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 چکیده

ی جنیوپ بخوش موارگو  در    ی جنیکداری اجتماعی در روسوتاهای حاشویه  ی حاضر بررسی وضعیت موجود توسعههدف مطالعه
نفور   21شماری و تمامکارشناس منابع طبیعی که به صورت  61ها از دو گروه شامپ باشد. برای گردآوری دادهشهرستا  بوکراحمد می

-برای تهیه ابزار پژوهش، نخبت بوه برفی انتخاب شده بودند، بهره گرفته شد. گیری گکولهصورت نمونه نظر که بهمردم محکی صاحب

نظر، از پروترپ سوات در قالب سؤابت باز، اقدام ی اکتشافی از مردم محکی صاحبی متمرکز از کارشناسا  و مصاحبهصورت مصاحبه
صورت ساختارمند و واحد گردکد. ی طیف لیررت بهنامهی پرسشنفر اقدام به تهیه 91و با توجه به آ ، برای هر دو گروه، به تعداد شد 

نتواکج نشوا  داد، کوه     بهره گرفته شد. Excel2010و  SPSS20افزارهای های گردآوری شده از نرمبه منظور تجزکه و تحکیپ داده
ی جنیوپ نظیور طورح طووبی و     های مختکف احیواء و توسوعه  عه جنیکداری اجتماعی در منطقه، اجرای طرحقوت توس نقا  ترکن مهم

ی ضعف کمبوود اعتبوارات بزم بورای    ترکن نقطه های جنبی نظیر زنبورداری و شیالت بوده و در مقابپ، مهمی فعالیتدکیری توسعه
آموزشی بوا اهوداف احیواء و پورورش      -های عکمیها نیز اکجاد پاکیاهترکن فرصت باشند. مهمهای جنیکداری اجتماعی میاجرای طرح

رکوزی  ی اکوتورکبم و گردشیری در منطقه بوده و در مقابپ، کمرنگ شد  مدکرکت، نظارت و برنامهدرختا  جنیکی و دکیری توسعه
ی جنیکوداری اجتمواعی در   توسعهترکن تهدکدهای  ها توسط مردم، مهممبتقیم دولت و همچنین، تصرف اراضی جنیکی و زکراشروب

ی جنیکداری اجتماعی در بخش مارگو  در سط  ضعیفی باشند. همچنین نتاکج نشا  داد که وضعیت موجود توسعهبخش مارگو  می
  .قرار دارد و در میا  راهبردهای تهاجمی، تدافعی، بازنیری و تنوعی، ابتدا باکد راهبرد تنوعی مورد توجه قرار گیرد

 

 توسعه پاکدار روستاکی، جنیپ، روستاهای حاشیه جنیپ، بوکراحمدی كلیدی: هاواژه

                                                                                                                                      
 تاکیی روسکارشناسی ارشد توسعه -6
 ی کشاورزی، دانشیاه کاسوجی کشاورزی،گروه مدکرکت توسعه روستاکی، دانشردهدانشیار تروکج و توسعه -2
 (Zakaria_2967@yahoo.com نوکبنده مبئول:  -)*
 

 فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

 211-397ص:  9314پاییز ، 3، شماره 2 جلد

mailto:%20Zakaria_2967@yahoo.com


 9314پاییز ، 3 ، شماره2فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد       322

 مقدمه 

هوا اموری طبیعوی و    برداری غیراصولی و تخرکب اکن عرصوه وجود اهمیت جنیپ در کشورهای در حال توسعه، بهره با
 به توجه با (. بنابراکن،6939، پورعبداهللگیرد )قرار می ای از ابهامی پاکدار جنیپ در پارهکابی به توسعهمشهود است و دست

 و اجتمواعی  اقتصوادی،  مبوائپ  بوه  توجوه  کنوار  در آ  احیاء و توسعه صحی ، برداریو بهره هاجنیپ از مهم، حفاظت اکن
ین راستا، دستیابی به توسعه پاکدار در در هم (.6931 ،جکودارپورفالح) باشدمی جنیپ پاکدار یتوسعه بکنف  جزء فرهنیی،

اند از: وجود پاکه و اساس منوابع جنیکوداری،    نیاز اساسی تشخی  داده شده است که عبارتجنیپ در گرو تحقق پنج پیش
هوای محیطوی، در نظور گورفتن عواموپ و پیامودهای اجتمواعی و اقتصوادی و توأمین          استمرار جرکا  تولید، میزا  کنترل

نیازهوا کمتور بودا  توجوه شوده،      ی اکن پویش ی مناسب. به نظر متخصصا  فنی جنیپ آنچه در مجموعهساختارهای نهاد
های  است، که باکد تالش کرد تا در برنامه . توجه به اکن بُعد به اکن معنی(6936 ،طکبشادی) باشدموضوع بُعد اجتماعی می

محوری حرکت کرد و موردم را   محوری به سمت انبا باشد، از تولیدس آ  میی جنیپ از رئوی روستاکی که توسعهتوسعه
وکوژه در مودکرکت   توا  گفت که مشارکت مردم، بوه (. بنابراکن، می6937، شمشادی جنیپ دخیپ دانبت ) نیز در امر توسعه

 و ساختاری اعتباری، هایمحدودکت به دلیپ هاتدول که آنجا شود. افزو  بر آ ، ازهای جنیکی امری مهم تکقی میعرصه
 مشوارکت  از گیوری لذا، ضورورت بهوره   نیبتند. ی جنیپحوزه در وکژه به توسعه هایطرح اجرای به قادر تنهاکی به اجراکی

