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تاریخ دریافت  39/01/33 :تاریخ پذیرش39/09/93 :

چکیده
مراتععک ک ععورکه بععیا ا  29درصععا ا مسععاشت ک ععور را شععام ،مععی شععود ،نیا منععا اامععال
مایریتی صعحی بعا هعاف شفعح ،اشیعاس ،توسععه و بهعره بعرداری بهینعه معی باشعا .در ایع راسعتا
طرحهای مرتعااری در محعاوده هعای معینعی ا مراتعک تهیعه و بعرای اهعرا بعه ماریعان وا عذار معی
ردد .بنعابرای شعنا ت اوامع ،معوثر بعر م عارکت بهعرهبعرداران در اهعرای طعرحهعای مرتععااری
امععری وععروری بععوده و بععای منقععور تحایاععی در مراتععک ییرسععی دهسععتان نمارسععتا ا توابععک
بخععا یریاععان شهرسععتان رمعع ،صععورت پععذیرفت .ابععنار تحایع پرس ععنامه اسععت .هامعععه رمععاری
ای تحای بهرهبعرداران منعاط ییرسعی من اعه معورد م اعععه هسعتنا .تععااد  21نفعر بهعرهبعردار
بععه روش تصععادفی انتخععاگ ردیععا .بععه منقععور تعیععی اوامعع ،مععوثر در م ععارکت بهععرهبععرداران در
اهععرای طععرحهععای مرتعععااری در من اععه مععورد م اععععه ،ا رمععارههععای توصععیفی ،ر مععون کععای
اسععئو،ر ،وععری همبسععت ی پیرسععون و تحلیعع ،مسععیر بععا اسععتفاده ا نععرر افععنار  Spssاسععتفاده
ردیا .یافته هعای ایع پعشوها ن عان داد کعه اعواملی نقیعر در رمعا سعاعیانه ،بر عناری کرسعهای
ترویاععی ،تععامی نهععادههععا ،میععنان م ععارکت بهععرهبععردارن در اهععرای طععرحهععای مرتعععااری را
تحصععیرت ،افععنایا سع  ،میععنان م ععارکت بهععرهبععرداران در طععرح-
افععنایا در شععاعی کععه سع
هعای مرتععااری را کعاها داد .همچنعی هر ونعه سععه ،ان عاری و بعه موسعک املعی ن عان واععاه
های دوعت ،سعب بعی ااتمعادی بهعرهبعرداران بعه دوععت و ماریعان ایع طعرحهعا عته و میعنان
م ععارکت رنهععا را کععم مععی نمایععا .هععر ععه میععنان ر ععاهی و توانععایی بهععرهبععرداران در شععنا ت ا
اهااف طرح بایتر باشا بعه همعان نسعبت م عئرت و موانعک کمتعر و میعنان همئعاری رنهعا ههعت
اهرای طرح مرتعااری بی تر واها بود.

کلمات کلیدی :طرح مرتعااری ،اوام ،استصادی-اهتماای ،م ارکت ،دهستان نمارستا
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مقدمه
تردیععای وهععود نععاارد کععه مراتععک ک ععور ا
همله شیاتیتعری بسعترهای تعااور شیعات و
توسعععه پایععاار بععه شععمار مععیریععا و شععاعوده
اساسععی بر ععی فعاعیتهععای استصععادی ماننععا
ک عاور ی ،توعیعا الوفعه و تیذیعه دار سعنتی
اسععت .مردمععی کععه همععواره در دل هن عع ،و
هععوار مرتععک و سععایر منععابک طبیعععی نععا ی
کععرده و بععا رن ععو رفتععه و رشععا کععرده و ا
ای امئانعات سعترده ارتعنا کعرده انعا هعم
کسععانی نیسععتنا کععه نسععبت بععه ای ع منععابک
نعععاان بعععی توهعععه باشعععنا هرععععی و
کرمععی .)9009،بععه طععوری کععه در شفععح و
اشیععای مراتععک ،هععر نععوه بععر نامععهریععنی،
سیاسععت ععذاری و تصععمیم یععری متمرکععن و
بععاون شرععور و م ععارکت مععردر نععا موفعع
بععوده اسععت.کنترل اوامعع ،تخری ع و ت ععوی
اوامع ،سععا ناه فاع در دیععا اههعای فنعی و
طععرحهععای کارشناسععی نهفتععه نیسععت ،بلئععه
ب ور امعاه در رفتعار اهتمعاای بهعرهبعرداران
وهود دارد کعه در ساعع م عارکت بعه عوبی
ععود را ن ععان مععیدهععا و مععیتوانععا ناععا
مهمععی در اشیععای منععابک طبیعععی ایفععا نمایععا
ععاتون ربععادی و همئععاران .)9003بنععابر-
ای  ،اسعتفاده ا م عارکت مردمعی بعه انعوان
یک نیا و وعرورت م عرح اسعت .بعه طعوری
که تاکیا بر م عارکت معردر در تصعمیمهعای
پیرامععون منععابک طبیعععی بععه انععوان نندیععک-
تری و رسانتعری راهئعار شفعح ایع منعابک
مععی باشععا .یئععی ا اسععاامات مفیععا در ههععت
شفعععح و اشیعععای مراتعععک و هلعععو یری ا

