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ها هاي مرتعداري بر دانش آنطرحریتأثبرداران روستایی نسبت به دیدگاه بهره
پیرامون حفاظت از مراتع در شهرستان ماهنشان استان زنجان

1آقاجانلوخلیل و، کبري کریمی، محمد بادسار*يدهکردیکرماسماعیل 

)23/03/95؛ پذیرش:14/07/94(دریافت:

چکیده
بردار از منابع طبیعی داشته باشند. با توجه سازي خانوارهاي بهرهتوانند اثرات مختلفی بر ظرفیتهاي مدیریت پایدار منابع طبیعی میطرح

برداران شناخته شود. مرتعداري بر دانش و نگرش بهرههاي برداري و احیاي آگاهانه از مراتع، الزم است تأثیر طرحبه اهمیت حفاظت، بهره
ها درباره اقدامات حفاظت از مراتع با استفاده هاي مرتعداري بر دانش آنبرداران درباره تأثیر طرحپژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه بهره

هاي نیمه ساختاریافته هاي متمرکز، مصاحبهگروهها با استفاده از تحلیل اسناد،شناسی پیمایش مقطعی انجام شده است. دادهاز یک روش
بردار روستایی در شهرستان ماهنشان واقع در بهره204اي تصادفی متشکل از هاي ساختاریافته از طریق پرسشنامه از نمونهو مصاحبه

برداران اجراي این آوري گردید. بهرهمعها اجرا شده بود و یا در حال اجرا بود، جهاي مرتعداري در آناستان زنجان در روستاهایی که طرح
احیاي مراتع همچون اقدامات بیولوژیک و مدیریت چراي مراتع مؤثر دانستند. هاي روشي اهمیت و ها را در افزایش دانش در زمینهطرح

هاي ن مشارکت دامداران در طرحتحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي: میزاها ها بر دانش آنهاي دامداران در مورد اثر طرحدیدگاه
انجام اقدامات احیاي مراتع، انجام اقدامات تنوع سازي معیشت، سطح هاي میان فردي و انبوهی، دریافت اطالعات از رسانهمرتعداري، 

جهت ارائه هاي مرتعداري همراه با اقدامات ترویجی هاي اجتماعی و سن است. درصورتی که اجراي طرحاراضی زراعی، عضویت در تشکل
توان انتظار داشت ها داشته باشد، میهاي انبوهی و میان فردي صورت گیرد و جامعه مشارکت فعالی در این طرحاطالعات از طریق رسانه

شود.فراهمدر مورد مدیریت پایدار مراتع برداران روستایی که بستري مناسب براي یادگیري، بهبود دانش و عمل بهره

.دانش، طرح مرتعداري، مرتع، ماهنشانکلیدي:يهاواژه

، دانشگاه زنجان، استادیارگروه ترویج، جوي دکتراي توسعه کشاورزيدانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان، دانشبه ترتیب، -١
. زنجان، ایران.طبیعی و آبخیزداري استان زنجانارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان، کارشناس ارشد آبخیزداري اداره کل منابع 

e.karamidehkordi@gmail.com:نویسنده مسئول، پست الکترونیک-*
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مقدمه
از عه پایدار روسـتایی کـه   دستیابی به اهداف چندگانه توس

یسـت  از منابع طبیعی، خـدمات ز پایدار برداري بهرهجمله
هـاي روسـتایی و افـزایش    معیشتبهبودمحیطی، امنیت و 

هاي کشاورزي را شامل زیست بوممحصوالت کشاورزي در 
چـالش بـزرگ بـراي پایـداري در جهـان      ، به یک شوندمی

توسعه پایدار نیاز بـه  اهداف دستیابی به . تبدیل شده است
ــدیریت   ــاري و مـ ــتهمکـ ــم فعالیـ ــاي هـ ــزاهـ دارد افـ

)Chazdon et al., 2009; Erenstein & Thorpe, 2011;

McLennan & Garvin, داربنــابراین توســعه پایــ. )2012
بـردار  طبیعی و نیازهـاي خانوارهـاي بهـره   توجه به منابعبا،

و ازجملـه  این واضح است که منـابع طبیعـی  .مرتبط است
، نقــش و اهمیــت زیــادي در پایــداري اکوسیســتممراتــع، 

(مهردوسـت و  و زنـدگی بشـر دارنـد   توسعه پایدار جامعـه 
تـرین  مبـه عنـوان یکـی از مه   مراتع نیز .)1392همکاران، 

منابع چند کارکردي نقش مهمی در حفاظت آب و خاك و 
پـروتئین، تولیـد گیاهـان دارویـی و     نیتـأم منابع ژنتیکی، 

کشـاورزي  بـاالي پتانسیلصنعتی، زیستگاه حیات وحش، 
ــدار ــد  پایـــ ــد دارنـــ ــتغال و درآمـــ ــاد اشـــ و ایجـــ

)FAO, 2013a, 2013b; Ming-can et al., 2000;

Panunzi, تنظـــیم چرخـــه  . ایـــن منـــابع در  )2008
تـا  23و تولید ها علوفه مورد نیاز دامنیتأم،هیدرولوژیکی

,FAO(مؤثرنـد دنیـا  میدرصد از پروتئین دا30 2013a;

Kepe, 2008; United Nations Environment

Programme, ــم  . )2003 ــی و مه ــوع اساس ــابراین موض بن
اي کـه پایـداري   به گونهمراتع است،از مناسب برداري بهره
بـرداري  ها بهرهه و در بلند مدت بتوان از آنها حفظ شدآن

نجفـی و همکـاران،   ؛ 1386جنگو برزل آباد و قربانی، کرد (
1387.(

بـرداري از منـابع در   هـد نظـام بهـره   دیمطالعات نشـان مـ  
ازکشور ما از نظـر کمـی و کیفـی   بسیاري از کشورها و در 

)، 1392(رنجبر و کرمـی،  یستپایداري چندانی برخوردار ن
ـ ابرخی از منابع عنـوان کـرده  که،طوريبه  د کـه شـدت   ن

کاهش کیفیت و کمیت تولید علوفه مراتع نسبت به تغییـر  
وسعت آن به خصوص در دو دهه اخیر، به ویـژه در آسـیا و   

,Panunzi(آفریقا با شتاب بیشتري در حال افزایش اسـت 

ها، بر اسـاس آمـار فـائو   . از دالیل عمده این تخریب)2008
درصد مربوط بـه تغییـرات و اثـرات طبیعـی در     30حدود 

جونـدگان، حشـرات و تغییـرات آب و   د محیط زیست مانن

هـا و  مربوط به فعالیتدرصد دیگر 70هوایی بوده است و 
,FAO(بـوده اسـت  مدیریت انسان  2013c; Qiangguo &

Juren, ان بـه  تـو مـی هـاي انسـانی   . از جمله فعالیت)2002
ربري اراضی، قطع ، تغییر کادام در مراتعچراي بیش از حد

آبیاري ناکارآمد و مخرب هايها و شیوهدرختان و درختچه
هـاي نامناسـب اسـتفاده از اراضـی اشـاره نمـود      و سیاست

)Squires, بـرداري  مده در اثر بهرهآشرایط به وجود .)2009
در رابطه با خطرات جـدي  راهاییناپایدار از منابع،  نگرانی

هـاي آینـده سـبب    پیش روي حیات نسـل حاضـر و نسـل   
.)1392(رنجبر و کرمی، شوندیم

در بیانگر این است که عوامل مختلفیمتعددمطالعات 
مؤثردر ایران ها آنتخریب مراتع و کاهش کیفیت

رودگرمی و همچون یمطالعاتشند. به عنوان مثال بامی
خورشیدي انصاري ،)1379(رضوي ،)1390(همکاران 

سید اخالقی و ،)1387(انصاري و همکاران ،)1382(
مافی،)1391(طهماسبیان و همکاران،)1391(همکاران
حاجی میر رحیمی و نبئی ،)1390(مجدمغالمی و

و محمودي و )1385(مهدوي و همکاران )،1385(
رویه و مفرط، عواملی همچون، چراي بی)1390همکاران (

ها و ندازه از منابع طبیعی مانند جنگلبرداري بیش از ابهره
اد دام، تغییر کاربري ، افزایش تعدزودرسمراتع و چراي 

تضادهاي بین واعی، بوته کنیاراضی از جمله کاربري زر
مؤثریب کمی و کیفی مراتع برداران مراتع را در تخربهره

. انددانسته
حاج میر )، 1380ابراهیم پور (وهشگرانی همچونپژ

,Haji-Rahimi & Ghaderzadeh(قادر زادهرحیمی و 

طهماسبیان و ،)1382(خورشیدي و انصاري ،)2008
کریمی ،)1390(مجدمغالمی ومافی،)1391(همکاران

محمودي و حکیم پور،)1391(يدهکردیکرمو 
دانشکمبود)1391زاده و زمانی (ی، و منت)1391(

اصول صحیح منابع طبیعی واران در رابطه بابردبهره
برداري و پیامدهاي تخریب مراتع و سایر منابع طبیعی بهره

در تخریب کمی و کیفی مراتع مؤثررا از مهمترین عوامل 
اند که با افزایش سطح د و بیان داشتهانایران عنوان کرده

توان روند رو به رشد تخریب مراتع برداران میآگاهی بهره
که کنند میدیتأکنکته بر این هاپژوهشاین را تغییر داد.