کابی بوه اکون مهوم،    دست (. برای6939و چیذری،  ثمریاست ) ناپذکراساسی، انرار راهبرد ک  عنوا  به مورد اکن در مردم
باشود، رهیافوت   ترکن آنها که بوا محورکوت مشوارکت موردم محکوی نیوز موی        راهرارهای فراوانی وجود دارد و کری از مهم

وکژه در مناطق استواکی برای رسیدگی بوه  به 6371ای، از سال است، که به عنوا  ک  راهبرد توسعه 6جنیکداری اجتماعی
هاسواگاوا و  ی آ  معرفی شده و تأثیرات زکادی هم داشته اسوت ) وستاکی به حفظ و توسعهتخرکب جنیپ و تروکج جوامع ر

 ترمیوپ  آوری وجموع  در گیوری تصمیم و روستا سط  در های جنیکیفعالیت اجتماعی کعنی (. جنیکداری2162، 2همرارا 

 درکافت همچنین و جنیپ محصوبت برداریبهره و یس، ادارهتأس کاشت، در محکی هایجمعیت که جاکی زمین، از ایناحیه

(. به بیانی دکیور  6933، آهنیکنند )جنیپ، مشارکت می از اکولوبکری هایسودمندی و عکمی، اقتصادی سود از نببی سهم
ی ی خوود جاموه  ی جنیکوی حاشویه  های جنیپ سازما  کافته و به مدکرکت عرصهدر جنیکداری اجتماعی روستائیا  حاشیه

-شود که در مناطق روستاکی حاشیهگونه استناد میآنچه که ذکر شد، اکن(. با توجه به 2113، 9دکجاموریپوشانند )عمپ می

رهیوافتی  توانود بوه عنووا     ی جنیکداری اجتماعی میوکژه در کشورهای در حال توسعه از جمکه اکرا ، توسعهی جنیپ، به
های جنیکی در کشور اکرا  روکشیاه  بوزرگ زاگورس   های جنیکی شود. کری از حوزهی پاکدار حوزهکارگشا، موجب توسعه

 جمعیتی و سط  پنجم بر ک  بالغ وسعتی که است کشور طبیعی منابع باارزش و مهم مناطق جمکه از باشد که اکن حوزهمی

هواکی از قبیوپ   ( و با دارا بود  وکژگوی 6931و همرارا ،  پرمااست ) داده یجا خود در را کشور کپ جمعیت سوم ک  حدود
هوای  فرعوی، کروی از حووزه    محصووبت  تولیود  و روسوتاکی  جوامع برای زکبتی شراکط کرد  مهیا و خاک، آب از حفاظت

هوا تخرکوب و   (. اما امروزه با وجود اهمیت اکن عرصه6939، یرستاقابراهیمی) رودراهبردی جنیکی مهم کشور به شمار می
(. در 6933، فواتحی و همروارا   وکژه در اکن مناطق امری طبیعی و مشهود است )برداری غیراصولی از جانب مردم، بهبهره

کشوور، و   هوای جنیوپ  درصد 3 و اگرسز یحوزه هایجنیپ درصد 21 بود  دارا با بوکراحمد و اکن میا ، استا  کهییکوکه
 سوازما  هرتوار )  921211 حودود  ایو با دارا بود  عرصه های اکن استا کری از شهرستا  بوکراحمد به عنوا  شهرستا 

                                                                                                                                      
1- Social forestry 

2 - Hasegawa et al 
3 - Djamhuri 
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کن قاعده مبتثنی نیز از ا (،6939 ،احمد بوکر و کهریکوکه استا  طبیعی منابع کپ اداره کشور، آبخیزداری و مراتع و هاجنیپ
برداری غیراصوولی مواجوه اسوت.    نیبتند. بدکهی است اکن شهرستا  نیز مانند ساکر نقا  زاگرس با مشرپ تخرکب و بهره

های ی رهیافت جنیکداری اجتماعی و کافتن نقا  ضعف، قوت، تهدکد و فرصتبنابراکن، بررسی وضعیت حال حاضر توسعه
 های اکن شهرستا ، ببیار حائز اهمیت است. ی جنیپناطق روستاکی حاشیهی مطکوب آ  در مآ  به منظور توسعه

 6و همروارا   موکتوا  شوود.  تر مفهوم جنیکداری اجتماعی در اکن قبمت به مطالعاتی اشاره موی به منظور درک عمیق
خانوار روسوتاکی در روسوتاهای بوتوا ، بوه اکون      ( در ک  مطالعه موردی در مورد تأثیر جنیکداری اجتماعی بر درآمد 2161)

هوای جنیکوداری اجتمواعی را بوا مشوارکت      نتیجه رسیدند که اکن رهیافت بر درآمد خانوار تأثیر مبتقیم داشته و باکد پروبه
کیودی تأثیرگوذار بور موفقیوت     ( در پژوهشی با عنوا  عواموپ ک 2161) 2و همرارا  باکنزخانوارهای فقیرتر به اجرا گذاشت. 