تخریعع رنهععا در ک ععور ،اهععرای طععرحهععای
مرتعععااری مععی باشععا .در ایعع راسععتا و در
ههععت س ع ردن بخ ععی ا ووععایه دوعععت بععه
ععود مععردر ،تهیععه و اهععرای طععرحهععای
مرتعععااری بععه انععوان یععک راهئععار هلعع
م ععارکت بهععرهبععرداران مععورد توهععه سععرار
رفععت .بععه نقععر مععیرسععا توهععه بععه اوامعع،
استصادی و اهتمعاای معوثر بهعره بعرداران بعه
انوان اوامع ،مهعم بعر روی میعنان م عارکت
رنهععا در اهععرای طععرحهععای مرتعععااری مهععم
تلاععی مععی شععود انصععاری وثمععری.)9003،
ابعععععععااعملئی و همئعععععععاران  )9001در
تحایاعععات بعععا مووعععوه بررسعععی میعععنان
م ععارکت بهععرهبععرداران شععو ه ربخیععن اسععتان
همعاان در فعاعیععت ربخیععنداری بععای نتیاععه
رسیانا کعه راب عه متبعت و معنعیداری بعی
مینان م عارکت در فعاعیعتهعای ربخیعنداری
با متییرهعای میعنان م عارکت بهعره بعرداران
در دوره هعععای رمو شعععی تعععروی – میعععنان
ااتماد بعه کارشناسعان دوعتعی – ارعویت در
نهادهعععای امعععومی و اهتمعععاای و راب عععه
معنععیدار و منفععی بععی میععنان م ععارکت
بهععرهبععرداران و میععنان وابسععت ی رنععان بععه
دوععععت وهعععود دارد .یعاعععوبی و همئعععاران
 )9003اوامعع ،مععوثر در هلع م ععارکت
هععای مردمععی را درطرشهععای ربخیععنداری
شو ه ربخیعن ناعانرود را معورد بررسعی سعرار
دادنعا .یافتعههعای تحایع ن عان داد بعی
مینان م عارکت معردر در اهعرای طرشهعای
ربخیعنداری و شعرکت رنعان در کرسعهای
رمو شععی -ترویاععی ،اسععتفاده ا نیععروی
انسعانی بهعرهبعرداران در اهعرای طرشهعا بعا
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پردا عت دسعتمند ،اسعتفاده ا برنامعههعای
رادیععویی وتلوینیععونی موهععود در مینععه
شفاوعت ا محعی  ،با دیعا ا طرشهعای
ربخینداری اهعرا شعاه در منعاط هماعوار و
توان استصعادی رنعان راب عه معنعیدار رمعاری
وهعععععود دارد .شععععععبانعلی فمعععععی و
همئععععاران  )9030در م اععععععه ای تحععععت
انععوان ناععا تععروی در بهبععود م ععارکت
مرتعععااران در طععرحهععای مرتعععااری بیععان
نمعوده انعا در سعاعهای ا یعر ههعت شفاوعت
ا ایع ع منبعععک عنعععی و اقعععیم و اسعععتفاده
صعععحی و کعععارا ا رن اسعععاامات بسعععیاری ا
سعععوی دوععععت و مسعععئوعی امعععر صعععورت
پذیرفتععه اسععت وعععی بععا ایعع وهععود دوعععت
نمععیتوانععا بععه تنهععایی ماععری طرشهععای
اشیععایی و اصععرشی مراتععک باشععا .ا رناا،یئععه
مردر ،منابک و م ارکت بعه انعوان سعه رکع
اساسععی توسعععه پایععاار انسععانی م ععرح مععی
باشععنا هلعع م ععارکت فعععال مرتععکداران و
ارا،ععه شععیوه هععای املععی در ههععت ایاععاد
ان ینه در رنها معیتوانعا راه عای بسعیاری
ا م عععئرت ایع ع بخعععا و بهعععرهبعععرداری
صعععععحی و پایعععععاار ا مراتعععععک باشعععععا.
وایت )9003 3طعی بررسعی میعنان م عارکت
امععومی و تیییععرات سععا ماناهی در مععایریت
کعععاربری اراوعععی ویسئونسعععی در رمریئعععا،
ن ععان داد کععه اوامعع ،استصععادی و اهتمععاای،
نیا منععایهععای بهععره بععرداران و تاریخچععه
کارهای روهعی بعر میعنان موفایعت برنامعه-
هعععای م عععارکتی کعععه در واسعععک معععنعئ
Wite