اهمیت يبرداران در زمینهکمبود و یا نبود دانش بهره
برداري پایدار از هاي حفاظت و بهرهمنابع طبیعی و راه

بر تخریب منابع طبیعی مؤثریکی از عوامل اصلی ها آن
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برداران به بهرهها اطالعات الزم در این زمینهکه اگر است 
برداري پایدار هرهتوسعه و بدر راستاي توان ارائه گردد می

اساسی در عاملین دانش یک بنابرا.حرکت نموداز منابع
Florianczyk(استاز منابع پایدار برداري بهره et al.,

هاي توسعه عالوه بر این، از اصول مهم در برنامه.)2012
برداران و تلفیق و اي شناخت دانش بهرههر جامعه

ها پیوستگی دانش مردم محلی در جهت اجراي برنامه
برداران، براي مشارکت بهرهاست و یکی از ابزارهاي اصلی 

توجه به ،حفاظت از اقدامات صورت گرفته و توسعه پایدار
برداران و تالش براي روابط، رفتارها، دانش و آگاهی بهره

,Mosse(باشد ها میبهبود آن زیرا یکی از عوامل ،)2001
برداران با منابع طبیعی، بر رفتار بهرهرگذاریتأثاصلی 

ها است (عزیزي خالخیلی و میزان دانش و اطالعات آن
).1390همکاران، 

هاي مرتعداري، ایی از جمله طرحهح، طردر چند دهه اخیر
هاي آبخیزداري براي حفظ، طرح تعادل دام و مرتع و طرح

اند و بع طبیعی تدوین و اجرا گردیدهاحیا و مدیریت منا
تالش شده تا با ایجاد حس مالکیت، موجب بهبود و 

برداري پایدار از مراتع گردند (والیتی و کدیور، بهره
در یمختلفراتیتأثانندتومیها ). این طرح1385
این راتیتأث.باشندبرداران داشتهمعیشت بهرههاي سرمایه

ها نه تنها از بعد طبیعی و زیست محیطی داراي گونه طرح
)، بلکه از ابعاد 1385اهمیت است (حسینی و همکاران، 

اثرگذارند و ارتباط دیگري همچون انسانی و اجتماعی 
Goma(زیست محیطی دارندمسائلنزدیکی با  et al.,

فقر بایمیمستق. زیرا تخریب محیط زیست ارتباط )2001
هاي انسانی، فیزیکی، مالی، طبیعی و و ناتوانی در سرمایه

دستیابی به مدیریت پایدار منابع طبیعی و اجتماعی دارد
جز با توجه همه جانبه به ابعاد معیشت خانوارهاي 

,Badripourباشد (مؤثرتواند دار نمیبربهره 2012;

Karamidehkordi, 2012(.
دانش نیز به عنوان بخشی از سرمایه انسانی است 

)Florianczyk et al., تحوالت روز افزون دانش . )2012
هاي هاي جدید در رشتهبشري و دستیابی به روش

مختلف، به روز شدن دانش بشر و تلفیق آن با شرایط و 
يهاتیفعالامکانات هر منطقه را به یکی از ضروریات 

هاي متنوع تبدیل کرده است و بخش مختلف در عرصه
ز از این قاعده مستثنی نیست (رحیمی و منابع طبیعی نی

يبرداران در زمینهدانش بهره). 1393همکاران، 

تواند در حفاظت و میمنابع طبیعیهاي احیايفعالیت
دانش باشد زیرارگذاریتأثبرداري از منابع به شدت بهره
بردارانبهرهازتابی از قدرت و اقدام برداران در واقع ببهره

ي زمینهصورت گرفته دريهايگرمداخلهدر نتیجهاست.
به صورت انفعالی توانندنمینیزبردارانبهره،افزایش دانش

,Mosse(کنند و نقش مهمی در این زمینه دارندفعالیت 

2001(.
هاي با اثرات اجراي طرحدر رابطهمحدوديمطالعات

ت از منابع طبیعی خانوارهاي منابع طبیعی بر دانش حفاظ
که در ذیل به استرفتهبردار روستایی صورت گبهره

هاي پروژهریتأثارزیابی گردد.ها اشاره میتعدادي از آن
بر معیشت خانوارهاي روستایی در آسیا، حفاظت از جنگل

توسط کاسترس و همکاران آفریقا و آمریکاي التین 
ریتأثنشان داد که این اقدامات سال 10در طی )2006(

هاي انسانی معیشت از جمله دانش ومثبتی بر جنبه
& Martin(نزه است. مارتین و هرداشتمهارت روستاییان 

Herranz, هاي خود نشان دادند که نیز در بررسی)2004
تایی اسپانیا موجب اقدامات آبخیزداري در مناطق روس

ز جمله افزایش ي انسانی و اقتصادي اهاافرایش سرمایه
و همکارانهاگمان. استبرداران شدهدانش و آگاهی بهره

)Hagmann et al., وهش خود به این نتیجهدر پژ)2003
یکپارچه منابع طبیعی ت هاي مدیریرسیدند که برنامه

که شده استدر دانش و آگاهیاري دیمعنایشافزموجب 
در نهایت موجب اثرات اقتصادي و زیست محیطی زیادي 

Waylen(وایلن و همکارانردد.گمی et al., نیز بر ) 2015
هاي رابطه بین دانش و مشارکت مردم محلی و پروژه

یکرم. اندنمودهدیتأکمدیریت منابع طبیعی اجتماع محور 
) در بررسی عملیات آبخیزداري 1391و انصاري (يدهکرد

ریتأثدر شهرستان زنجان نشان دادند که این اقدامات 
داران بربهرهزیادي در افزایش سطح آگاهی و مهارت

ت آبخیزداري، احیاي اجراي عملیاهايدر زمینهروستایی
هاي حفاظت از منابع طبیعی، حفاظت از پروژهومراتع

داشته است. در روستاها ایجاد شده
) نیز با بررسی اثرات طرح 1388و همکاران (دریکوند

توسعه ریمله نشان دادند که این طرح موجب رونق و 
هاي دامداري و کشاورزي و افزایش دانش گسترش فعالیت

مطالعهتاییان در این زمینه گردیده است.و مهارت روس
,Karamidehkordi(يدهکردیکرم نشان داد نیز)2007

دانش بری تمثبریتأثاي مرتعداري هحاجراي طر
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اقدامات اصالحی و احیایی در يدر زمینهبردارانبهره
دیریت چرا و بیولوژیکی داشته مراتع از جمله اقدامات م

با توجه به مطالعات فوق، پژوهش حاضر بر آن است است.
ي مرتعداري اجرا شده و یا هاطرحمشخص کند که آیا تا

بر دانش يریتأثدر حال اجرا در شهرستان ماهنشان 
حفاظت از مراتع داشته يداران به ویژه در زمینهبربهره

است یا خیر؟

هشپژوروش
- توصیفییک روش شناسی عمدتاً از کاربردي مطالعه این 

ونمودهمبستگی با کمک روش پیمایشی مقطعی استفاده 
دامداران روش مصاحبه ساختارمند با هاي آن از طریق داده
روستایی شهرستان ماهنشان و با از مراتع بردار بهره

(سرپرستان وري گردیدندآبکارگیري پرسشنامه گرد
بر مؤثراصلی يهامؤلفهبراي شناخت .خانوارهاي دامدار)

اي و اسنادي دانش و اقدام خانوارها ابتدا مطالعات کتابخانه
اي مرتعداري مناطق مورد بررسی صورت هحبه طرمربوط
دستیابی به اطالعاتی همچونکه در نهایت موجب گرفت

هاي صورت گرفته در مراتع روستاهاي مختلف، فعالیت
هاي صورت گرفته، سال شروع و مکان و تعداد فعالیت