جنیکداری اجتماعی در کشورهای درحال توسعه، جنیکداری اجتماعی را به عنوا  عوامکی ککیودی در کواهش فقور جواموع      
( در 2169) 9محمود و همروارا   ذکور نمودنود.    مشوترک  هودف  سووی  به هم با کار را تواناکیروستاکی معرفی کردند و آ 

هوای جنیکوداری متعوارف و    ترکن جواکیزکن  را کری از مهمبا عنوا  ارزکابی جنیکداری اجتماعی در بنیالدش، آ  پژوهشی
نفور از روسوتاکیا  را موورد پوشوش و      29111در بنیالدش توانبوته   2119تا  2111های سنتی عنوا  کردند که بین سال

ای بوا  ( در مطالعوه 2162هاسواگاوا و همروارا  )   ه داشته باشد.حماکت قرار دهد و در اکن زمینه نتاکج ببیار موفقی در منطق
های جنیکداری اجتماعی در باپن، رفتار مردم محکی اوکاکاما با جنیپ را مورد بررسی قورار دادنود و   عنوا  مواجهه با چالش

کداری اجتماعی به عنوا  های جنیبرداری غیر اصولی ساکنا  از منابع جنیکی، پروبهدرکافتند که با توجه به تخرکب و بهره
-های منطقه میشود و بهترکن راهرار برای حفاظت از جنیپضرورتی برای مدکرکت محکی در منطقه امری مهم تکقی می

های مشوارکتی نظیور جنیکوداری    ی خود نشا  دادند که برای اجرای پروبه( در مطالعه2166) 9وکرسیوم و همرارا  باشد. 
هوای جنیکوداری در   ها با جوامع محکی مناطق بووده و رسوید  بوه شویوه    اعی در مناطق جنیکی، نیاز به انطباق پروبهاجتم

باشد. رهیافت جنیکداری اجتماعی با محورکت مشارکت محکوی در  مقیاس استاندارد جهانی نیازمند جذب مشارکت مردم می
تواند به عنوا  ک  روش اد و به اکن نتیجه رسید که اکن رهیافت میی مرکزی جاوا در اندونزی را مورد مطالعه قرار دناحیه

هوای  ای کوه روی سواکنا  جنیوپ   ( در مطالعوه 2111) 1عبدالبوالم و نوگووچی  های منطقه باشد. مفید در مدکرکت جنیپ

ن نتیجوه رسویدند کوه پوذکرش جنیکوداری      ی پاکدار جنیکداری اجتماعی، انجام داده بودند به اکو بنیالدش مبنی بر توسعه
 گوذار باشود.  اجتماعی از سوی ساکنا  مطکوب بوده و اکن رهیافت توانبته در فرآکند تولیود کواب، افوزاکش اشوتغال توأثیر     

انوه در  طوور داوطکب ( در مطالعه خود جنیکداری اجتماعی را فرآکندی تعرکف کردند کوه موردم محکوی بوه    2119) 1داوکدسو 
ای کواد  ای از اقودامات پیوسوته  کنند. همچنین در تعرکفی دکیر، از آ  به عنوا  مجموعوه  های جنیکداری دخالت میفعالیت

 شود.شا  انجام میکردند که توسط جامعه محکی ساکن منطقه برای بهبود وضعیت زندگی

نشینا  در جنیکداری اجتماعی در نظور گرفتوه اسوت کوه     جنیپ( در مطالعه خود سه سط  برای مشارکت 6931) فهام
باشود.  بورداری از جنیوپ موی   شامپ مشارکت در احیاء و توسعه جنیپ، مشارکت در حفاظت از جنیپ و مشوارکت در بهوره  

 دانود و اعوالم  ی خود جنیکداری اجتماعی را راهراری جهت حفظ، احیاء و توسعه جنیپ موی ( نیز در مطالعه6937شمشاد )

                                                                                                                                      
1- Moktan et al     
2- Baynes et al 
3- Muhammed et al 

4- Wiersum et al 
5 -Abdossalam and Nogochi 
6- Davidson 
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( 6933) کرمی و بیژنوی شوند که برای آنها سود داشته باشد. دارد که زمانی مردم جهت مشارکت در اکن عرصه وارد میمی
، ضومن بیوا  تعوارکف و    محور روکرردی پاکدار در حفاظت جوامع از محویط زکبوت  جنیکداری اجتماعدر پژوهشی مبنی بر 

و  ثموری دانود.  می های موجود در اکن حوزه روکرردی پاکدار و پاسخی شاکبته به کاستی راآ مفاهیم جنیکداری اجتماعی، 
هوای حووزه روکشوی    جنیوپ  یروکرردی کارآمود در توسوعه  را جنیکداری اجتماعی ی خود ( نیز در مطالعه6939همرارا  )

هواکی  نیکداری اجتماعی در حوزه روکشی زاگرس مبتکزم مولفهمعرفی کردند و به اکن نتیجه رسیدند که توجه به ج زاگرس
مند بود  مشارکت، الزامات قانونی و شوبره تروکجوی   های دولتی، تحقیقات مناسب، نظاممحوری، حماکتاز قبیپ مخاطب

نقا  قوت و  شود که اکن رهیافت دارایگونه استنبا  میمنبجم می باشد. بنابراکن، با توجه به مطالعات صورت گرفته اکن
طوور  ی جنیکداری دارای نقا  ضعف و تهدکدی نیز خواهد بود. اموا بوه  ی هر پروبهباشد. از طرفی توسعهفرصت زکادی می

خوبی گوواه اکون   ی پاکدار مناطق جنیکی بوده و تحقیقات ذکر شده بهککی اکن رهیافت، عامکی ککیدی در رسید  به توسعه
ی جنیپ و کافتن نقا  ضعف، قوت، فرصت ی اکن رهیافت در مناطق روستاکی حاشیهسعهامر است. لذا، با تبیین وضعیت تو