1

کننععاه تیییععرات سععا تاری انععا ،تععاثیر ععذار
واهنا بود.
هععوانمرد  )9008در مااعععه ععود در راب ععه
بععا بررسععی ووعععیت م ععارکت دامععااران در
شفعح و اشیععاس مراتععک در دهسععتان الععی ربععاد
اشععتر بیععان داشععت بععی متییرهععای سعع ،
دررمععا ،راهنمععایی اارععای شععورا ،مروهععان
منابک طبیععی ،کعره هعای رمو شعی ،سع
تحصیرت ،سعاباه دامعااری بعا متییعر میعنان
م ارکت دامعااران در شفعح و اشیعای مراتعک
همسععو بععوده اسععت .وعععی بععی متییرهععای
مسععتا ،تعععااد افععراد ععانواده ،تعععااد واشععا
دامععی ،ماععاار مرتععک در ا تیععار دامععااران،
ارتباط دامعااران بعا منعاط شعهری ،امئانعات
اسععتفاده ا رسععانه هععای همعععی بععا متییععر
میععنان م ععارکت دامععااران در شفععح و اشیععاس
مراتععک راب عععه معنععیداری وهعععود نااشعععته
اسعععت .اهعععایی )9003 9در نتعععای بررسعععی
شاصع ،ا م اعععه ار یععابی اثعر بخ ععی روش-
هععای بئععار رفتععه شععاه توس ع رمو ش ع ران
در سععع معععناره نعععوک ویععع ،واسعععک در
رفریاای عربعی ن عان داد ،همبسعت ی متبعت
ومعنععیداری بععی میععنان دانععا و م ععارکت
در برنامععههععا بععا پععذیرش تئنوعععو ی وهععود
1
دارد .نتعععای تحایع ع سع عایر و همئعععاران
 )9002نیععن ن ععان داد کععه بععی میععنان
دررمععا و م ععارکت مععردر در طععرحهععا راب ععه
متبععت و معنععیداری شععاکم اسععت .میععنان
م ععارکت بهععرهبععرداران مععیتوانععا بععه انععوان
. Ajayi
.Salam etal
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یئی ا شعا هعای معوثر در موسعیعتهعای
طععرحهععای مرتعععااری م ععرح باشععا .ایعع
م اععععه بععه بررسععی اوامعع ،مععوثر بععر میععنان
م ععارکت دامععااران در اهععرای طععرحهععای
مرتععععااری معععیپعععردا د .ا رناعععایی کعععه
م ععارکت دامععااران در اهععرای طععرحهععای
مرتعااری بسعیار شعا،ن اهمیعت بعوده در ایع
بررسی اعواملی ماننعا مسعاشت مراتعک بهعره-
بععردار ،دررمععا ماهانععه یععا سععاینه ،تعععااد دار،
سععععاباه بهععععره بععععرداری ا مراتک سععععاباه
دامععااری) ،سعع دامععاار ،میععنان تحصععیرت
دامععاار انععاا ه یععا بعععا ععانوار ،رمععو شهععای
ترویاععی سععا مانهععای ریععرب بععه انععوان
اوام ،موثر مورد ار یابی سرار رفت .
مواد و روشها
مواد
من اععععه نمارسععععتا در  10کیلعععععومتری
شهرسععتان رمعع ،در من اععه کوهسععتانی واسععک
شععاه اسععت .مختصععات هیرافیععایی رن 29
درهععه و  32دسیاععه شععرسی و  19درهععه و 2
دسیاه شعماعی اسعت کعه ارتفعاه رن ا سع
دریعععا  1120متعععر معععی باشعععا .متوسععع
بارنعععا ی در رن  001میلیمتعععر و اسلعععیم رن
س عرد و مرطععوگ مععی باشععا .مسععاشت مراتععک
من اععععععه  9381هئتععععععار ،تعععععععااد دار
موهععععود 30129راه ،تعععععااد دار ماععععا
 8920راه و تعععااد بهععره بععرداران من اععه
 80نفععر مععی باشععنا .من اععه مععورد م اععععه
مت ععئ ،ا  39سععامانه ارفععی اسععت .ا نقععر
ماعئیت اکتریعت دامعااران دارای پروانعه عرا

بوده و بهعرهبعرداری ا مراتعک بصعورت م عاه
صورت می یرد.
روش تحقیق
هامعععه رمععاری ایعع تحایعع شععام ،بهععره-
بعععرداران مراتعععک ییرسعععی بخعععا یریاعععان
دهسعععتان نمارسعععتا شهرسعععتان رمععع ،بعععه
تعععااد  80نفععر مععی باشععا .کععه تنهععا  21نفععر
شاوععر بععه همئععاری و تئمیعع ،پرس ععنامه
شععانا .وععری پایععایی بععا اسععتفاده ا رعفععای
کرونبعععاخ  13/83باسعععت رمعععاه اسعععت.
متیییععر مسععتا ،در ایعع تحایعع شععام،
سع ع  ،سعععواد ،دررمعععا سعععاینه ،تععععااد دار،
مسععاشت مرتععک مععی باشععا و متییععر وابسععته
میععنان م ععارکت بهععره بععرداران در اهععرای
طرح های مرتعااری است.
بععا توهععه بععه سعع سععناا متییرهععای
تحایعع  ،ا ر مونهععای رمععاری مناسعع بععه
شرح ری ،استفاده ردیا:
بععی متییرهععای سعع  ،تحصععیرت ،شععی-،
هععععانبی ،بععععا "م ععععارکت در طرشهععععای
مرتععععااری ا ر معععون کعععای اسعععئو،ر و بعععه
منقععور بررسععی راب ععه و همبسععت ی بععی
متییرهعععای تحایعع ا وعععری همبسعععت ی
پیرسععون و اسعع یرم و بععه منقععور بررسععی
تععاثیر میععنان هععر یععک ا متییرهععای مسععتا،
بععر روی میععنان م ععارکت ا تحلیعع ،مسععیر
بعا نععرر افععنار رمععاری SPSS. ver 16استتاده
ردیا.
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میعععان ی سع ع پاسعععخ ویان  21/9سعععال و
بی ععتری تعععااد پاسععخ ویان در ععروه سععنی
 92 – 12سععال سععرار دارنععا کععه تعععااد رنهععا
31نفر می باشا .کمتعری تععااد  3نفعر) نیعن
مربعععوط بعععه عععروه سعععنی یعععر  92سعععال
می باشا هاول .)3

نتایج
ویژگیهای فردی پاسخگویان
سن بهره برداران
ععون ی پراکنععا ی سع پاسععخ ویان ن ععان
مععی دهععا کععه سعع پاسععخ ویان ا یععر 92
سعععال تعععا  82سعععال را در بعععر معععی یعععرد.

