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 چکیده

ها بر دانش آن مرتعداریهای هتأثیر پروژنسبت به دیدگاه مردم روستایی بررسی  حاضر همبستگی -توصیفی تحقیق هدف     

 بخش در تحقیق آماری جامعه  .است کرده توجه کافی و کمی پارادایم دو ترکیب به ماهیت،نظر  از است.پیرامون حفاظت از مراتع 

 جدول طبق نفر 220. (=N 3722) است کرمانشاه شهرستان بادآ لعل و فرامان درود آبخیز حوزه دو روستاییان تمام شامل کمی

برداران اجرای این بهره. ندشد انتخاب حجم متناسب با به تصادفی طور به شده بندی طبقه گیری نمونه روش به و مورگان رسمی

، دریافت اطالعات (143/0) هاها تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای میزان مشارکت دامداران در طرحها بر دانش آنطرح

 (145/0) های اجتماعیعضویت در تشکلو  (175/0) انجام اقدامات احیای مراتع، (193/0) فردی و انبوهیهای میان از رسانه

 میان و انبوهی هایرسانه طریق از اطالعات ارائه جهت ترویجی اقدامات با همراه مرتعداری هایطرح اجرای که درصورتی است.

 یادگیری، برای مناسب بستری که داشت انتظار میتوان باشد، داشته هاطرح این در فعالی مشارکت جامعه و گیرد صورت فردی

 شود.فراهم  مراتع پایدار مدیریت مورد در روستایی بهرهبرداران عمل و دانش بهبود

 لعل آباد ن،فراما ددرومرتع، دانش، های مرتعداری، کلمات کلیدی: پروژه
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 مقدمه 

 به یزیاد حد تا جامعه پایدار توسعه. دهندمی یلتشک را کشور هر هایثروت از مهمی بخش طبیعی منابع و زیست محیط     

 تقاضا روزافزون افزایش، جهان جمعیت رشد (.Zamani et al. 2002) دارد بستگی آن از استفاده چگونگی و طبیعی منابع کیفیت

 چالش بیستم قرن دوم نیمه در ،یاقتصاد بازده افزایش منظور به طبیعت در آنرویه بی کاربرد و فناوری پیشرفت غذایی، مواد برای

حفاظت  مناطق از حفاظت در فرسایش مقدار که دهدمی نشان تحقیقات (Mendoza, 2006) آورد وجود به طبیعی منابع در هایی

 بعضی دلیل همین به. گیردمی صورت کشاورزی آن در که است طبیعی مناطق از کمتر مراتب به جنگلی های پارکشده مانند 

 Xavier, & amp; 2002; Sucker 2000) کنند می معرفی انسانی عامل عامل اراضی فرسایش اصلی عامل پژوهشگران،

Qiangguo) مواد خاک، آلی مواد و آب دادن دست از اراضی، وریبهره کاهش خاک،حاصلخیزی  کاهش باعث فرسایش واقع در 

 & Pimentel) شود می طبیعی منابع و کشاورزی های اکوسیستم تخریب نهایت در و خاک سطحی عمق کاهش و مغذی

Kounang,2006.) زاده قادر و رحیمی میر حاج ،(1380) پور ابراهیم همچون پژوهشگرانی (Haji-Rahimi & Ghaderzadeh, 

 دهکردی کرمی و کریمی ،(1390) مجدم و المیغ مافی ،(1391) همکاران و طهماسبیان ،(1382) انصاری و خورشیدی(، 2008

 اصول و طبیعی منابع با رابطه در برداران بهره دانش کمبود( 1391) زمانی و زاده منتی و ،(1391) پور حکیم و محمودی ،(1391)

 ایران تعامر کیفی و کمی تخریب در موثر عوامل مهمترین ازرا  طبیعی منابع سایر و مراتع تخریب پیامدهای و برداریبهره صحیح

 این. داد تغییررا  تخریب مراتع رشد به رو روند تواند می بردارانبهره آگاهی سطح افزایش با که اندداشته بیان و اندکرده عنوان