هدف اکن پژوهش بررسی وضعیت موجوود   تری توسعه داد.طور مطکوبتوا  اکن رهیافت را بهی اکن مناطق، میو تهدکدها
 باشد.اخ ، بخش مارگو  میطور ی جنیپ شهرستا  بوکراحمد و بهی جنیکداری اجتماعی در روستاهای حاشیهتوسعه

 هامواد و روش

 -اکتشافی بوده که از روش پیماکش نیز بهره گرفته است و ماهیتی کیفی -طور ککی پژوهش حاضر از نوع کاربردیبه
ی مورد مطالعه، باکد نقا  ضعف، قوت، ی جنیکداری اجتماعی در منطقهکمی دارد. به منظور بررسی وضعیت موجود توسعه

تهدکدهای منطقه را شناساکی نمود. به اکن منظور، از روش تحکیپ سوات استفاده شده اسوت. سووات از لحواظ     ها وفرصت
باشد، کوه کروی از   می 9تهدکدT و 9فرصت O، 2ضعف W، 6قوت با معادل فارسی Sانیکیبی  ککمه چهار اول لغوی، حروف

ها، مورد   ابزاری نوکن برای تحکیپ عمکرردها و وضعیترکزی و تجزکه و تحکیپ است و امروزه به عنوابهترکن فنو  برنامه
ی های روزآمد در زمینوه (. افزو  بر آ ، اکن روش از روش6933، سکیمانیگیرد )استفاده طراحا  و ارزکابا  راهبرد قرار می

عواموپ   از دسوته  آ  اکن روش شناسواکی  ککی (. هدف6931،  عبیر و همراراگیپآکد )مدکرکت منابع طبیعی به شمار می
 زکور  ککیودی  دسوته  در دو اطالعوات  روش اکون  در اکن، بنابر اهمیت دارند. اهداف، به دستیابی در که درونی و بیرونی است

 شوند:می بندی تقبیم

 ها؛ضعف و هاقوت شامپ درونی عوامپ -6

 (.2111، 1وککبو پیرامو  ) محیط تهدکدهای و هافرصت شامپ بیرونی عوامپ -2

 کرد: استفاده زکر ساده هایاز عبارت توا می تهدکدها و ها،فرصت ها،ضعف ها،قوت تعرکف در

 باکود  گروه تدابیر بود؛ بنابراکن، خواهند اهداف به مطکوب دستیابی در مثبت اثری دارای احتمابً هاکی کهوکژگی قوت: ▪

 شود؛ طراحی ها وکژگی اکن تقوکت هتج در

                                                                                                                                      
1- Strength  
2- Weakness  
3- Opportunity 

4- Threats 
5- Wilson 
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 اکن منفی کاهش اثرات کا تضعیف جهت در باکد گروه تدابیر بنابراکن، اهداف، به رسید  راه در که هاکیضعف: وکژگی ▪

 .شود طراحی عوامپ از دسته

 کاری اهداف به بیدستیا در را احتمالی،گروه مثبت اثرات دلیپ به توانند می که پیرامو  محیط از هاکیوضعیت فرصت: ▪

 .بخشند سرعت را به اهداف دستیابی موجود هایقوت کنار در و رسانند

 تودابیر  بنوابراکن،  باشند. اهداف گروه به دستیابی راه سر بر مانعی توانندمی که پیرامو  محیط از هاکیتهدکد: وضعیت ▪

 در بعود،  مرحکوه  (. در2111)وککبوو ،   باشد برندهپیش عوامپ و هابه فرصت بازدارنده عوامپ اکن تبدکپ جهت در باکد گروه

 و داخکوی  عاموپ  هور  تعامپ و نحوه واکنش، نوع به توجه با و جهات قبکی لحاظ با توسعه، راهبرد و هاسیاست تدوکن فرآکند
 کرد ترسیم را ی بعد ماترکبیصورت نمودار و در مرحکهرا بهتوا  ابتدا به منظور برآورد سط  موجود توسعه آ می خارجی،

 و حفوظ،  را موجوود  یهافرصت و هاقوت بتواند باکد ناحیه ماترکس است. متفاوت راهبرد نوع چهار با منطقه چهار دارای که
 سوازما   بور  را آنها مخرب و اثرات منفی کم، دست کا کند، فرصت و قوت نقا  به تبدکپ و حذف را تهدکدها و نقا  ضعف

 از: ندا عبارت راهبردها دهد. اکن کاهش

 در قووت،  نقوا   از مطکووب  برای اسوتفاده  پیشنهادی یراهرارها آنها، در که تهاجمی: یراهبردها کا SOراهبردهای  ▪

 شود.می گرفته نظر در رو پیش هایفرصت از برداریبهره جهت

-با بهوره  ضعف ا نق برای راهرارهای اجراکی و پیشنهادها به منطقه اکن در بازنیری: کا راهبردهای WOراهبردهای  ▪

 شود. می توجه منابع تخصی  مجدد راه از وکژه به ها،فرصت از بهینه برداری

-بورو   تهدکدهای با مقابکه به سازمانی،درو  قوت نقا  مهمترکن شناساکی با که تنوع: کا راهبردهای STراهبردهای  ▪

 بوه  را پیشونهادها  بخش مهمترکن ناحیه، فراروی تهدکدات با برای مقابکه بزم نیازهای تأمین بنابراکن، پردازند.می سازمانی

 دهد.اختصاص می خود

 از ضعف، نقا  رساند  حداقپ به ضمن اجراکی، راهرارهای یارائه با تا برآنند تدافعی: راهبردهای کا WTراهبردهای  ▪