افراد فهرست برداران از مراتع، بهرهفهرست ها، پایان طرح
و بدین وسیله شدهانیاو مانند داراي پروانه چرا

اي مرتعداري بر هحطرریتأثهاي مرتبط با ارزیابی گویه
اقدامات حفاظت و اصالح مراتع يدر زمینهدامداران دانش 

این، عالوه برها استخراج گردیدند. بر آنمؤثرو متغیرهاي 
هایی با کارشناسان منابع طبیعی استان زنجان مصاحبه

اي مرتعداري حوزه هحاسناد مربوط به طرصورت گرفت و 
ها، کیفیت و چگونگی انجام طرحپیرامون مورد نظر 

و ، الزمانتخاب مناطق مورد مطالعه، انتخاب اقدامات
دارانبربهرهمشارکت ، چگونگی اطالع رسانی به روستاییان

در مرحله بعد در تحلیل شد.هاطرحچگونگی حفاظت از و
ها در حال اجرا مرتعداري در آنهاي که طرحروستاسه

ها از و اثرات طرحتشکیل شدهاي متمرکز بود، گروه
ن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و ابرداردیدگاه بهره

هاي به دست آمده در مطالعات هاي جدیدي به گویهگویه
اي افزوده شد. در نهایت پرسشنامه اولیه توسط کتابخانه

پژوهشگران تدوین گردید.
ریتـأث داران نسـبت بـه   بربهرهدیدگاه پژوهش، متغیر اصلی

ار از مراتـع  بـرد هبهـر اي مرتعداري بر دانش دامداران هحطر

تعیین گردیـد  از مراتع(حفظ و احیاء) حفاظت يدر زمینه
سـطحی  4گویه با مقیاس امتیازبنـدي  19و با استفاده از 

رار قـ ) مورد بررسی 3، و زیاد=2=يتا حد، 1، کم= 0(هیچ=
نیز عالوه بر متغیرهاي رگذاریتأثگرفت. متغیرهاي مستقل 

اي هـ حفردي و خانوار، میـزان مشـارکت دامـداران در طـر    
اي هـ حمرتعداري، میزان فعالیت دامداران در ارتباط با طـر 

ها در مرتعداري، و میزان دریافت اطالعات ترویجی از رسانه
میزان فعالیت خانوار دامـدار در اقـدامات   شدند. نظر گرفته

معیشـت  يتنـوع سـاز  ماحیایی مراتع و اقدامات -اصالحی
متغیر 4اي مرتعداري هریک با استفاده از هحمربوط به طر

جمـع  )، بررسی شد و با 0و عدم انجام=1دو وجهی (انجام=
، میزان فعالیت خانوار دامدار مشـخص گردیـد.   هااین امتیاز

اي هـ حبـرداران در طـر  ح مشـارکت بهـره  براي بررسی سـط 
و سـنجش میـزان   ) 2(جـدول  متغیـر  13نیز از مرتعداري

متغیـر  8هـاي انبـوهی از   دریافت اطالعات از طریق رسانه
،0ســطحی (هــیچ=4امتیازبنــدي مقیــاس بــا ) 3(جــدول 

استفاده شد.)3، و زیاد=2=يتا حد، 1کم= 
رفت گانجام شهرستان ماهنشان از وستاهایی ردر مطالعه 

خانوارهاي روستایی داشتن : الف) داشتنددو مشخصه که 
هاي طرحدر این روستاها دامدار وابسته به مرتع، و ب) 

. بر این بودندیا در حال اجرا یا اتمام یافتهمرتعداري 
روستا 10(روستا این مشخصات را داشتند34اساس، 

در حال وستا داراي طرحر24خاتمه یافته و داراي طرح
بردار روستایی وابسته به مراتع خانوار بهره1280که)اجرا

این روستاها در مناطق کوهستانی قرار گرفتند. را در بر می
به منظور بودند. داشتند که به دشواري قابل دسترس

در خانوارهاتعیین حجم نمونه، ابتدا شاخص فعالیت 
مراتع در سه روستاي مورد کاري بذرکاري، بذرپاشی و کپه

30کمتر ازبررسی اولیه ارزیابی گردید که مشخص شد 
اند. ها مشارکت داشتهها در این فعالیتآن) p=3/0(درصد 

محاسبه شد 21/0بنابراین واریانس نسبتی آن معادل 
)21/0=7/0×3/0=pq( .گیري فرمول نمونهبر اساس

دامدار خانوار1280از بین )1970(جیسی و مورگان یکر
مذکور، ي روستا34بردار وابسته به مرتع و ساکن در بهره

درصد و میزان خطاي 95با در نظر گرفتن سطح اطمینان 
258دل با امعيانمونه، )d=05/0(درصد5گیري نمونه
این نمونه از یک تکنیک انتخاببراي محاسبه شد. خانوار
در استفاده گردید. تصادفی اي گیري چند مرحلهنمونه

درصد 40اي گیري طبقهمرحله اول با استفاده از نمونه
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).1()1()1( 222 PPXNdPNPXs 

انتخاب روستاها به نسبت از هریک از دو گروه روستا 
گردیدند. در مرحله دوم بر اساس تعداد خانوار موجود در 

اي تعداد گیري طبقههر روستا با استفاده از روش نمونه
نمونه هر روستا از کل نمونه (به تفکیک هر طبقه 

258هاي اتمام یافته و در حال اجرا) انتخاب گردید (طرح
گیري نفر) و در مرحله آخر با استفاده از نمونه

سیستماتیک، خانوارهاي دامدار روستاهاي انتخاب شده 
ف برحسب تعداد نمونه مشخص شده در هر روستا به تصاد

انتخاب شدند. الزم به ذکر است که فهرست کلیه دامداران 
دست هاي مرتعداري ممیزي شده باز طریق گزارش طرح

آمده بود.

ها، مشخص گردید که همه آوري دادهدر طی جمع
دسترس نیستند که بیشتر به دلیل نظر دربرداران مورد بهره

ها کاهش جمعیت روستاها نسبت به زمان تهیه و اجراي طرح
رغمیعل، داده بوديآورجمعیا عدم حضور افراد در زمان 

. اینکه مراجعات مکرري به روستاهاي مورد بررسی انجام شد
مورد سرپرست خانوار نفر 204اي معادل با بنابراین تنها نمونه

خطاي به و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که باعث شد مصاح
. بر اساس بددرصد افزایش یا8/5درصد به 5از گیري نمونه

نیز گیري نمونهخطاي این ، )1997(نظر اسحاق و مایکل 
پس از کدبندي با ها هاي پرسشنامهباشد. دادهقابل قبول می

هاي توصیفی و استنباطی و با کمک استفاده از تحلیل
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.Amos20و SPSS20افزارنرم

لهیوسبهتهیه شده محتوایی پرسشنامهظاهري و روایی 
اساتید گروه ترویج، ارتباطات و از طریق پانلی از پژوهشگران، 

توسعه روستایی دانشگاه زنجان و کارشناسان منابع طبیعی 
بحث، مورد اداره کل جنگل، مرتع و آبخیزداري استان زنجان 

ي اولیه مطالعهآن از طریق قرار گرفت و پایایی دییتأاصالح و 
هاي آزمون کرونباخ آلفا براي دادهبردار بررسی شد. بهره20با 

هاي مهم سازهبه منظور تعیین پایایی ترتیبی چند قسمتی 
ها مقادیر آن براي همه شاخصپرسشنامه بکار گرفته شد که 

هاي مورد بود. روایی سازه هریک از سازه85/0باالتر از 
بر درصد دیتأکبررسی نیز با استفاده از روایی همگرایی با 

بارهاي عاملی درصد و 50واریانس تبیین شده سازه باالتر از 
هاي اصلی براي دادهيهامؤلفه، با کمک تحلیل 5/0باالتر از 

Categorical Principal Components(بندي شدهگروه

Analysis (CATPCA) ( قرار گرفت. دییتأمورد
هاي همبستگی و رگرسیونی به منظور انجام تجزیه و تحلیل

دامداران با هاي مرتعداري بر دانش طرحریتأثبین متغیر 
ها یا متغیرهاي پنهان را به دیگر متغیرها، الزم بود که سازه

هاآناز گویه هاي تشکیل دهنده متشکلصورت متغیرهاي
هاي اصلی براي دادهيهامؤلفهتحلیل بر این اساس ازساخت. 

