموزش مديريت زمین، میزان تحصیالت سر

هاي مديريتی مؤثر داري بر روي مشاركت در عملیاتمعنی به طور را لغزش در اراضی زراعی زانیمعملیات مديريت زمین و 

كند كه استفاده از راهكارهاي مشاركتی توسعه برخواسته از هاي به عمل آمده بیان میطی بررسی ،Bajban (2008)دانستند. 

هاي بنابراين بايد از روش ؛ناپذير استتدوين مديريت مناسب دام در مرتع در جامعه عشايري امري اجتنابشرايط محلی در 

هاي خود براي طی بررسی ،(2009)و همكاران  Heydari خاص و منطبق با شرايط اجتماعی و فرهنگی عشاير بهره گرفت.

منطقه مورد مطالعه خود عنوان كردند كه بین نوع مديريت  هاي مرتعداري درنقش سرمايه اجتماعی بر مشاركت در اجراي طرح



 

 

 

 

داري وجود برداري تفاوت معنیبر حسب شیوه بهره مرتعدارانبرداري از مراتع منطقه با میزان شاخص سرمايه اجتماعی در بهره

ت از عوامل تأثیرگذار بر نشان داد كه عالوه بر موارد فوق، شیب زمین و میزان اراضی زير كش ،Nasiri (2010) دارد. مطالعه

است. به عالوه عوامل فردي، میزان اعتماد به نهادهاي مختلف و آگاهی از عوامل مؤثر بر روي  مرتعدارانروي مشاركت 

در مطالعاتشان به اين نتیجه رسیدند كه مقوله  ،(2011)و همكاران  Famiهاي آبخیزداري معرفی شده است. مشاركت در عملیات

ها تضمین شود. هاي مرتعداري مورد توجه ويژه قرار گیرد تا اثر بخشی اين طرحطراحی و اجراي طرح مشاركت بايد در

هاي مرتعداري همچنین بیان كردند كه در مراتع شهرستان تفرش بین میانگین میزان مشاركت مرتعداران از نظر نوع واگذاري طرح

در بررسی نقش عوامل فردي و اجتماعی بر روي شاخص سطح  ،(2012)و همكاران  Jouriداري وجود دارد. تفاوت معنی

نگري، سطح اعتماد به افراد عنوان كردند كه بین متغیرهاي سن، سطح نگرش نسبت به مشاركت، آينده مرتعدارانمشاركت 

فاظت مختلف، مشاركت در نهادهاي اجتماعی و تمايل براي انجام كارهاي جمعی با متغیر شاخص سطح مشاركت در عملیات ح

هاي هاي اصالحی در حوزهحفاظت از خاک در طرح به منظورداري وجود دارد. در نتیجه از آب و خاک، رابطه مثبت و معنی

آبخیز، همواره بايد به بررسی عوامل فردي و اجتماعی و روانی تأثیرگذار بر روي اين مقوله پرداخته شود تا با استفاده از 

باعث جلوگیري از سیل و تشديد  ؛هاستطرح يیكارآه آبخیز كه همواره ضامن افزايش هاي مشاركتی ساكنین حوزپتانسیل

گذاري در امر دهد كه هر گونه سیاستنتايج مطالعاتی كه در اين زمینه صورت گرفت نشان می فرسايش خاک در اراضی شود.

هاي منابع طبیعی زيرا اين مجريان طرح ؛هد بودنتیجه خوااصالح و احیاء مراتع بدون در نظر گرفتن جايگاه و نقش مرتعداران بی

بايد عوامل فردي و اجتماعی مؤثر بر ؛ لذا توانند نقش مفیدي در احیاء و اصالح مراتع داشته باشنديا مرتعداران هستند كه می

ل سطح مشاركت هاي منابع طبیعی مورد مطالعه قرار گیرد تا با توجه بیشتر به اين عواممشاركت مرتعداران در اجراي طرح

 ارتقا داد. ؛استمرتعداران را كه الزمه توسعه 

 

 روش مواد و 

 موقعیت جغرافیایی منطقه

درصد  08/44هكتار معادل  9573كه از اين مساحت،  استهكتار  21717حوزه آبخیز مورد مطالعه داراي مساحت تقريبی 

 اين حوضه از شمال به حوضه رودخانه تاالر، از جنوب بهرند. دهند كه در ارتفاعات استان مازندران قرار دارا مراتع تشكیل می

هاي شش رودبار و حبله رود و از سمت شرق به حوضه رود(، از غرب به حوضه رودخانهرودخانه گورسفید )سرشاخه حبله

حوضه( و حداكثر متر )در خروجی  880آباد حداقل ارتفاع حوضه سرخگردد. هاي تاالر( محدود می)از سر شاخهرودخانه كبیر 



 

 

 

 