 بوا  تطبیقی تحکیپ سوات را ماترکس توا می بدکن ترتیب، (.2116، 6کاستروپکیکنند ) اجتناب نیز سازمانیبرو  تهدکدهای

 ترسیم کرد. 6فوق جدول  توضیحات به توجه

 ماترکس تطبیقی تحکیپ سوات. 1جدول 

 (o) هافرصت (t)تهدیدها  

 (s)نقا  قوت 
 (wنقا  ضعف )

 (stراهبردهای )
 (wtراهبردهای)

 (soراهبردهای )
 (woراهبردهای )

 (6933(منبع: سکیمانی   

 

تووا  بوه هموه اجوزا و     دهد. در تحکیوپ سووات موی   گذار در تحکیپ سوات را نشا  میارتبا  بین عوامپ تأثیر 6جدول 
(. در پوژوهش  6932، فرهمنود  فقهوی ها جهت ارائه راهرارهای مدکرکتی پرداخوت ) راهبردها اشاره نمود و کا به بعضی از آ 

ها و نظرات دو گروه استفاده شد که اکون دو گوروه را کارشناسوا  منوابع     هدف اول، از دکدگاهحاضر، به منظور دستیابی به 

                                                                                                                                      
1 - Policastro 
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اند. به عبارت بهتر، برآکند نظورات اکون دو گوروه پیراموو  وضوعیت موجوود        نظر تشریپ دادهطبیعی و مردم محکی صاحب
عیت موجوود توصویف کورد. از آنجواکی کوه      عنوا  وضتوا  بهی مورد مطالعه را میی جنیکداری اجتماعی در منطقهتوسعه

تجزکه و تحکیپ سوات ماهیتی کیفی دارد، تنها عوامپ قوت، ضعف، فرصت و تهدکود بوه صوورت مختصور و ککوی، بودو        
بورداری سوطحی،    ی تحکیپ سوات تنها ک  فهرسوت شوند. به عبارت دکیر، غالباً برآمد و نتیجهارجحیت آنها شناساکی می

کوورتیال و  باشد )ک  بررسی کیفی ناتمام از عوامپ درونی و بیرونی ک  موضوع تحت بررسی می ظاهری و غیردقیق و کا
کورد   تواند ارزکابی جامعی از وضعیت ک  برنامه ارائه دهد. کمّیی کیفی، نمی(. لذا، استفاده از اکن شیوه2111، 6همرارا 

سوازی خواهنود داشوت. بوه اکون      های تصومیم عوامپ، تأثیر بیشتری در فرآکند کند که کدام ک  ازاکن تحکیپ مشخ  می
سازی باکد وز  نبوبی  (. جهت کمّی6937، زندبصیریترکن عوامپ خواهند داشت ) ترتیب، راهبردها تمرکز بیشتری بر مهم

-توا  از مقیاس لیررت و کا روشیپ سوات، میعوامپ را محاسبه نمود. برای تعیین وز  نببی عوامپ درونی و بیرونی تحک

های ای بود  دکدگاهی حاضر به دلیپ مقاکبهمراتبی و آنتروپی استفاده نمود. در مطالعه هاکی همچو  فرآکند تحکیپ سکبکه
 نظر، از عوامکی استفاده شود کوه در هور دو دکودگاه تأثیرگوذار بووده اسوت.        کارشناسا  منابع طبیعی و مردم محکی صاحب

سازی تحکیپ سوات، بهره گرفته شد که شورح  دهی به عوامپ درونی و بیرونی و کمّیبنابراکن، از روش آنتروپی جهت وز 
 (:6931، اصغرپورشود )اکن روش و مراحپ اجرای آ  در زکر آورده می

(، Piده توسط ک  توزکع احتمال گببته )شی اطالعات، معیاری است برای میزا  عدم اطمینا  بیا آنتروپی در نظرکه
هوای  هوا هموا  دکودگاه   شوود، کوه در اکون پوژوهش گزکنوه     فرموله می 2که معموبً با استفاده از ماترکبی در قالب جدول 

 باشند. ها هما  عوامپ درونی و بیرونی میکارشناسا  و مردم و شاخ 

 ی آنتروپیماترکس اولیه .2جدول 

 شاخ     
 گزکنه

X1 Xn……X2 

A1 a11 a1n..……a12 

…
 

…
 

…
 

Am am1 amn……am2 
 (6931منبع: اصغرپور )      

باشود. و عودم اطمینوا     ام می i ام برای گزکنه jارزش شاخ   aijام و  jشاخ   Xjام،  i گزکنه Aiدر اکن ماترکس، 
 شود:نشا  داده می 6ی ذکر شده نیز توسط رابطه

(6   )   

n i=1. 2, …,                              

بر اساس سازوکار  Piاز توزکع احتمال  برابر ک  مقدار ثابت مثبت است. به منظور تأمین  Mکه در آ  
( حداکثر مقدار ممرن خواهد بود، کعنوی   )کعنی ها با کردکیر Piآماری محاسبه شده و مقدار آ  در صورت تباوی 

 (:2ی )رابطه

                                                                                                                                      
1 -Kurttila et al 
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(2)       

 شود:های زکر خالصه میمراحپ اصکی عمکیات آنتروپی در گام

ی های پژوهش از رابطوه سازی دادههای نرمال )استاندارد( شده: در اکن مرحکه به منظور نرمال ی داده گام اول: محاسبه
 شود:استفاده می 9

(9) 
j,i

a

a
P

m

1i

ij

ij

ij 




 