ریتأث«براي ساخت متغیرهاي )CATPCAبندي شده (گروه
میزان دریافت «، »اناي مرتعداري بر دانش دامدارهحطر

میزان مشارکت دامداران در «و » هارسانهاطالعات از 
از متغیرهاي تشکیل استفاده گردید و»  هاي مرتعداريطرح

1يرابطههاي ترکیبی با استفاده از شاخصهاآندهنده 
تحلیل نوع در این زمانی که مطالعات، بر اساسساخته شد. 

ها گویهاصلی، متغیرهاي مشاهده شده یا يهامؤلفهیا تحلیل 
قرار گیرند، براي ساخت مؤلفهیا در بیشتر از یک گروه

Brinkman(شودیمستفاده ا1رابطهشاخص ترکیبی از  et

al., 2012; Grootaert et al., . در این فرمول مقدار هر )2004
از کل مؤلفهآنبرحسب درصدي از واریانسی که ؤلفهم

.شودمیهد در فرمول لحاظ دیواریانس به خود اختصاص م

Composite V = % of Var 1% of VarTotal × Com1+ % of Var2% of Var Total × Com2+⋯+ % of Var% of Var Total × Comi
مربوط به یک سازه يهامؤلفهساخت شاخص ترکیبی از - 1رابطه 

یا متغیر پنهان
Composite Vمتغیر ترکیبی:    

Comi: مؤلفهمقدار هر 

,of Var i (1 %: مؤلفهدرصد واریانس هر  2)

انتخاب يهامؤلفه(شامل هامؤلفهدرصد واریانس کل همه 
of VarTotal %شده): 

در تحلیل همبستگی بین متغیر اصلی پژوهش با متغیرهاي 
اي پیرسون و اسپیرمن استفاده هیرایب همبستگمستقل از ض

شد. همچنین با استفاده از تحلیل مسیر اثرات مستقیم و غیر 

s = مورد نیاز (نمونهاندازهn( =258
X2= مقدار کاي اسکور (مجذور خی) جدول با درجه آزادي در

)841/3سطح اطمینان مطلوب (
N=خانوار1280= اندازه جامعه/ جمعیت
P=باشد؛ زیرا این موجب به 50/0شود (فرض مینسبت جامعه

7/0= شود)حداکثر رساندن اندازه نمونه می
d5شود= = درجه دقت که به صورت یک نسبت بیان می
)05/0صد (در
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اران نسبت به اثر بردهبر دیدگاه بهرمؤثرمتغیرهاي ممستقی
تحلیل گردید. هاآنا بر دانش هحطر

و بحثهاافتهی
و واحدهاي بردارانبهرهو اجتماعیهاي فرديویژگی

برداري خانوارهاي دامداربهره
نمونه مورد سنی نتایج آمار توصیفی نشان داد که میانگین

که بیانگر میانسال بودن اکثر پاسخگویان سال بود52العهطم
ها در گروه سرپرستان خانوار مرد قرار درصد آن99است که

نفر محاسبه شد و 5هاآنگرفتند. متوسط بعد خانوار می
يهاتیفعالفر از اعضاي خانوار در ن2میانگین تعدادطوربه

درصد از 91مربوط به کشاورزي فعالیت داشتند. بیش از 
54بودند از نظر سطح تحصیالت نیز متأهلپاسخگویان 

درصد از آنان را افراد داراي 36بوده و سوادیبدرصد 
نفر از 7دادند. تنها میتحصیالت خواندن و نوشتن تشکیل 

. بنابراین بودندباالتر از دیپلم داراي تحصیالت سخگویانپا
تشکیل سوادکمسواد یا افراد بیعمدتاًبردار را جامعه بهره

يهاتیفعالها عمدتاً در درصد آن8/83اند. شغل اصلی داده
درصد نیز این موارد را به 7/6دامداري و زراعت عنوان شد و 

يطوربهاندکردهذکر معیشت خودنیتأماي عنوان منبعی بر
از ،1390- 91زراعیدر سالداران بربهرهکه میانگین درآمد 

)فروش دامزراعت و (به جز کشاورزي جانبی هاي فعالیت
، فروش خشکبار در منزل، فروش يپروريآبزشامل 

محصوالت خانگی به مسافران و گردشگران، کارگري در 
شد. در بین محاسبه ریال هزار 7128کارهاي کشاورزي)

از هاکشاورزي، درآمد آنخانوارهاي داراي شغل غیر
ریال هزار 29030معادل با يکشاورزریغهاي فعالیت

درصد 5/48محاسبه گردید. همچنین نتایج نشان داد که 
به چگونه نهاد یا تعاونی عضویت نداشتند.در هیخانوارها

هکتار 7/3به طور متوسطداربرهطور میانگین هر بهر
هکتار 46/0اراضی زراعی دیم و 2/3اراضی زراعی آبی، 

و گاو رأس6بز، رأس9گوسفند، رأس36اراضی باغی 
داشت.در اختیار طیور 12

هاهاي مرتعداري و اقدامات صورت گرفته در آنطرح
هاي (طرحاتعاقدامات مربوط به مدیریت مرها و پروژه

بخش تقسیم بندي نمود: توان در دو را میمرتعداري) 
که از سوي اداره صالحی و احیاي مراتعهاي االف) پروژه

، و دوشمنابع طبیعی و آبخیزداري مستقیماً حمایت می
معیشت جهت کاهش فشار بر يمتنوع سازهاي ب) پروژه

منابع طبیعی و از سوي ادارهاستکه ممکن مراتع

در مورد .را شده باشداجدیگر يهاسازمانیا آبخیزداري
باید گفت مراتعهاي اصالحی و احیاییپروژهاقدامات یا 

سیمانی، -اقدام مکانیکی (احداث بند سنگیگونهچیهکه 
زنی) در مناطق مورد مطالعه بند خشکه چین و بانکت

. انجام شده بودانجام نشده بود و تنها اقدامات بیولوژیک 
يبذرکارمانندبیولوژیکاقدامات حدود یک سوم دامداران 

یشان در روستاهارا درصد) 36درصد) و کپه کاري (33(
هایی انجام فعالیتهاآنهمچنین بیشتر انجام داده بودند.

از قبیلمدیریت چراو )ددرص74کود پاشی (مانند 
آب از طریق نیتأمممیزي مرتع، دریافت پروانه چرا، و 

درصد) 87درصد) و چراي متناوب (100احداث آبشخور (
درصد) از سوي اداره منابع طبیعی و 63و قرق مرتع (

نمودند که در اجراي دییتأآبخیزداري در روستاهایشان را 
1که در جدول گونههمان. اندداشتهنیز شرکت هاآن

تنوع برداران اقدامات از بهرهکمیتعداد شودمشاهده می
بودند، که در این زمینه تنها معیشت را انجام دادهيساز

هاي آموزشی در این زمینه شرکت برخی از افراد در دوره
یا سازه شاخص ترکیبی یک ساخت به منظور کرده بودند. 

هاي مرتعداري،طرحتحت عنوان اقدامات اصالحی احیایی 
در نهایت عیشت، ميمتنوع سازامات همچنین شاخص اقد

1برداران امتیاز داده شد (انجام فعالیت =هاي بهرهبه پاسخ
). در نهایت براي هر کدام از 0و عدم انجام فعالیت=

ا هم جمع گویه ب4به طور جداگانه امتیاز هاشاخص
و 4بردار محاسبه شد (حداکثر=گردید و امتیاز هر بهره

.)0حداقل=
هاي مرتعداريطرحبرداران در میزان مشارکت بهره

هاي برداران در طرحبراي ارزیابی سطح مشارکت بهره
4مقیاس قیطرمرتعداري، سیزده متغیر تعریف شد و از 

، و 2=يتا حد، 1، کم= 0سطحی امتیازبندي (هیچ=
توان می) مورد سنجش قرار گرفت. به طور کلی 3زیاد=

هاي گفت که مشارکت یا دخالت دادن مردم در پروژه
حفاظت مراتع بسیار پایین بوده است، بیشترین مشارکت 

ي کارگر ه در اجراي پروژه، به صورت ارائهمشاهده شد
مجانی یا داوطلبانه، همچنین ارائه اطالعات و آموزش 
توسط کارشناسان براي شرکت در پروژه بوده است (جدول 

درصد پاسخگویان در این دو 18)، به طوري که تنها 2
اند. براي ساخت شاخص مشارکت ی نداشتهمرحله مشارکت

متغیر فوق در تحلیل 13هاي حفاظت مراتع، در پروژه
بندي شده هاي گروهاصلی براي دادهيهامؤلفه

)CATPCAقرار مؤلفهو در سه )2(جدول ) وارد شدند
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گرفتند: بعد اول، مشارکت فعال جامعه؛ بعد دوم، مشارکت 
و یابیاطالعرسانی یا غیر فعال جامعه به شکل اطالع 