و اقلیم منطقه نیز طبق روش آمبرژه  مترمیلی 429. متوسط بارندگی اين حوضه استمتر )كوه قدمگاه(  3690ارتفاع حوضه 

  .استمرطوب سرد 

 روش تحقیق

ي نامه و استفاده از منابع و كتابخانه استفاده شد. براي تعیین جامعه آمارپژوهش حاضر با روش پیمايشی و تكنیک پرسش

برداري در اين داراي پروانه بهره مرتعدارانمورد نیاز با توجه به اطالعات حاصل از اداره مرتع، اداره كل منابع طبیعی، كلیه 

عوامل اقتصادي و حوضه مشخص شدند كه اين افراد جامعه آماري را تشكیل دادند. در اين پژوهش به منظور تأثیرگذاري 

هاي مرتعی مورد مطالعه كه نیز داراي طرح بودند، هاي مرتعداري، در همه تیپاجراي طرحدر  مرتعدارانبر مشاركت اجتماعی 

آوري شده از هاي جمعدادهانتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به صورت تصادفی مرتعدار  111د تعدا ،1بر اساس روش كوكران

سازي و براي تجزيه و تحلیل آماده شدند. سپس با ، آماده3و روايی 2همچنین حصول اطمینان از پايايی ونامه طريق پرسش

در عوامل اقتصادي و اجتماعی براي تعیین تأثیر بندي اطالعات آماري صورت پذيرفت. تعیین و طبقه SPSSافزار استفاده از نرم

 هاي مرتعداري، از الگوي رگرسیونی لوجیت استفاده شده است. در اجراي طرح مرتعدارانمشاركت 

 

 نتایج

دار شده است. با توجه به عالمت مثبت برداري از مراتع، در سطح يک درصد معنیيب برآورد شده براي متغیر سابقه بهرهضر

 هاي مرتعداري افزايش خواهد يافت.برداري از مراتع، تمايل براي مشاركت در طرحضريب برآورد شده، با افزايش سابقه بهره

احتمال افزايش مشاركت  گر آن است كه با افزايش يک درصدي در اين متغیر،ضريب برآوردي كشش براي اين متغیر بیان

هاي ترويجی ضريب برآورد شده براي متغیر آموزش يابد.درصد افزايش می 141/3هاي مرتعداري، مرتعداران در اجراي طرح

هاي سطح آموزشصدي در ضريب برآوردي كشش نیز بیانگر اين نكته است كه با افزايش يک دردار شده است. نیز معنی

يابد. همچنین با توجه به درصد افزايش می 468/3هاي مرتعداري، در اجراي طرح مرتعداران، احتمال افزايش مشاركت ترويجی

هاي مرتعداري در اجراي طرح مرتعداران، احتمال مشاركت هاي آموزشیحضور در اين كالسبرآورد اثر نهايی، با افزايش 

بیانگر آن است كه با هاي مرتعداري آگاهی از طرحضريب برآوردي مثبت براي متغیر  خواهد داشت. واحد افزايش 239/0

يابد. درصد افزايش می 975/4هاي مرتعداري، در طرح مرتعداران، احتمال افزايش مشاركت اين متغیردر  يدرصد کيافزايش 

هاي در اجراي طرح مرتعدارانهاي مرتعداري، احتمال مشاركت همچنین با توجه به برآورد اثر نهايی، با افزايش آگاهی از طرح

                                                 
1 Cochran  

 

 



 

 

 

 

 مرتعدارانداري بر مشاركت اين عامل اثر معنی مساحت مرتع نیزدر مورد متغیر  واحد افزايش خواهند داشت. 284/0مرتعداري 

داري وجود دارد. معنی در سطح پنج درصد، تفاوت مرتعدارانهاي مرتعداري داشته است و در تمايل به مشاركت در اجراي طرح

در  مرتعداران، احتمال افزايش مشاركت میزان مساحتضريب برآوردي كشش نیز بیانگر اين است كه با افزايش يک درصدي در 

هكتار مساحت يابد. همچنین با توجه به برآورد اثر نهايی، با افزايش هر درصد افزايش می 166/4هاي مرتعداري، اجراي طرح

 .واحد افزايش خواهد داشت 248/0ي هاي مرتعداردر اجراي طرح مرتعدار، احتمال مشاركت مراتع به يک مرتعدار

 
 نتایج برآورد مدل لوجیت -2جدول 

 آماره اثر نهايی كشش برآوردي tآماره  ضريب برآوردي متغیرها

برداري از بهره سابقه

 مراتع

296/1 **412/6 141/3 152/0 

 239/0 468/3 479/6** 300/1 هاي ترويجیموزشآ

 248/0 166/4 462/7*** 471/1 مساحت مرتع

هاي آگاهی از طرح

 مرتعداري

982/1 ***249/8 975/4 284/0 

 - 997/8 380/2 197/2 ضريب ثابت

 ** و *** به ترتیب نشان دهنده معنی داري در سطح يک و پنج صدم

Linkelihood Ratio Statistic (L.R. Statistic) = 4790/69  

000/0= Probability (L.R. Statistic) 