هاول -3تو یک فراوانی و درصا س بهره برداران
فراوانی

درصا

س
یر  92سال

3

0/038

92 -12سال

8

0/32

 02–12سال

3

0/31

22–02سال

39

0/999

 92-22سال

1

0/319

 12-92سال

31

0/902

 82-12سال

1

0/029

همک

21

%300

پاسخ ویان مربعوط بعه افعراد بعیسعواد معی-
باشععععا .میععععان ی میععععنان تحصععععیرت
پاسععخ ویان نیععن نندیععک ابتععاایی مععیباشععا
هاول. )9

سطح تحصیالت بهره برداران
تو یععک تحصععیرت در بععی
پشوها ن عاندهنعاه ایع
تحصععیرت پاسععخ ویان ا
و بععععایترمی باشععععا .بی

پاسععخ ویان ای ع
اسعت کعه میعنان
بیسععواد تععا دی ع لم
ععععتری تعععععااد

هاول -9تو یک فراوانی و درصا مینان تحصیرت بهره برداران
تحصیرت

بیسواد

ابتاایی

راهنمایی

متوس ه

دی لم و بایتر

همک

فراوانی

33

30

31

1

0

21

درصا

%12/8

%38/3

%90/2

%31/9

%1/2

%300

تعداد اعضای خانوار بهرهبرداران
بی ععتری تعععااد اارععای ععانواده مربععوط بععه
کسانی است کعه  0نفعر را تحعت تئفع ،عود

دارنععععا و ایعععع افععععراد  32نفععععر مععععی-
باشنا.کمتری تععااد نیعن مربعوط بعه کسعانی
اسععت کععه  1نفععر و بی ععتر را تحععت تئفعع،
ععود دارنععا 9 .نفععر ا پاسععخ ویان ،تعععااد 1
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نفععر را تحععت تئفعع ،ععود دارنععا .میععان ی
افععراد تحععت تئفعع ،پاسععخ ویان ایع تحایع
 1/9نفر می باشا.
هاول -1تو یک فراوانی و درصا اارای انوار بهره برداران
تعااد اارای
تحت تئف،

 3نفر

 9نفر

 1نفر

 0نفر

 2نفر

 9نفر

 1نفر و
بی تر

همک

فراوانی

9

1

30

32

8

2

9

21

درصا

%33/1

%31/9

%38/3

%98/1

%32/3

%3/0

%1/8

%300

بععر دامععااری بععه فعاعیتهععای ک ععاور ی نیععن
م ععیول هسععتنا تعععااد  93نفععر هسععتنا کععه
بی ععععتر ا دامععععااری تنهاسععععت هاول .)0

شغل بهره برداران
ععون ی تو یععک نععوه شععی ،پاسععخ ویان
ن ععان مععیدهععا کععه دامععاارانی کععه فاع بععه
شععی ،دامععااری م ععیول مععی باشععنا 90نفععر
میباشا .ا طرف دی عر دامعاارانی کعه اعروه

هاول -0تو یک فراوانی و درصاشی ،بهره برداران
نوه شی ،پاسخ ویان

دامااری

دامااری وک اور ی

همک

فراوانی

90

93

21

درصا

%02/1

%20/1

%300

سابقه دامداری بهره برداران

سععاباه دامععااری مربععوط بععه دامععاارانی اسععت

بی ععتری میععنان سععاباه مربععوط بععه افععراد بععا

کععه بععی  90اعععی  92سععال سععاباه فعاعیععت

سععاباه کمتععر ا  30سععال اسععت .متوسعع

دامااری دارنا.

هاول -2تو یک فراوانی و درصا ساباه دامااری بهره برداران
ساباه
دامااری

کمتر ا
30سال

32-30
سال

90-32
سال

92 -90
سال

10-92
سال

12-10
سال

00-12
سال

02-00
سال

20-02
سال

22 -20
سال

 90-22سال

فراوانی

3

0

1

9

0

0

9

9

0

0

1

درصا

%31

%012

%31/9

%33/1

%012

%012

%011

%011

%012

%012

%31/9
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بععا دررمععا سععاینه  9/2اعععی  1میلیععون تومععان
بععوده اسععت .میععان ی میععنان دررمععا سععاینه
پاسععخ ویان نیععن شععاود  9/2میلیععون مععی
باشا.

میزان در آمد ساالنه بهره برداران
میعععنان دررمعععا پاسعععخ ویان ا سعععاینه 3
میلیععون تععا  1میلیععون و بی ععتر مععیباشععا.
بی تری تعااد پاسعخ ویان مربعوط بعه افعراد

هاول -9توریک فراوانی و درصامینان دررما ساینه بهره برداران

مینان
دررما
ساینه

3-3/2
میلیون

3/2-9
میلیون

9-9/2
میلیون

9/2 -1
میلیون

1-1/2
میلیون

1/2-0
میلیون

0-0/2
میلیون

0/2-2
میلیون

2-2/2
میلیون

2/2-9
میلیون

9-9/2
میلیون

9/2-1
میلیون

1
میلیون
به بای

فراوانی

0

0

8

3

0

1

0

0

1

3

1

1

1

درصا

%012

%012

%32

%31

%012

%021

%012

%012

%021

%038

%021

%021

%021

در هععاول رمععاه اسعععت ،بی ععتری تععععااد
دامععاار در مراتععک دیععوران ،دریععوو و سععبن
کتععی م ععیول فعاعیععت هسععتنا و کمتععری
تعععااد در مراتععک عععوتره و کععوهره مععی باشععا
هاول.)1