از افراد جامعه؛ و بعد سوم واگذاري يریمشورت گ
هاي دولت به مردم. در نهایت با توجه به هدف پروژه

، 1ساخت یک شاخص از این متغیرها، با استفاده از رابطه 
هاي برداران در طرحشاخص ترکیبی مشارکت بهره

مرتعداري ساخته شد.
هاي میان فردي و از رسانهمیزان دریافت اطالعات ترویجی

جمعی
ي ) در هیچ دوره2/41نفر (84دهد که نتایج نشان می

یک درصد پاسخگویان در 8/55ترویجی شرکت نکرده بودند، 
دوره یا بیشتر شرکت 3درصد در 3دوره ترویجی و تنها 

هاي ارتباطات نموده بودند. در بین دریافت اطالعات از رسانه
دریافت اطالعات از طریق دیدن جمعی نیز، بیشترین

هاي رادیویی هاي تلویزیونی و پس از آن شنیدن برنامهبرنامه
و کمترین آن از طریق دریافت پیامک جمعی صورت گرفته 

براي ساخت شاخص دریافت اطالعات از ).3بود (جدول 
اصلی يهامؤلفهمتغیر در تحلیل 8هاي ارتباط جمعی، رسانه

وارد شدند. ولی به دلیل بندي شده وههاي گربراي داده
ماهواره يهابرنامهواریانس پایین، دریافت اطالعات از مشاهده 

6از تحلیل حذف شدند و در نهایت جمعیSMSدریافتو 
گویه دیگر در یک بعد قرار گرفتند و شاخص ساخته شد.

ها بر دانش حفاظت طرحریتأثبرداران نسبت به دیدگاه بهره
احیاء) از مراتع(حفظ و 

در فاصله بین تحلیل دیدگاه دامداران حاکی از آن است که 
حد ها در هاي مرتعداري، اجراي این طرحشروع و اتمام طرح

موجب افزایش دانش دامداران پیرامون حفاظت از مراتع یکم
هاي کودپاشی و مدیریت چرا اجراي در زمینهشده است. 

يولی در زمینه،بوده استاثرگذاريتا حدها پروژه
یک بذر کاري و کپه کاري در حد کم و در ژهاي بیولوفعالیت

و ناچیز ارکمیبه سدر حد راتیتأثمورد اقدامات مکانیکی این 
ها در مورد پروژهریتأث). بنابراین 4جدولد (یارزیابی گرد

هاي بیولوژیک قابل توجه بوده مدیریت چرا و برخی از فعالیت
بیولوژیک و مدیریت مسائليرسد در زمینهمیبه نظر است.

هاي ایجاد شده در گريمداخلهبردار با مراتع جامعه بهره
.محیط بیشتر در ارتباط بوده است
بـر  هـاي مرتعـداري  طـرح ریبراي ساخت شاخص ترکیبی تـأث 

اقـدامات  اهمیت حفاظـت از مراتـع و   برداران درباره دانش بهره
اصـلی  يهـا تحلیل مؤلفـه فوق وارد يمتغیرهاآن،حفاظت از 

گردیدنـد و در  ) CATPCAبنـدي شـده (  هاي گـروه براي داده
ها بـر دانـش اهمیـت    طرحریتأثسه بعد قرار گرفتند: بعد اول، 

ها؛ بعد  مراتع و حفاظت از آن
ي بیولوژیـک  هـا تیـ فعالهـا بـر دانـش انجـام     طرحریتأثدوم، 

هـا بـر   طـرح ریتأثو بعد سوم، حفاظت از مراتع و مدیریت چرا؛
). 4ي مکانیکی حفاظت از مراتع (جـدول هاتیفعالدانش انجام 

ریتـأث يهـا ک متغیر ترکیبی متشکل از همه مؤلفهیدر نهایت
یک شاخص کلـی  بر دانش حفاظت از مراتع به صورتهاطرح

الزم به توضـیح اسـت کـه    ساخته شد.1رابطه و با استفاده از 
سیتأسـ ها بر آگاهی دامداران دربـاره فعالیـت   طرحریتأثگویه 

هاي دیگـر همبسـتگی   بند سنگی سیمانی با هیچ یک از گویه
نداشت بنابراین از تحلیل حذف گردید.

بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهاي فردي دامداران با 
هاي مرتعداري بر طرحراتیتأثها نسبت به دیدگاه آن

که دیدگاه دامداران در )5ل (جدوها  نشان داددانش آن
داري ها رابطه مثبت معنیها بر دانش آنمورد اثرات طرح

با متغیرهاي میزان انجام اقدامات اصالحی / احیایی صورت 
گرفته در روستا، سطح اراضی زراعی آبی و باغی خانوار، 
تعداد کندوي زنبور عسل هر خانوار، تعداد نهادهاي عضو، 

هایی که فرد شرکت کرده تعداد دورهدرآمدهاي کشاورزي، 
ها، مشارکت در بود، میزان دریافت اطالعات از رسانه

معیشت خانوار داشت. به تنوع سازها و انجام اقدامات طرح
ها عبارت دیگر، افرادي که مشارکت بیشتري در طرح

ها در روستاهایشان بیشتر به صورت داشته و این طرح
ها ه است معتقدند دانش آنحفاظتی یا تنوع ساز اجرا شد

ها بر دانش بیشتر افزایش یافته است. همچنین اثرات طرح
حفاظت از مراتع با سطح اراضی زراعی دیم خانوارها رابطه 

دهد. در حقیقت افراد با داري را نشان میمنفی و معنی
وابستگی بیشتر به اراضی دیم اختالف بیشتري در مورد 

منابع طبیعی دارند و اجراي مالکیت این اراضی با اداره 
پندارند. هاي مرتعداري را به زیان خود میطرح

متغیرهاي مستقل شامل Amos20ار با استفاده از نرم افز
انجام اقدامات اصالحی/ احیایی، سطح اراضی زراعی آبی، 
سطح اراضی زراعی دیم، سطح اراضی باغی، تعداد طیور، 

هاي شرکت د دورهتعداد کندوي زنبور عسل خانوار، تعدا
کرده، تعداد نهادهاي عضو، میزان دریافت اطالعات از 

سازي معیشت، هاي انبوهی، و اقدامات متنوعرسانه
هاي همچنین متغیر میانجی شامل مشارکت در طرح

مرتعداري وارد تحلیل گردیدند. بررسی اثر هر یک از این 
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داد که برداران نشان متغیرها بر دانش حفاظت از مراتع بهره
ها، متغیرهاي سطح اراضی باغی، دریافت اطالعات از رسانه

هایی که فرد شرکت سن، تعداد نهادهاي عضو، تعداد دوره
داري بر متغیر میانجی مشارکت کرده است اثر مثبت و معنی

که متغیر ، درحالیاندگذاشتههاي اصالحی و احیایی در طرح
داري بر نفی و معنییر متأثمعیشت خانوار تنوع سازاقدامات 

درصد 24این متغیر میانجی داشت. این متغیرها توانستند 
. )1(نگاره واریانس مربوط به متغیر واسط فوق را تبیین کنند

ها، میزان دریافت در نهایت متغیرهاي مشارکت در طرح
، اقدامات متنوعها، اقدامات اصالحی/ احیاییاطالعات از رسانه

ها شرکت هایی که فرد در آندورهسازي معیشت و تعداد
ها بر یر طرحتأثداري متغیر به طور مثبت معنیکرده است

که متغیر دانش حفاظت از مراتع را تبیین نمودند، در صورتی
داري بر یر منفی معنیتأثسطح اراضی زراعی دیم خانوار 

ها داشت. این متغیرهاي مستقل به همراه یر طرحتأثمتغیر 
درصد واریانس مربوط به 17مذکور توانستند متغیر میانجی

ها بر دانش حفاظت از مراتع) را یر طرحتأثمتغیر وابسته (
). تحلیل اثرات مستقیم و غیر مستقیم 6تبیین کنند (جدول 

دهد که مهمترین متغیرهایی که بیشترین متغیرها نشان می
میزان یر را بر متغیر وابسته داشتند عبارت بودند از: تأث
میزان دریافت ي مرتعداري، هاطرحارکت دامداران در مش

ها، و میزان شرکت در انجام اقدامات اطالعات از رسانه
اصالحی/ احیایی و متنوع ساز معیشت توسط دامداران 

). 8و جدول7(جدول 

ي و پیشنهادهاریگجهینت
هــاي بــرداران نســبت بــه اثــرات اجــراي پــروژهدیــدگاه بهــره