 و حفاظت هایراه و طبیعی منابع اهمیت زمینه در بردارانبهره دانش فقدان یا و کمبود که کنند می تأکید نکته این بر هاپژوهش

برداران بهره به هازمینه این در الزم اطالعات اگر که است طبیعی منابع تخریب بر موثر اصلی عوامل از یکی آنها پایدار برداریبهره

برداری بهرهدر  اساسی عامل یک دانش بنابراین. حرکت نمود منابع از پایدار برداریبهره و توسعه راستای در توانمی گردد ارائه

 دانش شناخت ایجامعه هر توسعه های برنامه در مهم اصل از این، بر عالوه (.Florianczyk et al, 2012پایدار از منابع است )

 مشارکت برای های اصلیابزار از یکی و است هابرنامه اجرای جهت در محلی مردم دانش پیوندگی و ترکیب و برداران بهره

برای  تالش و بردارانبهره آگاهی و دانش رفتارها، روابط، به توجه پایدار، توسعه و گرفته صورت اقدامات از حفاظت برداری،بهره

 و دانش میزان طبیعی، منابع با بردارانبهره رفتار بر تأثیرگذار اصلیزیرا یکی از عوامل (، Moses, 2001باشد )ها میبهبود آن

 حل راه گونه هر است معتقد( 1373) سلطانیاخیر،  دهه چند در. (1390همکاران،  و خالخیلی عزیزی) است آنها اطالعات

. نماید تضمین را حیاتی منابع این یبقا تواندنمی اجتماعی_اقتصادیی عوامل شناخت و مطالعه نبدو تع،امر مدیریت برای یپیشنهاد

 مدرن مطالعات پایه و بستر عنوان به سنتی و بومی هایروشمراتع  از بهینه استفاده در هستند معتقد( 1383) قاسمی و خلیقی

 توجه توجه مرتع از دام خروج و ورود زمان تعیین برای دامداران بومی دانش و تجارب به کهکنند می پیشنهاد آنها. است ضروری

 دولتی هایحیاتی ایهپروژه چنین در نهایت در و باشند داشته هدایتی و نظارتی نقش فقط کارگزاران و دولت که طوری به شود،
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 که داد نشان ریمله توسعه طرح اثرات بررسی با نیز( 1388) همکاران و دریکوند .شود آنها بهتر چه هر اجرایی ضمانت تواندمی 

 گردیده زمینه این در روستایان مهارت و دانش افزایش و کشاورزی و دامداری های فعالیت گسترش و رونق موجب طرح این

 تعامر در یاحیای و اصالحی اقدامات زمینه در بردارانبهره نیز نشان داد( Karamidehkordi, 2007)کرمی دهکردی  مطالعه. است

 که کند مشخص تا است آن بر حاضر پژوهش فوق، مطالعات به توجه با استچرا و بیولوژیکی داشته  مدیریت اقدامات جمله از

 حفاظت زمینه در ویژه به بردارانبهره دانش بر تاثیری کرمانشاه شهرستان در اجرای حال درو یا  شده اجرا مرتفع های طرح آیا

 خیر؟ یا است دارای مراتع از

 هامواد و روش

 زیر از ییک حوزه این. است شده واقع کرمانشاه شهر کیلومتری 13 فاصله در هکتار 11009 مساحت با فرامان آبخیز حوزه     

 در نیز ماهیدشت آباد لعل آبخیز یعنی دوم حوزه. خه استکر حوزه های سرشاخه از سوقره و گاماسیاب هایرودخانه هایحوزه

 لعل روستای به شرق از ی،کلبعل چقا روستای و آباد لعل کوه به غرب از مرگ، رودخان به شمال از که است واقع کرمانشاه استان

 کنترل برای اخیرا های سال در .است هکتار 3870 آن مساحت و شود می محدود شیان تنگ کوه به جنوب از و سیدصادق آباد

 طرح خاک فرسایش تیپهای گرفتن نظر در با و زیرزمینی تفکیک به حوزه این رسوب و خاک فرسایش زیانبار آثار کاهش یا و

 کنترل و حفاظت با ساختاری محدود عملیات و کاری کپه کاری،نهال ،بوته کاری ،بندیبانکت بذرکاری، بذرپاشی، قبیل از هایی

 consulting) شود می اجرا دست در ای سازه عملیات و دام کنترل با مرتع مدیریت و حفاظت و حفاظت شخم، اصالح و دام

company of Kermanshah, 2010 Boomvarzan consulting company of Hamadan, 2000) Pishahang Toseh). 