مراتعیییی کیییه بهیییره بیییرداران در آن
مشغول فعالیت هستند
هعععاول ریععع ،عععون ی تو یعععک فراوانعععی
داماارانی کعه در هعر مرتعک م عیول فعاعیعت
هسععتنا را ن ععان مععی دهععا .همععان طععور کععه

هاول  - 1تو یک فراوانی و درصا مراتک مختلفی که بهره برداران در رن م یول فعاعیت هستنا
دریوو
و سبنه
کتی

امننا ال3

امننا ال9

پنیری

کرکوه

فراوانی

0

9

2

9

9

2

9

9

2

0

1

2

درصا

%1.2

%33.1

%3.0

%33.1

%1.8

%3.0

%1.8

%33.1

%3.0

%1.2

%2.1

%3.0

نار
مرتک

کلری

پلیریه

سرخ
ال

دیوران

عوتره

پی کمر

کوهره

وسعت مراتع بهره برداران
بی ععتری وسعععت مراتعععی کععه دامععااران در
رن م عععیول فعاعیعععت هسعععتنا مربعععوط بعععه
کسععانی اسععت کععه بععی  10اعععی  30هئتععار
مرتععک در ا تیععار دارنععا .کمتععری تعععااد نیععن

مربوط به کسانی اسعت کعه یعر  30هئتعار و
بایی  380هئتار مرتک در ا تیار دارنا.
تعداد دام بهرهبرداران
بی ععتر بهععرهبععرداران بععی  20اعععی  300دار
دارنعععا.کمتری تععععااد پاسعععخ ویان نیعععن
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مربععوط بععه کسععانی اسععت کععه بععیا ا 200
رأه دار دارنعععععا .متوسععععع تععععععااد دار
دامعععااران نیعععن  300اععععی  320رأه معععی
باشا.
توصیف داده های تحقیق

آزمون کایاسکوئر بین متغیرهای زمینه
ای و متغیر وابسته
نتای ر مون ن ان میدها که بی متییرهای
س  ،تحصیرت ،شی ،هانبی ،با "م ارکت
در طرشهای مرتعااری" راب ه معنیداری
وهود دارد هاول .)8

هاول -8ر مون X2کای اسئو،ر) بی متییرهای مینهای و متییروابسته م ارکت درطرح های مرتعااری)

متییر

س

مااار کای اسئو،ر

درهه ر ادی

س

معنی داری

0/913

3

0/013

تحصیرت

30/128

3

0/003

تعااد اارای انواده

9/980

3

0/303

شی ،هانبی

1/303

3

0/008

مینان دررما ساینه

3/090

3

0/101

ساباه فعاعیت

1/182

3

0/029

تعااد دار

0/133

3

0/219

وسعت مرتک

0/933

3

0/909

ضریب همبستگی بین متغیرها :
هااول ماتری وری
بر اساه نتای
همبست ی پیرسون متییرهای مینهای و
متییر وابسته مرشقه می شود که بی
متییرهای"س " و "ساباه فعاعیت" با متییر
"م ارکت در طرح های مرتعااری" همبست ی
معئوه وهود دارد .نتای شاص ،ا وری
همبست ی اس یرم هاول  )30ن ان می-

دها ،بی متییر"ر اهی نسبت به اهااف طرح-
های مرتعااری" و"مینان م ارکت بهره
برداران" و همچنی بی متییر"ااتماد به
وااه های دوعت در منافک طرح مرتعااری"و
"مینان م ارکت بهره برداران"راب ه مستایم و
معنیداری وهود دارد.
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هاول -3ماتری

وری همبست ی پیرسون بی متییرهای مستا ،مینهای و متییر وابسته
متییر مستا،

ماتری

وری همبست ی

س

تحصیرت

تعااد اارا
انواده
متییرهای مستا،
مینه ای

تعااد دار
شی،
هانبی
مینان
دررما
ساینه
ساباه
فعاعیت

متییر وابسته

م ارکت در
مرتعااری

س

تحصیرت

تعااد اارا
انواده

تعااد دار

شی،
هانبی

مینان دررما
ساینه

ساباه
فعاعیت

م ارکت در
مرتعااری

3

**-0/100

*-0/132

*0/103

-0/093

0/390

**0/301

-0/938

r

0/000

0/000

0/099

0/093

0/811

0/900

0/000

0/01

Sig

**-0/100

3

*0/930

-0/092

0/919

0/003

**-0/101

** 0/009

r

0/000

0/000

0/019

0/902

0/088

0/199

0/000

0/003

Sig

*-0/132

*0/930

3

-0/309

0/931

0/099

**-0/191

0/991

r

0/099

0/019

0/000

0/099

0/399

0/990

0/001

0/309

Sig

*0/103

-0/092

-0/309

3

0/393

**0/933

0/998

0/018

r

0/093

0/902

0/099

0/000

0/991

0/000

0/021

0/211

Sig

-0/093

0/919

0/931

0/393

3

**0/238

-0/099

*0/910

r

0/811

0/088

0/399

0/991

0/000

0/000

0/823

0/001

Sig

0/390

0/003

0/099

**0/933

**0/238

3

0/320

0/301

r

0/900

0/199

0/990

0/000

0/000

0/000

0/910

0/108

Sig

**0/301

**-0/101

**-0/191

0/998

-0/099

0/320

3

-0/910

r

0/000

0/000

0/001

0/021

0/823

0/910

0/000

0/023

Sig

-0/938

** 0/009

0/991

0/018

*0/910

0/301

-0/910

3

r

0/01

0/003

0/309

0/211

0/001

0/108

0/023

0/000

Sig

هاول -30ماتری
ماتری
وری همبست ی
ااتماد به
وااه های دوعت درمنافک
مرتعااری
متییر
مستا،