از مراتـع خانوارهـاي روسـتایی    حفاظـت مرتعداري بر دانـش  
ي موجـب افـزایش   تا حدها دهد که اجراي این طرحنشان می

انـد. ایـن یافتـه بـا مطالعـات دیگـر       بـرداران شـده  دانش بهـره 
Kustersهمچـون کاسـترس و همکـاران (   پژوهشگران  et al.,

,Martín & Herranz()، مارتین و هرنز2006 هاگمـان )، 2004
Hagmann(و همکــاران et al., ي و دهکــردیکرمــ) 2003
ــاري ( ــ) و 1391انص ــردیکرم ,Karamidehkordiي (دهک

ایـن  ریتأثبا وجود این، بیشتر خانوارها .) هماهنگ است2007
ي اقدامات مکـانیکی در حـد کـم ارزیـابی     زمینهها را درپروژه
انـد زیـرا بیشـتر اقـدامات صـورت گرفتـه در مراتـع در        نموده
هاي بیولوژیک و مدیریت چـرا در مراتـع بـوده اسـت. از     زمینه

ي هـا را در زمینـه  پـروژه ریتـأث بـرداران  همین رو بیشتر بهـره 
حـد  هـاي بیولوژیـک در   اقدامات مدیریت چرا زیاد و در زمینه

شـود از طریـق   انـد. لـذا پیشـنهاد مـی    متوسط ارزیابی نمـوده 
هاي ترویج الزم، مهارت و دانـش مـورد نیـاز در اختیـار     برنامه
برداران قرار گیـرد. بـا توجـه بـه رابطـه مثبـت و معنـادار        بهره

بـرداران پیشـنهاد   ترویجـی بـا دانـش بهـره    - خدمات آموزشی
تن نیازهــاي بــا در نظــر گــرفهــابرنامــهگونــه شــود ایــنمــی
ریـزي و  اي برنامـه برداران طراحی و اجرا گردند و به گونـه بهره

بـرداران را در برگیرنـد.  اجرا گردند که طیف بیشـتري از بهـره  

)=204nاقدامات اصالحی احیایی و تنوع سازي معیشت(هايفعالیتانجام درصد فراوانی براي -1جدول

درصد انجامسازي معیشتفعالیت تنوع درصد انجامفعالیت حفاظتی
2/16پرورش زنبور عسل33کپه کاري

3/9صنایع دستی63قرق
23باغداري36کاريربذ

5/0روريپيآبز87تهیه منبع آب
51/0میانگین31/2میانگین

0میانه2میانه
75/0انحراف معیار93/0انحراف معیار
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)=CATPCA)204nهاي مرتعداري و تحلیل داران در طرحبرهمشارکت بهرنسبیفراوانی-2جدول 

میانگینزیادتاحديکمهیچهاگویهابعاد
*

انحراف 
معیار

بار 
عاملی

مقدار آلفاي 
کرونباخ

مقدار 
ویژه

درصد واریانس 
تبیین شده

2

قبل از اجراي پروژه کارشناسان اجراي 
9/536/216/219/274/09/0742/0را اطالع دادند.هاپروژه

626/0371/2239/18

مشورت کارشناسان با مردم قبل از 
اجراي پروژه ولی تصمیمات توسط خود 

کارشناسان گرفته شد.
4/54231/205/27/087/0717/0

مشورت کارشناسان با شورا و بزرگان 
روستا قبل از اجراي پروژه ولی 
تصمیمات توسط خود کارشناسان انجام 

گرفت.

8/576/186/209/269/089/0618/0

1

ها در و تشکلهاگروهمردم از طریق 
ا طور فعال نقش هيیم گیرتمام تصم

داشتند
743/123/84/545/086/0760/0

854/0718/4291/36

شرکت در اجراي پروژه به واسطه 
6/713/128/94/651/091/0826/0حمایت مالی دولت

کارگر مجانی یا داوطلبانه در اجراي ارائه 
1/187/403/369/428/181/0682/0پروژه 

کارشناسان به يلهیوسبهآموزش مردم 
صورت انفرادي یا گروهی و شرکت در 

پروژه
1/188/357/373/836/187/0806/0

ها ها و نظارت بر اجراي آناجراي پروژه
مردم با هدایت توسطرا به طور فعال 

کارشناسان
3/612/156/189/467/094/0738/0

توسط هاي اجرا شده ارزشیابی پروژه
2/884/79/25/118/054/0692/0مردم به همراه کارشناسان 

هاو شروع پروژهبسیج خودجوش مردم
و کمک فکري و در مواردي مالی 

کارشناسان
5/985/05/05/003/026/0401/0

هاي تولیدي به واگذاري اجراي پروژه
9/812/17102/00472/0مردم

3

هاي دولت درباره حضور در برنامه ریزي
09/567/394/35/11774/0منابع طبیعی

464/0751/1468/13 هاي منابع طبیعی واگذاري اجراي پروژه
14/567/389/35/11620/0به مردم

961/0840/8998/67هامؤلفهجمع 
3، و زیاد=2=يتا حد، 1، کم= 0*مقیاس: هیچ=



هاي مرتعداري....ن روستایی نسبت به تأثیر طرحبردارادیدگاه بهره

160

)=204nهاي انبوهی توسط پاسخگویان (توزیع فراوانی میزان دریافت اطالعات از طریق رسانه-3جدول 

بار عاملیانحراف معیارمیانهمیانگینزیادتا حديکمهیچهاگویه
2/9209/6115/0052/0812/0نشریات چاپیمطالعه

CDها، مشاهده فیلم \DVD6/9409/35/11/0045/0572/0
1/9424/35/01/0044/0755/0مجله-مطالعه روزنامه

482527078/0184/0680/0شنیدن برنامه رادیویی
1/454/5495/005/1198/0666/0دیدن برنامه تلویزیونی

985/15/0002/0018/0462/0مشاهده پوستر
-5/995/000005/0007/0هاي ماهوارهدیدن برنامه

-10000000/000جمعیSMSدریافت 
223/51درصد واریانس تبیین شده = 651/2مقدار ویژه= 762/0مقدار آلفاي کرونباخ=

)=204n(و اهمیت حفاظت از مراتع حفاظت يبر دانش پاسخگویان در زمینههاطرحریتأثدیدگاه دامدار نسبت به -4جدول

تا کمهیچ
انحراف میانه*میانگینزیاديحد

معیار
بار 
**عاملی

مقدار آلفاي 
کرونباخ

مقدار 
ویژه

درصد واریانس 
تبیین شده

آب و ،اهمیت مراتع در حفاظت خاك
1/229/545/225/104/1170/0924/0گیاهان 

940/0923/8575/49

1/224/5423103/1170/0934/0علوفه نیتأماهمیت مراتع در 
هاي اهمیت حفظ مراتع براي نسل

229/546/215/102/1170/0917/0آینده

عوامل تخریب مرتع و ضرورت حفاظت 
1/204/535/24208/1172/0951/0از آن

کیفیت مراتع از لحاظ پوشش گیاهی 
1/17529/279/217/1174/0937/0و خاك

6/195/51269/212/1175/0938/0اهمیت قرق مراتع
2/19494/284/316/1177/0941/0دام به مرتعریتأخاهمیت ورود با 

5/05/06/189/808/23889/0ورود دام به مرتعصحیح زمان لزوم 
5/006/189/808/23889/0خروج دام از مرتعمناسب زمان لزوم 

05/01/214/7878/23904/0تعداد دام مجازرعایت 
بذر کاري مرتع یا بذر پاشی انجام 

4/559/61/227/1598/004/1566/0مرتع

633/0487/2819/13
6/684/72/158/864/002/1370/0کپه کاري مرتعانجام 
2/153/117/408/329/122/1743/0کود پاشی مرتعانجام 
6/206/188/329/277/123/1726/0قرق مرتعانجام

7/122/17501/208/129/0665/0چراي متناوبچگونگی انجام 
8/99/62/381/452/2208/1699/0ي منبع آب یا آبشخورتهیه
2/908/75/15/012/0037/0812/0342/0476/1201/8بند خشکه چینسیتأس 5/9815/0002/000758/0بانکت زنی یا سکوبندي مرتع
----6/96215/005/000بند سنگی سیمانیسیتأس

977/0887/12594/71هامؤلفهجمع 
=زیاد3و يتا حد=2=کم، 1= هیچ، 0*مقیاس: 