های آن مقطعی استفاده نمود و داده همبستگی با کمک روش پیمایشی -این مطالعه کاربردی عمدتا از یک روش شناسی توصیفی

 گرداوری گردیدند )سرپرستان خانوارهای دامدار(. بردار از و با بکارگیری پرسشنامه از روش مصاحبه ساختارمند با دامداران بهره

از مراتع در زمینه بردار دامداران بهرههای مرتعداری بر دانش برداران نسبت به تأثیر طرحمتغیر اصلی پژوهش، دیدگاه بهره     

و  2، تا حدی=1، کم=0)هیچ= سطحی 4گویه با مقیاس امتیاز بندی  19)حفظ و احیا( از مراتع تعیین گردید و با استفاده از 

نیز عالوه بر متغیرهای فردی و خانوار، میزان شارکت دامداران در ( مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مستقل تأثیرگذار 3زیاد=

ها در نظر گرفته شدند. میزان فعالیت خانوار دامدار در اقدامات عداری، میزان دریافت اطالعات ترویجی از رسانههای مرتطرح

دو وجهی  متغیر 4های مرتعداری هر یک با استفاده از احیایی مراتع و اقدامات متنوع سازی معیشت مربوط به طرح -اصالحی

دامدار مشخص گردید. برای بررسی سطح این امتیازها، میزان فعالیت خانوار  (، بررسی شد و با جمع0و عدم انجام= 1-)انجام
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های متغیر )جدول( و سنجش میزان دریافت اطالعات از طریق رسانه 13های مرتعداری نیز از برداران در طرحمشارکت بهره 

 ( استفاده شد.3و زیاد= 2، تا حدی=1، کم=0هیچ=سطحی ) 4متغیر )جدول( با مقیاس بندی امتیازبندی  8انبوهی از 

 است کرمانشاه شهرستان آباد لعل و فرامان درود آبخیر ی حوزه دو روستاییان همه شامل کمی بخش در تحقیق این آماری جامعه

 کرجسی جدول اساس بر. ندبود مستقر حوزه دو این در خانوار 738 مسکن و نفوس عمومی 1385 سرشماری اساس بر که

 حوزه هر در واقع روستاهای همان) ایطبقه گیری نمونه روش از. شد مطالعه و انتخاب خانوار 220 حجم به نمونه تعداد مورگان،

 .شد استفاده کمی بخش در (بود

مورد تجزیه و  Amosو  SPSS20های توصیفی و و با کمک نرم افزار کدبندی با استفاده از تحلیلپرسشنامه پس از  هایداده     

تهیه شده به وسیله پژوهشگران، اط طریق پانلی از اساتید گروه منابع  روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه تحلیل قرار گرفتند.

بردار بررسی  20مطالعه اولیه با طبیعی و علوم اجتماعی دانشگاه مازندران مورد بحث،ا اصالح و تایید قرار گرفت و پایایی آن 

های مهم پرسشنامه بکار گرفته شد که چند قسمتی به منظور تعیین پایایی سازه های ترتیبیشد. آزمون آلفای کرونباخ برای داده

مگرایی های مورد بررسی نیز با استفاده از روایی هبود. روایی سازه هر یک از سازه 89/0ها باالتر از مقادیر آن برای همه شاخص

 Categorical)های گروهبندی شده  های اصلی برای داده، با کمک تحلیل مؤلفه5/0با نأکید بر درصد و بارهای عاملی باالتر از 