متییر
وابسته

متییر وابسته

وری همبست ی اس یرم بی متییرهای مستا ،و متییر وابسته
متییر مستا،
اار ااتماد به وااه های
دوعت درمنافک مرتعااری

اار ر اهی نسبت به اهااف
طرح مرتعااری

م ارکت در طرح های مرتعااری

3

**0/291

**0/233

r

0/000

0/000

0/000

Sig

**

ر اهی نسبت به اهااف طرح
مرتعااری
م ارکت در طرح های
مرتعااری

متییر وابسته

0/291

3

**

0/209

r

0/000

0/000

0/000

Sig

**0/233

**0/209

3

r

0/000

0/000

0/000

Sig
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تحلیل مسیر:
با توهه به نتعای وعری بتعا و تحلیع ،مسعیر
نمععودار ،)3متییععر مینععهای "تحصععیرت"بععا
میععنان 0/013بی ععتری اثععر مسععتایم بععر
متییروابسعععته م عععارکت در طعععرح هعععای
مرتععععااری) را دارد .بععععا ا "تحصعععیرت"،
متییععععععر "سععععععاباه فعاعیععععععت"بععععععا
میععععنان0/092بی ععععتری تمثیرمسععععتایم
برمتییروابسعععته م عععارکت در طعععرح هعععای
مرتعااری) را دارد.
نتعای ن عان معیدهعا کعه متییعر "سع " بعا
میععنان  0/111بععر متییععر وابسععته م ععارکت
در طععرح هععای مرتعععااری) اثععر معئععوه دارد

یعنععی هر ععه س ع بععایتر مععیرود بععه میععنان
 0/111م ععارکت در طععرحهععای مرتعععااری
کمتر میشود.
در صوص متییرهای اصعلی نیعن بایعا فعت
که متییر"ااتمعاد مرتععااران بعه واعاه هعای
دوععععت در منعععافک مرتععععااری"بعععه میعععنان
0/121بععععر متییروابسععععته م ععععارکت در
طرشهعععععای مرتععععععااری) تعععععمثیر دارد و
متییععر"ر ععاهی نسععبت بععه اهععااف طععرح
مرتعععااری"نیععن بععه میععنان 0/131بععر متییععر
وابسععته م ععارکت در طرشهععای مرتعععااری)
تمثیر دارد.