باشد.میها پروژهریتأثنباخ، مقدار ویژه و درصد واریانس تبیین شده مربوط به دیدگاه دامدار نسبت به و** مقادیر مربوط به بارهاي عاملی، آلفاي کر
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دانش حفاظت از مراتعبر هاطرحریتأثنگرش نسبت به پاسخگو با يخانوارهاهاي تحلیل همبستگی ویژگی-5جدول

ها بر دانش حفاظت از مراتعطرحریتأثبر دیدگاه دامداران در مورد رگذاریتأثتحلیل مسیر عوامل -1نگاره 

اريدیسطح معنمقدار همبستگیمتغیراريدیسطح معنمقدار همبستگیمتغیر
180/0001/0**تعداد کندوي زنبور عسل579/0- 039/0سن

197/0005/0**هاي شرکت کردهتعداد دوره525/0- 014/0تعداد اعضاي خانوار
141/0044/0*تعداد نهادهاي عضو016/0874/0تحصیالت

190/0007/0**هارسانهمیزان دریافت اطالعات از 145/0039/0*سطح اراضی زراعی آبی
181/0009/0**درآمد کشاورزي010/0-180/0**سطح اراضی زراعی دیم

023/0729/0غیر کشاورزيدآمدر229/0001/0**سطح اراضی باغی
227/0001/0**هامشارکت در طرح079/0261/0تعداد گوسفند

258/0000/0**معیشتيتنوع سازاقدامات 066/0350/0تعداد بز
285/0000/0**اقدامات اصالحی/ احیایی044/0528/0تعداد گاو

165/0019/0*تعداد طیور
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بر دانش حفاظت از مراتعطرح ها یرتأثمتغیر وابسته برتغییراتکنندهیینتبتحلیل رگرسیون متغیرهاي -6جدول 
داريیمعنFمیانگین مربعاتيآزاددرجه مجموع مربعات

461/235942/6937/11000/0رگرسیون
833/91198566/0باقی مانده

294/105203کل
173/0=Adjusted R Square181/0=R2343/0R=

دانش حفاظت از مراتعبر ها طرحیرتأثدیدگاه دامداران در مورد بر مؤثرنتایج تحلیل مسیر مبتنی بر عوامل -7جدول 

مقادیر رابطه
)bغیراستاندارد (

خطاي 
استاندارد

ضریب استاندارد 
)Beta(

نسبت 
)tبحرانی (

سطح 
داريمعنی

017/0-966/1- 060/0113/0- 094/0هامشارکت در طرح--->اقدامات تنوع سازي معیشت 
313/0083/0267/0796/3000/0هامشارکت در طرح--->سطح اراضی باغی

044/0149/0118/2034/0- 094/0هامشارکت در طرح--->هارسانهدریافت اطالعات از 
018/0004/0338/0829/4000/0هامشارکت در طرح--->سن

217/0070/0210/0091/3002/0هامشارکت در طرح--->عضوتعداد نهادهاي 
015/0008/0117/0989/1045/0هامشارکت در طرح--->هایی که فرد شرکت کرده است تعداد دوره

007/0-692/2- 001/0183/0- 001/0بر دانش حفاظت از مراتعیرتأث--->سطح اراضی زراعی دیم
006/0- 033/0018/0126/0849/1بر دانش حفاظت از مراتعیرتأث--->هارسانهدریافت اطالعات از 

042/0021/0149/0994/1040/0بر دانش حفاظت از مراتعیرتأث--->اقدامات اصالحی/ احیایی
038/0026/0109/0970/1045/0بر دانش حفاظت از مراتعیرتأث--->اقدامات تنوع سازي معیشت

بر دانش حفاظت از یرتأث--->که فرد شرکت کردهییهادورهتعداد 
021/0004/0026/0400/2038/0مراتع

052/0027/0106/0450/2009/0بر دانش حفاظت از مراتعیرتأث--->اهحمشارکت در طر

دانش حفاظت از مراتعبر یرتأثمتغیرهاي مستقل و میانجی بر متغیر وابسته یر مستقیمغتحلیل اثرات مستقیم و -8جدول 
جمع اثراتاثرات غیر مستقیماثرات مستقیم

غیر استاندارداستانداردغیر استاندارداستانداردغیر استاندارداستاندارد
000/0000/0043/0001/0043/0001/0سن

000/0000/0026/0011/0026/0011/0تعداد نهادهاي عضو
ي شرکت هادورهتعداد 

113/0021/0035/0021/0078/0002/0کرده

000/0000/0034/0016/0034/0016/0میزان اراضی زراعی باغی
اقدامات تنوع سازي 

115/0033/0- 005/0- 129/0038/0014/0معیشت

میزان دریافت اطالعات از 
145/0033/0019/0005/0164/0038/0هارسانه

مشارکت در اجراي 
146/0063/0000/0000/0146/0052/0هاطرح

159/0042/0000/0000/0159/0042/0اقدامات اصالحی/ احیایی
- 001/0- 000/0000/0183/0- 001/0- 183/0میزان اراضی زراعی دیم
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برداران که که گروهی از بهرهدهدمییق نشان نتایج تحق
بودند، در اجراي يترعیوسسطح اراضی و داراي سن باالتر 

مشارکت بیشتري داشتند که در نهایت نگرش هاطرح
ها هاي مرتعداري بر دانش آنطرحریتأثبر يترمثبت

ها برداران اجراي طرحرسد این بهرهکه به نظر میداشتند.
ارکت را بیشتر در جهت منافع خود ارزیابی کردند، مش

ها بیشتري از آنریتأثها داشتند و بیشتري در اجراي آن
گردد، حضور و پیشنهاد میاند. در این راستاگرفته

ها براي پایداري برداران در اجراي طرحمشارکت همه بهره
انبردارهمه اقشار اجتماع بهرهمنديها و بهرهبیشتر طرح

محیط ها و کسب آگاهی و دانش نسبت بهاز فواید طرح
مورد توجه قرار ،خود و امکانات و شرایط فراهم شده

گیرند.
ي ارتباطی و اطالع رسانی هارسانهبر اساس نتایج تحقیق، 

برداران داشتند. بنابراین داري بر دانش بهرهمعنیریتأث
به هارسانهبرداران با این توان نتیجه گرفت که بهرهمی

دلیل سهولت دسترسی تعامل زیادي دارند. لذا به منظور 
گردد در برداران پیشنهاد میارتقاء دانش و نگرش بهره

به مسائل منابع طبیعی و رفتار و برخورد هارسانهگونهنیا
برداران تر با منابع طبیعی با درك نیازهاي بهرهمناسب

تگی، همچنین بر اساس نتایج همبس.بیشتري شوددیتأک
در مراحل هاآنمیزان مشارکت داران با بربهرهنگرش 

داري هاي مرتعداري رابطه مثبت و معنیمختلف طرح
ياژهیودارد. بنابراین از جمله مواردي که باید به آن توجه 

داران در مراحل بربهرهداشت، مشارکت هر چه بیشتر 
ها ریزي تا اجرا و مراقبت از طرحها از برنامهمختلف طرح

اند در تقویت دانش و تومیشد. این امر به نوبه خود بامی
ثر باشد و موجب ایجاد نوعی تعهد و ؤداران مبربهرهنگرش 

ها داشته باشند و در مدیریت ها و برنامهحس تعلق به طرح
ها و بنابراین باید به زمینهپایدار منابع کوشا باشند.

ياژهیووجه داران تبربهرهبسترهاي الزم براي مشارکت 
ها و نهادها از سویی دیگر عضویت در تشکلمبذول شود.

داران داشت. بربهرهدار با نگرش داراي رابطه مثبت و معنی
هایی مرتبط با منابع طبیعی و بنابراین وجود تشکل

اند موجب تومیها داران در این تشکلبربهرهعضویت 
داران شده و در نتیجه شاهد رفتارهاي بربهرهافزایش دانش 

بنابراین داري پایدارتري از منابع بود.بربهرهو ترمناسب
داران براي سازماندهی و ایجاد و بربهرهباید در بین 

به خصوص به صورت مردم هاتشکلگونهنیاعضویت در 
نهاد و خودجوش انگیزه کافی ایجاد گردد.

بیرونی بیشترمؤسساتدیتأک،شدکه توصیفگونههمان
متنوع هاي و فعالیتبوده استبر اقدامات حفاظت از مراتع 

اند، ولی ها تعریف نشدهمعیشت در قالب این طرحيساز
هاي محدود اجرا شده توسط نهادهایی غیر از فعالیت

اجرا هاي اصالحی و احیایی نهادهاي اجرا کننده طرح
يسازلیپتانساند. بنابراین نوعی ضعف یا نیاز در شده

با توجه به توان مشاهده نمود. میاي/ نهادي را موسسه
همچنین اقدامات ،و احیاییهاي اصالحیپروژهریتأث

برداران در اجراي بهرهمعیشت بر مشارکت يمتنوع ساز
توان انتظار داشت میو تعامل با نهادهاي بیرونی، هاطرح

مدیریت قرار گرفته و ریتأثحت برداران بیشتر تبهرهدانش 
از سویی دیگر مراتع به صورت جامع و پایدارتر اجرا شود.