Principal Components Analysis (CATPCA) ).مورد تایید قرار گرفت 

 متغیرها، دیگر با دامداران دانش بر های مرتعداریطرح تأثیر متغیر بین رگسیونی و همبستگی های تحلیل و تجزیه انجام منظور به

 از اساساین  بر .ساخت آنها دهنده تشکیل گویه های از متشکل متغیرهای صورت به را پنهان متغیرهای یا ها سازه که بود الزم

های مرتعداری بر دانش طرح تأثیر»ی متغیرها ساختن برای (CATPCA) شده گروهبندی یها داده برای اصلی های مؤلفه تحلیل

 از و شده استفاده «های مرتعداریمشارکت دامداران در طرح میزان »و  «هااطالعات از رسانه دریافت میزان » ،«دامداران

 نوع این در که زمانی مطالعات، اساس بر .شد ساخته 1 یرابطه از استفاده با ترکیبی هایشاخص هادهنده آن تشکیل متغیرهایی

 ساخت برای گیرند، قرار مؤلفه یا گروه یک از بیشتر در هاگویه یا شده مشاهده متغیرهای اصلی، های مؤلفه تحلیل یا تحلیل

 مؤلفه هر مقدار فرمول این در. (al. 2012; Grootaert et al., 2004Brinkman et) شود می استفاده 1 رابطه از ترکیبیشاخص 

 .شود می مفهوم فرمول در دهد می اختصاص خود به واریانس کل از مؤلفه که سیواریان از درصد براساس
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 های مربوط به یک سازه یا متغیر پنهانترکیبی از مؤلفهساخت شاخص  -1رابطه 

 %of Var i (1,2) درصد واریانس هر مؤلفه:                    Comi مقدار هر مؤلفه:             Composite Vمتغیر ترکیبی: 

 % of VarTotalهای انتخاب شده(: ها )شامل مؤلفهدرصد واریانس کل همه مؤلفه

 نتایج

 بررسی مورد افراد فردی هایگیویژ

( نفر )اکثریت 194( زن بودند. از لحاظ وضعیت تأهل 9/10نفر مابقی ) 24درصد( از افراد مورد بررسی، مرد و  1/89نفر ) 196

سنی پاسخگویان نفر را تحت تکفل داشت و میانگین  5نفر نفر مجرد بودند. هر روستایی پاسخگو به طور متوسط  26 متأهل

درصد پاسخگویان این تحقیق بی سواد یا کم سواد بودند که حکایت از بی  2/58. از لحاظ سطح تحصیالت سال بود 65/42

و تنها پنج نفر از پاسخگویان تحصیالت دانشگاهی داشتند. میانگین سابقه کار دامداری آنان  سوادی اکثریت پاسخگویان داشت

درصد( دارای نظام زراعی بودند.  30نفر )تقریبا  64و  نفر( 109ی )سال بود. نصف پاسخگویان نظام تلفیقی زراعت و دامدار 25

نفر زمین زراعی آبی نداشتند. اکثر روستاییان مورد نظر در این بررسی دارای زمین زراعی  140نفر افراد پاسخگو،  220از بین 

درصد پاسخگویان  75کتار بود. تقریبا ه 84/7هکتار و با انحراف معیار  7در بین پاسخگویان دیم بودند که میانگین مقدار آن 

 هکتار زمین داشتند یا به عبارتی خرده مالک بودند. 10کمتر از 

 (=220Nهای اقدامات اصالحی احیایی )درصد فراوانی برای انجام فعالیت -1جدول

 درصد انجام فعالیت حفاظتی

 38 بذرپاشی

 52 بذرکاری

 45 بندیبانکت

 22 بوته کاری
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 75 کارینهال 

 81 کاری کپه

 13/3 میانگین

 3 میانه

 80/0 انحراف معیار

 

 CATPCA (220N=)مرتعداری و تحلیل  های طرح در برداریبهره مشارکت نسبی فراوانی -2 ولجد