تحصیرت0/013
ر اهی نسبت به اهااف طرح0/131

تعااد اارای انواده0/399

ااتماد به وااه های دوعت0/121

تعااد دار0/002

شی ،هانبی0/018

م ارکت در طرح مرتعااری

س -0/111

دررما ساینه /000

نمودار -3مئانینر الّی تحلی ،مسیر متییرهای مستا ،و وابسته تحای

ساباه0/092
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بحث و نتیجه گیری
سن بهره برداران
نتای شاص ،ا رناعین همبست ی ن ان میدها،
بی متییر س ومینان م ارکت بهره برداران
راب ه معئوه و معنیداری وهود دارد .یعنی
با افنایا س  ،تمای ،م ارکت بهرهبرداران در
طرحهای مرتعااری کاها واها یافت .به
نقر میرسا افنایا س موه برو اوام،
مستایم و عیر مستایم نقیر کاها پذیرش
رمو ههای ترویای ،المی ،مااومت در برابر
ترو اادات و سن و کاها ریسکپذیری و
تیییرناپذیری می ردد .تو یک فراوانی س
بیان ر ای موووه است که بی تر بهرهبرداران
در روه سنی  12-92سال سرار دارنا که به
معنی نندیک شان به س با ن ست ی می-
باشا .مهاهرت فر ناان بهرهبرداران به شهرها
ههت ادامه تحصی ،،روی روردن رنها به شرفه-
هایی ماننا صنعت ،تاارت ،دسترسی به
امئانات رفاهی شهرها را میتوان ا همله
اواملی یاد کرد که سب شاه فر ناان بهره-
برداران دی ر تمایلی به ادامه شی ،پاران ان
نااشته باشنا .نتای شاص ،ا ای تحای با
تحایاات شااری  ،)9000ااباینی ،)9003
باایی  ،)9009شیار پور و همئاران ،)9001
امیر نشاد و رفیعی  ،)9003هوانمرد ،)9008
فورتم و هانتسین ر  )3330 3هم سو می-
باشا.
میزان تحصیالت
نتععای شاصعع ،ا رنععاعین همبسععت ی ن ععان
مععیدهععا ،بععی متییععر"میععنان تحصععیرت" و
. Fortman & Huntsinger
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"میعععنان م عععارکت بهعععرهبعععرداران"راب عععه
مسععتایم و معنععیداری وهععود دارد .یعنععی بععا
افععنایا میععنان تحصععیرت میععنان م ععارکت
بهعععره بعععرداران در طعععرحهعععای مرتععععااری
افنایا واهعا یافعت .هعر عه میعنان سعواد
بهرهبرداران بی تر باشعا اشعراف بی عتری بعه
طرح و درو اهعرای طعرح واهنعا داشعت و
اهرا کننا ان طرح نیعن راشعتتعر بعه اهعرای
طععرح مععیپردا نععا و ابعععاد منایععای اهععرای
طععرح را بععا وسععای ،و ابععنار ریت پی ععرفتهتععر
بععه بهععره بععرداران تفهععیم مععیکننععا .نتععای
شاص ،ا ایع تحایع بعا تحایاعات شاعا ی
و اباسعععی  ،)9001هعععوانمرد  ،)9008امیعععر
نعععععشاد و رفیععععععی  ،)9003موسعععععایی و
9
همئععععاران  ،)9003عیععععان و همئععععاران
 ،)3331فععععورتم و هانتسععععین ر )3330
هم سو میباشا.
تعداد دام
نتععای شاصعع ،ا رنععاعین همبسععت ی ن ععان
مععیدهععا ،بععی متییععر"تعععااد دار"و"میععنان
م ععارکت بهععره بععرداران" راب ععه مسععتایم و
معنععیداری وهععود دارد .یعنععی بععا افععنایا
تعععااد دار میععنان م ععارکت بهععرهبععرداران در
طرحهعای مرتععااری ،افعنایا واهعا یافعت.
هر ه تعااد دار در یعک مرتعک بی عتر باشعا
مرتععک مععورد بهععرهبععرداری بی ععتری سععرار
رفته و رونا تخریع مرتعک شعروه معیشعود
و دامععاار بععرای اینئععه ای ع رونععا تخری ع را
کنتععرل و ا نععابودی مرتععک ععود هلععو یری
نمایا روایت به اهعرای طعرح در مرتعک عود
. Lyden etal
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را میدهاکه نتای شاصع ،ا ایع تحایع بعا
تحایاععات هععوانمرد  ،)9008امیععر نععشاد و
رفیعی  )9003همسو میباشا.
شغل جانبی و درآمد ساالنه
نتععای شاصعع ،ا رنععاعین همبسععت ی ن ععان
میدها ،بعی متییعر"شعی ،هعانبی و دررمعا
سععاینه"و"میععنان م ععارکت بهععرهبععرداران"
راب ععه مسععتایم و معنععیداری وهععود دارد.
یعنی داشعت شعی ،هعانبی و دررمعا سعاینه
بی ععتر میععنان م ععارکت بهععرهبععرداران در
طرحهعای مرتععااری افعنایا واهعا یافعت.
ای م لع بیعان ر رن اسعت کعه کسعانی کعه
در کنععار دامععااری بععه شععی ،دی ععری نیععن
م ععیول هسععتنا و ا نقععر مععاعی تععا شععاود
یادی ا طریع شعی ،دی عر تعامی باشعنا و
میععنان دررمععا سععاینه بععاییی داشععته باشععنا،
بععرای کس ع دررمععا بی ععتر بععه مرتععک ععود
ف ععار کمتععری مععیرورنععا و بععه دنبععال شفععح
مرتک ود هستنا و سعی رنهعا بعر ایع اسعت
تا مرتعک سعاعم و شعادابی داشعته باشعنا تعا ا
ایعع طریعع ا هععر دو منبععک دررمععا ایععی
داشته باشنا.
نتععای شاصعع ،ا ای ع تحای ع بععا تحایاععات
انصععاری و ثمععری  ،)9003سعععای ،)9009
لیاععی و ئ عععی  ،)9002باعععایی ،)9009
شیعععار پعععور و همئعععاران  ،)9001اسعععای و
همئاران  ،)9008هم سو می باشا.
سابقه فعالیت
نتععای شاصعع ،ا رنععاعین همبسععت ی ن ععان
معععععیدهعععععا ،بعععععی متییعععععر"سعععععاباه
فعاعیععت"و"میععنان م ععارکت بهععرهبععرداران"

راب ه معئعوه وهعود دارد یعنعی بعا افعنایا
ساباه فعاعیت تمایع ،بهعرهبعرداران در اهعرای
طععرحهععای مرتعععااری کععاها واهععا یافععت.
ای م ل بیعان ر ایع مووعوه اسعت کعه بعا
افنایا سعاباه فعاعیعت دامعااری میعنان سع
بهرهبرداران نیعن افعنایا یافتعه کعه ایع امعر
بااععک کععاها ریسععکپععذیری و مااومععت در
برابر تیییرات را بعه همعراه دارد.کعه ایع امعر
بااک واهعا شعا بعا افعنایا سعاباه فعاعیعت
تمایعع ،بهععرهبععرداران در اهععرای طععرحهععای
مرتعععااری کععاها یابععا .کععه در ایع راسععتا
کعععامرانی  ،)9000باعععایی  ،)3182صعععابون
ی  ،)9009نتیاه رفتنعا کعه بعی متییعر
سععاباه فعاعیععت و میععنان م ععارکت بهععره
برداران راب ه مستایم وهود دارد.
وسعت مرتع
نتای شاص ،ا رنعاعین همبسعت ی ن عان معی-
دها ،بعی متییعر "وسععت مرتعک" و" میعنان
م ععارکت بهععره بععرداران" راب ععه معئععوه
وهععود دارد .یعنععی بععا افععنایا وسعععت مرتععک
تمایعع ،بهععرهبععرداران در اهععرای طععرحهععای
مرتعععااری کععاها واهععا یافععت .هن ععامی
کععه در یععک مرتععک تعععااد دامععاار کععم و هععر
دامععاار مرتععک وسععیعی را در ا تیععار داشععته
باشععا و تعععااد رسبععای کمتععری در بهععره-
بععرداری ا مرتععک وهععود داشععته باشععا ارسععه
کمتری بعه شعرکت در طعرحهعای م عارکتی
و مرتعععک داری وهعععود دارد .کعععه در ایععع
راسععتا اابععاینی  ،)9003مععک عععود )3330 3

. Macleod
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بی متییعر وسععت مرتعک و میعنان م عارکت
بهرهبرداران راب ه مستایم وهود دارد.