مشارکت روستاییان مستلزم دسترسی آنان به امکانات و 
هایی جهت مشارکت است، در نتیجه پیشنهاد حمایت

سازي روستاییان در خصوص اخذ گردد که توانمندمی
زنی آنان با اجتماعی و افزایش قدرت چانهحقوق مدنی و 

در .ربط صورت پذیردهاي اجرایی ذيها و دستگاهسازمان
هاي بیرونی اعم از این زمینه مشارکت نهادها و سازمان

در رابطه با شناساندن محیط، کشاورزي و آموزش ترویج 
ها و استعدادهاي محیط زیست معضالت، قابلیت

نش و اقداماتی که براي داران و افزایش دابربهره
داري بهتر، پایدارتر به ویژه در رابطه با استعدادهاي بربهره

و تعامل با اندنبودهکه تا کنون مورد توجه يابالقوه
براي نهادهاي بیرونی در رابطه با بهبود شرایط منطقه

رسد.میضروري به نظر دارانبربهرهافزایش دانش و توان 
درصد افراد مورد 70نکه بیش از با توجه به ایهمچنین 

مطالعه داراي تحصیالتی در سطح خواندن و نوشتن و 
گردد براي جلسات مشارکت میابتدایی هستند پیشنهاد 

دیداري، و ارزیابی يهاروشهایی مانند از روشمیمرد
مشارکتی روستایی در کنار سخنرانی، بازدیدها و پخش 

مندي گردد. به دلیل بهرهویجی استفاده هاي ساده ترفیلم
هاي ارتباط جمعی به ویژه رادیو، برداران از رسانهاکثر بهره

ها تلویزیون و از سوي دیگر سطح تحصیالت پایین آن
در جهت حفظ ییکارهاراهها و گردد آموزشمیپیشنهاد 

ها و با منافع مردم و منابع طبیعی از طریق این رسانه
ران تهیه گردد. ابردتوجه به شرایط بهره
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منابع
،19، سال 32دوره ،جهادبر منطقه زاگرس. دیتأکها و مراتع با در تخریب جنگلمؤثر). عوامل انسانی 1380ابراهیم پور، م. (

.234-240صص 
اقتصادي مؤثر در تخریب منابع طبیعی کشور -عوامل اجتماعی.)1387قاسمی، م، ح. (و ، .ج. ، سید اخالقی شال، س.انصاري، ا

.508-524، صص 4، سال 15دوره ،تحقیقات مرتع و بیابان ایران. ریبخها در تو سهم آن
.تان مرکزيل و راهکارهاي توسعه منابع طبیعی در اسائها، مس). بررسی چالش1385م. (.نبئی، سو .،د.رحیمی، سمیرحاجی
.161-176، صص2، سال 1دوره. نوین کشاورزييهاافتهی

بر مشارکت جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع آب و مؤثر). بررسی عوامل 1385حسینی، س.م.، فهام، ا.، و درویش، ا.ك. (
مشارکتی آب و خاك کشور، ي توسعه زیربرنامهخاك در حوزه آبخیز حبله رود (مطالعه موردي روستاي آرو). سمینار 

بهمن.30و29سمنان، 
درآنعواملوطبیعیمنابعتخریببهنسبتن یایستاوروعشایرآگاهیشناخت). 1382، ن. (انصاري.، و مخورشیدي،

.453- 464، صص41، سال 11، دوره علوم آب و خاكتحقیقات طبیعی. بختیاريوچهارمحالاستانبازفتدهستان

هاي خدمات توسعه کشاورزي استان ). ارزشیابی عملکرد شرکت1393زرافشانی، ك.، رستمی، ف.، و  نوري، م. (رحیمی، م.ك.،
، 2، شماره 10، جلد مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران). AHPزنجان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (

.153- 163صص 
اقتصاد ساکن در مراتع ییالقی شمال شهرستان سمنان و نقش خیل در آن. ). اقتصاد خانوار عشایر 1379م. (.رضوي، س

.289- 303، صص31، سال 8دوره .کشاورزي و توسعه
هاي زراعی مورد مطالعه: گندم ترویجی و رابطه آن با میزان پایداري نظام-ي آموزشیهابرنامه). 1392رنجبر، ز.، و کرمی، ع.ا. (

.1-14، صص 1، شماره 9، جلد علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایرانمجلهکاران شهرستان کرمانشاه. 
اقتصادي مؤثر در تخریب منابع طبیعی استان–)، بررسی عوامل اجتماعی 1390. (انی، افراهو .،انصاري، ن.،رودگرمی، پ

.151-171، صص1، سال 18. دوره مرتع و بیابان ایران.تهران
). بررسی عوامل اجتماعی اقتصادي مؤثر در تخریب مراتع استان 1391ي. (.کالفی، سو .،، انصاري، ن.ج.سید اخالقی، س

.133-148، صص1، سال 19دوره.قیقات مرتع و بیابان ایرانتح. برداران و کشاورزاناردبیل از دیدگاه بهره
ارهاي جلوگیري از تخریب مراتع ). بررسی علل و عوامل تخریب مراتع و راهک1391نجفی، ف. (و .،، میمؤمن.،طهماسبیان، س

اي توسعه پایدار منابع چرداول)، مجموعه مقاالت نخستین همایش منطقهاستان ایالم (مطالعه موردي شهرستان شیروان
اردیبهشت.14، ، الشتررها و راهکاطبیعی غرب کشور: چالش

هاي ارتباطی و اك کشاورزان: نقش رسانه). رفتار حفاظت خ1390عزیزي خالخیلی، ط.، بخشی جهرمی، آ.، و بیژنی، م. (
.51-61، صص 2، شماره 7، جلد مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایرانی. رساناطالع

.اجتماعی طرح توسعه حوزه ریمله- ارزیابی اثرات اقتصادي). 1388ف.، شاه کرمی، ع.، لشتی زند، م.، و گراوند، پ. (،دریکوند
.اردیبهشت3و 2(مدیریت پایدار بالیاي طبیعی)، گرگان، پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

عی بر معیشت پایدار خانوارهاي روستایی در شهرستان هاي منابع طبیتأثیر طرح). 1391. (انصاري، ا.، و، ايدهکردیکرم
.107-136، صص. 2، شماره 5، سال هاي نوین کشاورزيورياعلمی و پژوهشی فنهمجل، زنجان

برداري پایدار از منابع ي درونی و بیرونی خانوارهاي روستایی در بهرههاچالش). تحلیل 1391ي، ا. (دهکردیکرمکریمی، ك.، و 
کنگره علوم ترویج و در شهرستان ماهنشان. چهارمین قوز لوترویج در آن: مطالعه موردي در روستاي طبیعی و نقش 
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Abstract
Sustainable natural resources management projects, including rangeland management, can have various impacts
on the capacity building of natural resources beneficiaries' households. Whereas it is essential to know the
importance of rangeland conservation, use and rehabilitation, it is necessary to understand the impact of
rangeland management projects on the rural rangeland users' knowledge and attitudes. The aim of this research
was to investigate the rangeland users' views regarding the impact of rangeland management projects on their
knowledge about rangeland conservation activities through utilizing a cross-sectional survey. Data were
collected through document analysis, focus groups, and semi-structured and structured interviews with 204 rural
livestock holders in the Mahneshan Township, located in the Zanjan Province of Iran. Rangeland projects had
been implemented or were in the process of implementation. According to the rangeland users’ view, these
projects have led to increasing their knowledge regarding the importance and conservation methods of
rangelands, such as biological techniques and grazing management. Their view towards the impact of the
projects on their knowledge is explained directly and indirectly by their participation in rangeland conservation
projects, information obtain from interpersonal and mass media, implementing rangeland rehabilitation activities
and livelihood diversifying activities by livestock holders, farming land size, membership in community based
organizations and age. It is expected to provide facilities and an appropriate environment for learning,
knowledge improvement and action of rural rangeland users regarding sustainable rangeland management if the
implementation of rangelands projects is integrated with extension services for information intervention through
interpersonal and mass media as well as the active participation of rural communities in these projects.
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