تا  کم هیچ هاگویه ابعاد

 حدی

 میانگین زیاد

* 

انحراف 

 معیار

بار 

 عاملی

مقدار 

آلفای 

 کرونباخ

مقدار 

 ویژه

درصد 

 تبیین شده

 

 

 

 

 

 

2 

قبل از اجرای پروژه 

کارشناسان اجرای 

 ها را اطالع دادند.پروژه

3/55 02/23 9/18 6/2 78/0 8/0 783/0    

مشورت کارشناسان با 

مردم قبل از اجرای 

ولی تصمیمات  پروژه

توسط خود کارشناسان 

 گرفته شد.

8/51 1/24 5/19 6/4 72/0 79/0 729/0 759/0 268/3 325/17 

مشورت کارشناسان با 

و بزرگان روستا شورا 

ه ولی قبل از اجرای پروژ

تصمیمات توسط خود 

 کارشناسان انجام گرفت.

4/60 4/17 2/19 3 67/0 84/0 659/0    

 

 

 

 

 

شرکت در اجرای پروژه 

به واسطه حمایت مالی 

 دولت

8/75 4/15 6/8 2/0 56/0 88/0 714/0    

آموزش توسط 

صورت کارشناسان به 

4/20 6/34 8/30 2/14 29/1 86/0 901/0 749/0 325/0 265/34 
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1 

انفرادی یا گروهی و 

 شرکت در پروژه

بسیج خودجوش مردم و 

ها و کمک شروع پروژه

فکری و در مواردی 

 مالی کارشناسان

1/80 6/9 8/7 5/2 05/0 34/0 507/0    

-ریزیحضور در برنامه 3

های دولت درباره منابع 

 طبیعی

1 5/52 1/42 5/2 5/1 05/1 719/0 413/0 491/1 124/11 

-واگذاری اجرای پروژه

های منابع طبیعی به 

 مردم

5/1 6/55 4/37 5/5 7/1 02/1 516/0    

 714/62 08/5 921/0        هاجمع مؤلفه 

 3 = زیاد و ،2=  حدی تا ،1=  کم ،0=  هیچ: مقیاس* 

 (=220N) پاسخگویان توسطی انبوهی ها رسانه طریق از اطالعات دریافت میزان فراوانی توزیع -3 جدول

 بار عاملی انحراف معیار میانه میانگین زیاد تا حدی کم هیچ هاگویه

 716/0 50/0 0 17/0 8/1 6/5 2 6/90 مطالعه نشریات چاپی

 691/0 49/0 0 3/0 6/0 6/4 5/1 3/93 هامشاهده فیلم

 814/0 41/0 0 2/0 2/2 4/5 3 4/89 مجله -مطالعه روزنامه

 759/0 71/0 1 80/0 8/1 3/29 8/20 3/48 شنیدن برنامه رادیویی

 794/0 81/0 1 33/1 11/2 11/48 6/9 18/40 دیدن برنامه تلویزیونی

 367/0 15/0 0 03/0 0 93/1 02/3 05/95 مشاهده پوستر

 - 06/0 0 002/0 0 14/0 5/1 36/98 ایهای ماهوارهدیدن برنامه

 - 0 0 00/0 0 0 0 100 دریافت پیامک جمعی

 703/0= مقدار آلفای کرونباخ

 238/3= مقدار ویژه

 364/55=درصد واریانس تبیین شده
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 (=220N)حفاظت از مراتع   اهمیت و حفاظت زمینه در پاسخگویان دانش بر ها طرح تأثیر به نسبت دامدار دیدگاه -4 ولجد