میزان مشارکت بهرهبرداران در اجرای

اعتماد به وعده های دولت در منافع

طرحهای مرتعداری

حاصل از مشارکت در میزان مشارکت

نتععای شاصعع ،ا رنععاعین همبسععت ی ن ععان
مععیدهععا ،بععی متییععر"ر ععاهی نسععبت بععه
اهععااف طععرحهععای مرتعععااری" و"میععنان
م ععارکت بهععره بععرداران" راب ععه مسععتایم و
معنععیداری وهععود دارد .بععای معنععی کععه
هر ه مینان ر عاهی نسعبت بعه اهعااف طعرح
مرتعععااری افععنوده شععود م ععارکت بهععره-
بععرداران در طععرح هععای مرتعععااری افععنایا
واهععا یافععت .بععه ابععارتی هععر ععه میععنان
ر اهی و توانعایی بهعرهبعرداران در شعنا ت ا
اهعااف طعرح بعایتر باشععا بعه همعان نسععبت
م ععئرت و موانععک کمتععر و میععنان همئععاری
رنهععا ههععت اهععرای طععرح مرتعععااری بی ععتر
واها بود .کعه نتعای شاصع ،ا ایع تحایع
بعععا تحایاعععات شعععیرانی  ،)3331عععاتون
ربععععادی و همئععععاران  ،)9003کععععامرانی
 ،)9000باععععععععععععععععععععععایی ،)9009
صعععععابونچی  ،)9009شیعععععاری ،)90038
یعاعععوبی و همئعععاران  ،)9003ماسعععاروتو و
همئععاران ،)9001 9اهععایی  ،)9003سععایر
و همئاران  )9002هم سو میباشا.

بهره برداران در اجرای طرح مرتعداری
نتععای شاصعع ،ا رنععاعین همبسععت ی اس ع یرم
ن ان میدها ،بعی متییعر"ااتمعاد بعه واعاه
هععععععای دوعععععععت در منععععععافک طععععععرح
مرتععععااری"و"میعععنان م عععارکت بهعععره-
برداران"راب عه مسعتایم و معنعیداری وهعود
دارد بععای معنععی کععه هععر ععه ااتمععاد بععه
وااههعای دوععت در منعافک طعرح مرتععااری
افعععنوده شعععود م عععارکت بهعععرهبعععرداران در
طرحهعای مرتععااری افعنایا واهعا یافعت.
بععا توهععه بععه اینئععه ا سععوی دوعععت ههععت
هلعع م ععارکت بهعععرهبععرداران در اهعععرای
طععرحهععای مرتعععااری واععاههععایی داده مععی-
شود کعه رعبعت بهعرهبعردارن را در م عارکت
ای ع طععرحهععا افععنایا دهععا .هر ونععه سععه،
ان ععاری و بععه موسععک امعع ،ن ععان در اناععار
ای وااههعا سعب معی عردد ااتمعاد بهعره-
برداران به دوعت و ماریان ایع طعرحهعا کعم
شععاه و رنععان در تمایعع ،م ععارکت در ایعع
طععرح هععا ا ععود میعع ،و رعبععت کمتععری
ن ان دهنا.کعه نتعای شاصع ،ا ایع تحایع
بععععععا تحایاععععععات صععععععابونچی ،)9009
با یععععععععععان  ،)9001ابععععععععععااعملئی و
همئععاران  ،)9009ععای )9009 3هععم سععو
میباشا.

.Guy
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آگاهی نسبت به اهداف طرح مرتعداری و

نتیجهگیری
تحصععیرت و سععاباه فعاعیعععت بععه ترتیعع
بی عععتری تعععاثیر را بعععر متییعععر وابسعععته
م ععارکت در طععرحهععای مرتعععااری) دارد و
متییعععر سعع بی عععتری تعععاثیر معئعععوه را
نسععبت بععه متییععر وابسععته م ععارکت در
.Massarutto etal
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بهرهبرداران ا من اعه شعاه و نیعن بعا اهعرای
کععرههععای تععوهیهی نسععبت بععه بععای بععردن
.دانا بهرهبعرداران اسعاار ی ر را اناعار دهعا
بایسععتی دامععااران ا اهععااف المععی دوعععت
با بر شعاه و بعا ااتمعاد و ر عاهی در اهعرای
.طرشهای مرتعااری م ارکت نماینا

 در صععوص.طععرحهععای مرتعععااری) دارد
متییرهای اصعلی نیعن بایعا فعت کعه متییعر
ااتمععاد بهععرهبععرداران بععه واععاههععای دوعععت
تععاثیر ععذاری رن بی ععتر ا ر ععاهی نسععبت بععه
اهععااف طععرحهععای مرتعععااری بععر متییععر
)وابسععته م ععارکت در طععرحهععای مرتعععااری
عه، ععذا پی عنهاد معیشعود دوععت بعا ارا.است
تسعععهیرت ی ر معععانک ا عععرو فر نعععاان
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