 باشد. ام می iی  ام برای گزکنه jارزش شاخ   aijها و  تعداد شاخ  nها،  تعداد گزکنه mکه در اکنجا، 

وجوود   9ی  ها بوه ازای هور شواخ ، رابطوه     Pijی  از مجموعه Ej(: برای Ejام ) jی آنتروپی عامپ  گام دوم، محاسبه
 خواهد داشت: 

(9   )                    

ام چه میزا  اطالعات مفیود   jکند شاخ  شود که بیا  می( محاسبه میdj)6ی انحرافدار درجهگام سوم، در ادامه مق
تور  ی شاخصی بوه کرودکیر نزدکو    گیری شدهدهد. هرچه مقادکر اندازهگیرنده قرار می گیری در اختیار تصمیمبرای تصمیم
ندانی با کردکیر ندارند. لذا، نقش آ  شواخ   ی رقیب از نظر آ  شاخ  تفاوت چی آ  است که گزکنهدهنده باشد نشا 
گیری باکد به هما  اندازه کاهش کابد. به عبارت دکیر، اکن روش بر اکن پاکه استوار است که هرچه پراکندگی در در تصمیم

های بدست آمده بوه   ی انحراف از داده مقادکر ک  شاخ  بیشتر باشد، آ  شاخ  از اهمیت بیشتری برخوردار است. درجه
 شود:   بیا  می 1ی  ام به صورت رابطهjازای عامپ 

 (1)                            

 Wjآکد، که بر اسواس  بدست می 1ی (: اکن وز  از رابطهWjها و عوامپ موجود ) ی وز  شاخ  گام چهارم، محاسبه

 دست آورد.ی اهمیت و وز  هر شاخ  کا عامپ را بتوا  درجههای محاسبه شده می

(1)        

-صورت مصاحبهی جنیکداری اجتماعی، نخبت به در پژوهش حاضر به منظور شناساکی عوامپ درونی و بیرونی توسعه

ای با سؤابت باز، اقدام شد نامهنظر در قالب پرسشی اکتشافی از مردم محکی صاحباز کارشناسا  و مصاحبه 2ی متمرکز
ی بعود،  ای از نقا  قوت، ضعف، فرصت و تهدکد، حاصپ شد. در مرحکوه ی نظرات، مجموعهولیهو با در نظر گرفتن برآکند ا

                                                                                                                                      
1 -Degree of Diversification 

2- Focusing group Interview 

ji

dj

d
wj

n
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1
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نبوبی هور   ای ساختارمند و واحد گردکد توا اهمیوت  نامهی پرسشبندی عوامپ، برای هر دو گروه اقدام به تهیه پس از دسته
(، از 9و خیکوی زکواد =    9، زکواد = 2توسوط = ، م6، کوم =  1ای )هیچ =کدام از اکن عوامپ در قالب طیف لیررت پنج گزکنه

افزارهوای  هوای گوردآوری شوده در اکون قبومت نیوز از نورم       دکدگاه دو گروه برآورد گردد. به منظور تجزکه و تحکیوپ داده 
SPSS20  وExcel2010 .استفاده شد 

ی جنیکوداری  پیراموو  وضوعیت موجوود توسوعه     ی موورد مطالعوه  ی آماری اکن پژوهش مطکعا  ککیدی منطقهجامعه
-باشد. پس از بررسی جامعهنظر میی کارشناسا  منابع طبیعی و مردم محکی صاحبباشند که شامپ دو جامعهاجتماعی می

هوای مختکوف سوازما     شماری، در بخشگیری هدفمند و تمام نفر از کارشناسا  منابع طبیعی به صورت نمونه 61ی اول، 
ی منوابع طبیعوی   یکوکه و بوکراحمد، اداره منابع طبیعی شهرستا  بوکراحمود و اداره شامپ اداره کپ منابع طبیعی استا  کهی

 آورده شده است: 9بخش مارگو ، به عنوا  نمونه انتخاب شدند که تعداد آنها به تفری  هر نهاد در جدول 

 آمار کارشناسا  منابع طبیعی .3جدول 

 تعداد  نام سازمان

 وکه و بوکراحمداداره کپ منابع طبیعی استا  کهییک
 اداره منابع طبیعی شهرستا  بوکراحمد

 منابع طبیعی بخش مارگو  اداره
 جمع

3 
1 
2 
61 

 هامنبع: کافته                                   
 

 نفور  21 تعوداد  موارگو ،  بخوش  روستاهای در دوم آماری یجامعه عنوا  به نظرصاحب محکی مردم میا  از همچنین
 .شدند انتخاب آماری هاینمونه عنوا  به برفی،گکوله گیرینمونه صورت به

 نتایج و بحث

 تهدکود  و فرصت ضعف، قوت، نقا  تحکیپ و شناساکی :یمرحکه سه در را پژوهش تحکیپ مراحپ توا می ککی طور به
 وضوعیت  داد  نشوا   نقوا ،  بهتر سازیکمّی منظور به آنتروپی، تحکیپ فرآکند به نقا  مردم، انتقال و کارشناسا  دکدگاه از

 بوه  توجوه  با آ  راهبردهای بندیاولوکت و مختصات محور به شبیه نموداری قالب در اجتماعی جنیکداری یتوسعه موجود
 وضوعیت  بهبوود  بورای  بزم راهبردهوای  یارائه منظور به سوات تحکیپ تطبیقی ماترکس نقا  و در نهاکت اکجاد بین سط 
 سوه  در تووا  موی  را پوژوهش  اکن به مربو  بنابراکن، نتاکج .مطالعه مورد یمنطقه در تماعیاج جنیکداری یتوسعه موجود
 کوه  نموود  خالصه راهبردها یارائه منظور به سوات تطبیقی ماترکس و آنتروپی فرآکند به مربو  نتاکج نقا ، بررسی قبمت