میانگین  زیاد تا حدی کم هیچ هاگویه

* 

انحراف  میانه

 معیار

بار 

 عاملی

** 

مقدار 

 ویژه

درصد 

واریانس 

 تبیین شده

 11/0 09/4 547/0 6/1 0 95/0 1/18 2/22 4/5 3/54 بذرپاشی

 29/0 02/6 452/0 6/1 0 69/0 55/8 4/14 2/6 85/70 بذرکاری

 04/0 03/2 814/0 34/0 0 10/0 0 4/1 1/8 5/90 بندیبانکت

 30/0 59/6 624/0 4/1 2 7/1 1/23 6/48 18 3/10 بوته کاری

 8/0 16/3 921/0 68/0 1 2/1 6/3 2/28 51 2/17 کارینهال

 5/0 19/2 395/0 2/1 0 65/0 4/10 2/16 3/6 1/67 کاری کپه

 80/0 08/24         هاجمع مولفه

 زیاد=  3 و حدی تا=  2 کم،=  1 هیچ،=  0: مقیاس* 

 .باشدمی ها پروژه تأثیر به نسبت دامدار دیدگاه به مربوط واریانس درصد و ویژه مقدار ،عاملی بارهای به مربوط مقادیر** 

 مراتع از حفاظت دانش بر ها طرح تأثیر وابسته متغیر بر تغییرات کننده تبیین متغیرهای رگرسیون تحلیل -5 جدول

 داریمعنی F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات رگرسیون

 000/0 593/13 697/7 5 359/35 رگرسیون

   547/0 184 69/87 ماندهباقی

    189 04/123 کل
151/0Adjusted R Square =                           164/0=  2R                                 357/0 R =  
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 مراتع از حفاظت بر دانش تأثیر وابسته متغیر بر میانجی و مستقل متغیرهای مستقیم غیر و مستقیم اثرات تحلیل -6 جدول 

 جمع اثرات اثرات غیر مستقیم اثرات مستقیم 

 غیر استاندارد استاندارد غیر استاندارد استاندارد غیر استاندارد استاندارد 

 022/0 143/0 -007/0 -015/0 029/0 158/0 هامیزان مشارکت دامداران در طرح

 019/0 193/0 005/0 017/0 014/0 176/0 های میان فردی و انبوهیرسانه دریافت اطالعات از

 068/0 175/0 000/0 000/0 068/0 175/0 انجام اقدامات احیای مراتع

 های اجتماعیعضویت در تشکل

 

132/0 062/0 013/0 006/0 145/0 068/0 

 

 بحث و نتیجه گیری

 دهدمی نشان روستایی خانوارهای مراتع از حفاظت دانش بر مرتعداری هایپروژه اجرای اثرات به نسبت بردارانبهره دیدگاه      

 کاسترس ونهمچ پژوهشگران دیگر مطالعات با یافته این. اندشده بردارانبهره دانش افزایش موجب حدی تا هاطرح این اجرای که

 این، وجود با( هماهنگ است. 2007( و کرمی دهکردی )2003(، هاگمان و همکاران )2004(، مارتین و هرنز )2006) همکاران و

 گرفته صورت اقدامات بیشتر زیرا اندنموده ارزیابی کم حد در مکانیکی اقدامات یزمینه در را هاپروژه این تاثیر خانوارها بیشتر

 اقدامات یزمینه در را هاپروژه  بردارانبهره بیشتر رو همین از. است بوده مراتع در چرا مدیریت و بیولوژیک هایزمینه در مراتع در

 ترویج هایبرنامه طریق از شود می پیشنهاد لذا. اند نموده ارزیابی متوسط حد در بیولوژیک هایزمینه در و زیاد چرا مدیریت

 با ترویجی - آموزشی خدمات معنادار و مثبت رابطه به توجه با. گیرد قرار بردارانبهره اختیار در نیاز مورد دانش و مهارت الزم،

ای برداران طراحی و اجرا گردند و به گونهبهره نیازهای گرفتن نظر در با هابرنامه گونهاین شودمی پیشنهاد بردارانبهره دانش

 بهره بیشتری ترویجی اطالعاتی منابع از که روستاییانیر بر گیرند. برداران را دریزی و اجرا گردند که طیف بیشتری از بهرهبرنامه

 Ghasemi (2005,) Abdolmaleki et al  Liu et al مختلفی مطالعات. کردند می مشارکت بیشتر نیز ها طرح در بردند، می