000/92= Probability (L.R. Statistic) 

000/92= Percentage of Right Prediction  

51214/0= 
2R McFadden  

54128/0= Maddala R-Square  

 گیریبحث و نتیجه

ها و برداري از مراتع، شناخت بیشتري نسبت به اهمیت مشاركت در اين طرحسابقه بهرهبا افزايش دهد كه نتايج نشان می

هاي مرتعداري سعی در بهبود درآمد بلندمدت خود به خوبی با مشاركت در اجراي طرح مرتعدارمنافع ناشی از آن حاصل شده و 

چنانچه مساحت ؛ لذا يابدي مرتعداري افزايش میهابا افزايش مساحت مراتع تمايل براي مشاركت در اجراي طرح خواهد نمود.

تمايل بیشتري براي مشاركت در  ؛مرتعداران از تأمین علوفه دام خود اطمینان داشته باشند ؛مراتع مشخص و قابل قبول باشد

از طرف كنند. پس تعیین حداقل سطح مراتع براي تأمین و مايحتاج نیازهاي مرتعداران هاي مرتعداري پیدا میاجراي طرح

برداري از مراتع و مساحت مرتع بر هاي اين تحقیق در زمینه سابقه بهرهيافته. استالزم و ضروري  گذاراناستیسمديران و 



 

 

 

 

و  Rouhiو  Fortmann (1990) ،Amirnejad & Rafiee (2010)و  Hantsinger با نتايج مطالعات مرتعدارانمشاركت 

هاي مرتعداري هاي ترويجی، تمايل براي مشاركت در اجراي طرحافزايش آموزش. همچنین با استمشابه  ،(2010)همكاران 

ها و منافع آن ها شناخت بیشتري نسبت به اهمیت مشاركت در اين طرحچرا كه با افزايش اين آموزش؛ افزايش خواهد يافت

ع را جهت حداكثر كردن منافع خود و ها اهمیت حفظ، احیا و بهبود مراتحاصل شده و مرتعدار به خوبی با مشاركت در اين طرح

 Rafiee & Amirnejad يهانتايج به دست آمده در اين زمینه با نتايج بررسی آيندگان درک خواهد كرد.

(2010)،Khatoonabadi   (2001)همكاران و ،Jalali & Karami (2006)  وHematzadeh & Khalighi (2006)  مطابقت

 ؛ها افزايش يابدشته باشیم اين است كه هر چه میزان آگاهی نسبت به اهداف و مزاياي طرحدارد. آنچه را كه بايد در نظر دا

شود براي افزايش مشاركت مرتعداران از طريق پیشنهاد می؛ لذا پذيرش و مشاركت مرتعداران در اجراي طرح بیشتر خواهد شد

توان به در اين رابطه می ها اقدام كرد.اجراي طرح ها نسبت به ضرورتهاي آموزشی بر میزان آگاهی آنو تشكیل كالسرسانه 

با توجه به نتايج به دست آمده به منظور ؛ لذا اشاره داشت (2010)و همكاران  Rouhiو  Jalali & Karami (2006)هاي يافته

ها و به توانمندي ، بايدبهبود شرايط اجتماعی مراتع با رويكرد مشاركت بیشتر مرتعداران براي منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه

هاي مرتعداري را افزايش داد و نقطه نظرات مرتعداران توجه كرد و از اين طريق میزان سطح مشاركت مرتعداران در اجراي طرح

 به تبع آن حفاظت، اصالح و احیاي مراتع نیز صورت گیرد.
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Abstract 



 

 

 

 

In the recent years, range management plans have played an important role in preventing rangeland 

degradation and improving their conditions. The principal essence of any range management plan is to 

involve those people who exploit the range resources, without which range management efficiency will be 

negligible. In this study effect of economical-social factots in range management projects in Savadkooh 

Watershed. Cochran,s formula was used to determine the sample size (n=111) for ranchers using stratified 

random sampling method. The results of regression Logit model showed that variables of land ownership, 

know ledge about range management plans and rangeland square have positive and significant effect in 

acceptance willingness to accept of projects. In order, The variable of know ledge about range management 

plans and rangeland square have most elasticity. If know ledge about range management plans and rangeland 

square are increased equal to one percent, probability of willingness to accept are increased equal to 4.68 PPP 

3.37 PPPPPPP. PP PPPPP PPPPP, pastoralistsin would increase by 0/284 and 0/235 unit if their two variable 

increase. 

Keywords: pastoralistsin, positive and significant effect, rangeland square, know ledge about range 

management plans, social role. 
 