 :گردندمی خالصه زکر شرح به و ترتیب به

 مردم و كارشناسان دیدگاه از اجتماعی داریجنگل یتوسعه قوت نقاط

در  اجتمواعی  جنیکوداری  یتوسوعه  قووت  نقا  عنوا  به نقطه هفت مجموع در دهد،می نشا  9 جدول که گونههما 
 در و بووده،  313/1 متنواظر  معیوار انحراف با 96/2کارشناسا  دکدگاه از نقا  اکن میانیین که شدند شناساکی مارگو  بخش
 عوامپ کا نقا  اکن میزا  در بنابراکن،. باشدمی 367/1 متناظر معیارانحراف با 99/2 محکی مردم دکدگاه از میزا  اکن مقابپ،

 نظر از که دهدنشا  می قوت، نقا  پیرامو  گرفته صورت هایبندیرتبه اما. ندارد وجود زکادی اختالف گروه دو دکدگاه از
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 حوالی  در بوده، قوت ینقطه ترکن مهم طوبی، های طرح نظیر جنیپ یعهتوس و احیاء مختکف هایطرح اجرای کارشناسا ،
 غیوره  و دسوتی  صوناکع  شویالت،  زنبوورداری،  نظیر جنبی هایفعالیت یتوسعه برای سازیزمینه محکی، مردم دکدگاه از که

 باشد.می اجتماعی جنیکداری یتوسعه قوت ینقطه ترکن مهم

 ی مورد مطالعهاجتماعی در منطقه داریی جنیپنقا  قوت توسعه. 4جدول 

 دیدگاه كارشناسان  دیدگاه مردم

ضریب  رتبه

 تغییرات

انحراف 

 معیار

*میانگین نقاط قوت میانگین
انحراف  

 معیار

ضریب 

 تغییرات

 رتبه

های احیاء و توسعه نظیر طرح اجرای طرح 12/2 312/1 936/1 9
 طوبی

11/2 729/1 276/1 6 

 9 973/1 331/1. 11/2 برداری اصولی از گیاها  داروکیبهره 11/2 719/1 239/1 2

 1 973/1 361/1 91/2 تأمین امرار معاش مردم محکی 93/2 376/1 916/1 9

جذب مشارکت مردم در مدکرکت و توسعه  11/2 131/6 191/1 1
 جنیپ

21/2 339/1 931/1 1 

های جنبی نظیر ی فعالیتی توسعهزمینه 9/2 191/1 213/1 6
 داری، شیالت، صناکع دستی و ...زنبور

21/2 733/1 919/1 9 

 7 961/1 331/1 91/2 افزاکش پوشش گیاهی 21/2 311/1 939/1 1

استفاده از نیروی انبانی و دانش بومی  29/2 299/6 11/1 7
 مردم منطقه

99/2 729/1 961/1 2 

  313/1 96/2 مجموع نقا  قوت 99/2 367/1 

 باشدمی 1تا  6ها از ی میانیینهدامن*منبع: نتاکج پژوهش  

 

 داری اجتماعی از دیدگاه كارشناسان و مردمی جنگلنقاط ضعف توسعه

ی جنیکوداری اجتمواعی در   دهد، در مجموع هشت نقطه به عنوا  نقا  ضعف توسعهنشا  می 1گونه که جدول هما 
بووده، و در   179/6معیار متنواظر  با انحراف 93/2 بخش مارگو  شناساکی شدند که میانیین اکن نقا  از دکدگاه کارشناسا 

باشد. بنابراکن، در میزا  اکون نقوا  نیوز از    می 121/6معیار متناظر با انحراف 29/2مقابپ، اکن میزا  از دکدگاه مردم محکی 
طوور  دهد که بوه گرفته پیرامو  نقا  ضعف، نشا  می های صورتبندیدکدگاه دو گروه اختالف زکادی وجود ندارد. اما رتبه

هوای جنیکوداری اجتمواعی،    مشترک، هم از دکدگاه کارشناسا  و هم مردم محکی، کمبود اعتبارات بزم برای اجرای طورح 
 باشد. ی ضعف در منطقه میترکن نقطه مهم

 داری اجتماعی از دیدگاه كارشناسان و مردمی جنگلهای توسعهفرصت

ی جنیکوداری اجتمواعی در بخوش موارگو      های توسوعه عنوا  فرصت، در مجموع شش نقطه به 1با توجه به جدول 
بووده، و در مقابوپ، اکون     319/1معیوار متنواظر   با انحراف 13/2شناساکی شدند که میانیین اکن نقا  از دکدگاه کارشناسا  

فتوه پیراموو  نقوا     گرهوای صوورت  بندیباشد. اما رتبهمی 126/6معیار متناظر با انحراف 9/2میزا  از دکدگاه مردم محکی 
آموزشی با اهداف احیاء و پرورش درختوا  جنیکوی،    -های عکمی دهد که از نظر کارشناسا ، اکجاد پاکیاهفرصت، نشا  می

تورکن   ی اکوتورکبم و گردشیری در منطقوه، مهوم  ترکن عامپ فرصت بوده، در حالی که از دکدگاه مردم محکی، توسعه مهم
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 باشد.در منطقه می ی جنیکداری اجتماعیفرصت توسعه