(2010) Javanmard et al (2008) Norikamari et al (2009)  ولی  است یافته این مؤیدBaghaei et al (2008) تحقیق در 

 از بیشتر مناطق این در که روستاییانی دیگر، بیان به. نیاوردند دست به مشارکت میزان با ترویجی عوامل بین ای رابطه هیچ خود

 .اند کرده مشارکت بیشتر نیز هاطرح در اند،برده بهره قبیل این از و نشریه آموزشی، هایسیدی ترویجی، آموزشی هایکالس

دارای سطح یاالیی  داشتند، طبیعی منابع ٔەادار و خدمات مراکز افراد، دیگر با بیشتری ارتباطات و اجتماعی تعامالت که روستاییانی

 حال در بودند، تر گسترده اراضی سطح و باالتر سن دارای که برداران بهره از گروهی که دهد می نشان تحقیق نتایج نیز بودند.

 نظر به که داشتند آنها دانش برهای مرتعداری طرح تأثیر بر تریمثبت نگرش نهایت در که داشتند بیشتری مشارکت هاطرح اجرا
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 تندگرفته آنها بیشتر تأثیر وداشتند  آنها اجرای در بیشتر مشارکت ،کردند ارزیابی بیشتررا  هاطرح اجرای بردارانبهره این رسدمی 

 همه وریبهره و ها طرح بیشتر پایداری برای هاطرح اجرای در بردارانبهره همه مشارکت و حضور شود، می پیشنهاد راستا این در

 مورد شده، فراهم شرایط و امکانات و خودمحدوده  به نسبت دانش و آگاهی کسب و ها طرح فواید ازبرداران بهره اجتماع اقشار

 در حضور روستا مردم اجتماعی فعالیت بیشترین اینکه به نظر. 1: شود می پیشنهاد تحقیق نتایج به توجه با گیرند.  قرار توجه

 به نیز آنها از بعد و هستند روستا افراد معتمدترین روستا بزرگان و سفیدان ریش آنها نظر از همچنین و است مذهبی هایمراسم

 یکی منزل یا مسجد در هاطرح اجرای از قبل دارند، قرار روستا معلمان و اسالمی شورای اعضای روستا، کردهتحصیل افراد ترتیب،

 خواسته آنها از و تشکیل روستا معلمان و اسالمی شورای اعضای کرده،تحصیل افراد بزرگان، حضور با ییاهجلسه روستا بزرگان از

 توجه با. 2 .کنند برگزار اهالیهمه  حضور با ییاهجلسه روستا معتمدان کمک با سپس و کنند صحبت زمینه این در مردم با که شود

 های طرح با مرتبط ترویجی و آموزشی هایبرنامه ٔەمشاهد" طریق از بیشتر که کردند ذکر بررسی این در پاسخگویان اینکه به

 طرح در روستاییان مشارکت بر مؤثر عامل ترین مهم آنان دیدگاه از همچنین و اندشده آشنا ها طرح با "تلویزیون از مرتعداری

 به بود،" شود پخش و تهیه طبیعی منابع و مرتعداری مسائل خصوص در ایآموزنده تلویزیونی های برنامه" گویه مرتعداری های

 .شود پخش تلویزیون از و تهیه خصوص این در بیشتری آموزشی هایبرنامه میشود پیشنهاد مسئوالن

 منابع

 سال ،32 دوره جهاد،. زاگرس منطقه بر تأکید با مراتع و ها جنگل تخریب در موثر انسانی عوامل(. 1380. )م پور، ابراهیم .1

 240 -234 صفحات 19

 های در طرح دامداران مشارکت میزان بر اجتماعی -مسایل اقتصادی تأثیر بررسی. 1383 ،.ح م. ت قاسمی، ،.ن خلیقی .2

 .12: (1) 11 سال طبیعی، منابع کشاورزی و علوم. گلستان استان شمال مرتعداری،

در  آن عوامل و طبیعی منابع تخریب به نسبت روستاییان و عشایر آگاهی شناخت(. 1382. )ن انصاری، و ،.م خورشیدی، .3

 .453-464 صص ،41 سال ،11 دوره خاک، و آب علوم طبیعی تحقیقات. بختیاری و چهارمحال استان بازفت دهستان

 حوزه توسعه طرح اجتماعی -اقتصادی اثرات ارزیابی(. 1388. )پ گراوند، و ،.م زدن، لشتی ،.ع کرمی،شاه ،.ف دریکوند، .4

 .اردیبهشت 3 و 2 گرگان، ،(طبیعی بالیای پایدار مدیریت) ایران آبخیزداری مهندسی ملی همایش پنجمین .ریمله

 مقاالت اولین مجموعه. کشور مراتع از برداریبهره و در مدیریت اجتماعی -اقتصادی عوامل نقش. 1373 ،.غ سلطانی، .5

 .56-47صفحات  ایران، در مرتعداری و مرتع ملی سمینار
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 تخریب از جلوگیری راهکارهای و مراتع تخریب عوامل و علل بررسی(. 1391. )ف نجفی، و ،.م مؤمنی، ،.س طهماسبیان، .6 

 پایدار توسعه منطقهای همایش نخستین مقاالت مجموعه ،(چرداول شیروان شهرستان موردی مطالعه) ایالم مراتع استان

 .اردیبهشت 14 الشتر، راهکار، و چالشها: کشور غرب طبیعیمنابع 

 ارتباطی هایرسانه نقش: کشاورزان خاک حفاظت رفتار(. 1390. )م بیژنی، و ،.آ جهرمی، بخشی ،.ط خالخیلی، عزیزی .7

 .51-61 صص ،2 شماره ،7 جلد ایران، کشاورزی آموزش و ترویج علوم مجله رسانی.اطالع و

 پایدار بهرهبرداری در روستایی خانوارهای بیرونی و درونی چالشهای تحلیل(. 1391. )ا دهکردی، کرمی و ،.ک کریمی، .8

 علوم کنگره چهارمین. ماهنشان شهرستان در لو قوز روستای در موردی مطالعه: آن در ترویج نقش و منابع طبیعی از

 .شهریور 29 و 28 کرج، طبیعی، منابع و کشاورزی و آموزش ترویج

های بوم ملی همایش. خوزستان استان جنگلی منابع تخریب عوامل و دالیل ارزیابی(. 1390. )ع مجدم، و ،.ر غالمی، مافی .9

 .آذر 23 و 24 نجفآباد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه محیطی، هنرهای و گردشگری بیابانی،

 اجتماعی مشارکت میزان بر مؤثر اجتماعی -اقتصادی عوامل نقش بررسی(. 1391. )ح.س پور، حکیم و ،.ج محمودی، .10

 صص ،5 شماره ،2 سال جوانان، مطالعات جامعهشناسی فصلنامه(. نور شهرستان ساله 39 تا 15 دامداران موردی مطالعه)

148-129. 
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Abstract 

 

The purpose of this descriptive-correlational research is to survey the views of rural people on the 

impact of rangeland projects on their knowledge of rangeland conservation. In essence, the combination 

of two paradigms has paid little attention. The statistical population of the research in the small part 

includes all the villagers in the two watershed of Drood Faraman and Lal Abad in Kermanshah (N = 

3722). Twenty-two people were randomly selected in accordance with the Morgan official table and 

classified by proportional sampling. The beneficiaries of these projects were directly and indirectly 

influenced by their knowledge on the variables of participation rate of livestock breeders in plans 

(0.143), information received from interpersonal and mass media (193/0) Rangeland rehabilitation 

measures (0.15) and membership in social organizations (0.41). In the event that the implementation of 

rangeland projects along with promotional measures to provide information through massive and 

interpersonal media and the community of active participation in these projects, one can expect that an 

appropriate setting for learning, improving knowledge and practice Rural utilities are provided for 

sustainable management of rangelands. 
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