 ی مورد مطالعهداری اجتماعی در منطقهی جنیپنقا  ضعف توسعه. 5جدول 

 دیدگاه كارشناسان  دیدگاه مردم

ضریب  رتبه

 تغییرات

انحراف 

 معیار

*میانگین نقاط ضعف میانگین
انحراف  

 معیار

ضریب 

 تغییرات

 رتبه

فرهنگ پاکین بود  فرهنگ جنیکداری و وجود  21/2 11/6 919/1 1
 سنتی

69/2 361/1 937/1 9 

های منطقه به منظور اقتصادی نبود  جنیپ 33/6 336/1 913/1 7
 ی کامپ جنیکداری اجتماعیتوسعه

11/2 612/6 119/1 7 

 3 112/1 612/6 39/6 افزاکش واببتیی مردم به منابع جنیکی 11/2 119/6 936/1 2

 1 993/1 111/6 91/2 های منطقهوب جنیپافزاکش نفوذ دام به زکراشر 23/2 373/1 923/1 9

عدم آگاهی مردم محکی نببت به جنیکداری  72/6 292/6 722/1 3
 اجتماعی

91/2 361/1 973/1 2 

 1 913/1 273/6 79/2 های بازدهی محصوبت جنیکیطوبنی بود  دوره 91/2 663/6 911/1 1

توسط  های جنیکداری اجتماعیعدم پذکرش طرح 23/2 391/1 961/1 9
 مردم منطقه

99/2 333/1 931/1 9 

های کمبود اعتبارات بزم برای اجرای طرح 11/2 119/6 936/1 6
 جنیکداری اجتماعی

21/9 217/6 977/1 6 

  179/6 93/2 مجموع نقا  ضعف 29/2 121/6 

 باشدمی 1تا  6ها از ی میانییندامنه*منبع: نتاکج پژوهش   

 

 اری اجتماعی از دیدگاه كارشناسان و مردمدی جنگلتوسعه هایتهدید

ی جنیکداری اجتماعی در بخش های توسعهآکد، در مجموع شش نقطه به عنوا  تهدکدبرمی 7گونه که از جدول هما 
بوده، و در مقابوپ،   337/1معیار متناظر با انحراف 93/2مارگو  شناساکی شدند که میانیین اکن نقا  از دکدگاه کارشناسا  

باشد. بنابراکن، در میزا   اکن نقا  نیوز از دکودگاه   می 611/6معیار متناظر با انحراف 91/2میزا  از دکدگاه مردم محکی اکن 
دهود کوه از نظور    گرفتوه پیراموو  نقوا  تهدکود، نشوا  موی       های صورتبندیدو گروه اختالف زکادی وجود ندارد. اما رتبه

ترکن عامپ تهدکد بوده، در حالی که از دکدگاه  رکزی مبتقیم دولت، مهمامهکارشناسا ، کمرنگ شد  مدکرکت، نظارت و برن
ی جنیکداری اجتمواعی در بخوش   ترکن تهدکد توسعه ها توسط مردم، مهممردم محکی، تصرف اراضی جنیکی و زکراشروب

 باشد مارگو  می
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 ی مورد مطالعهداری اجتماعی در منطقهی جنیپهای توسعهفرصت. 6جدول 

 دیدگاه كارشناسان  دگاه مردمدی

 ضریب تغییرات رتبه
انحراف 

 معیار
*میانگین هافرصت میانگین

 
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

9 99/1 663/6 11/2 
های اشتغال اکجاد فرصت

 های منطقهمرتبط با جنیپ
19/2 361/1 916/1 9 

 9 912/1 799/1 91/2 ی اکوتورکبم در منطقهتوسعه 19/2 339/1 993/1 6

2 99/1 361/1 91/2 
های نادر درختی و افزاکش گونه

 ی حفاظتگیاهی به واسطه
11/9 391/1 236/1 2 

9 991/1 399/1 61/2 

 –های عکمی اکجاد پاکیاه
آموزشی با اهداف احیاء و 
 پرورش درختا  جنیکی

91/2 193/1 213/1 6 

1 111/1 111/6 11/2 
ی باغات و اراضی توسعه

 کشاورزی
11/2 111/6 911/1 1 

1 939/1 213/6 11/2 

ی فضای سبز و  توسعه
زکباسازی محیط پیرامونی 

 روستاهای منطقه
91/2 331/1 912/1 1 

  319/1 13/2 مجموع نقا  فرصت 91/2 126/6 

 باشدمی 1تا  6ها از ی میانییندامنه*منبع: نتاکج پژوهش     

 

 ی مورد مطالعهتماعی در منطقهداری اجی جنیپتهدکدهای توسعه. 7جدول 

 دیدگاه كارشناسان  دیدگاه مردم

ضریب  رتبه

 تغییرات

انحراف 

 معیار

*میانگین هاتهدید میانگین
انحراف  

 معیار

ضریب 

 تغییرات

رت

 به

9 999/1 123/6 92/2 

13/2 

 69/2 خواریی زمینرواج پدکده

11/2 

111/6 937/1 1 

رکزی ظارت و برنامهکمرنگ شد  مدکرکت، ن 969/6 931/1 1
 مبتقیم دولت

361/1 91/1 6 

ی ی توسعهاز بین رفتن منابع فعکی بواسطه 91/2 339/1 926/1 9
 نامطکوب جنیکداری اجتماعی

21/2 316/1 921/1 9 

 9 973/1 192/6 79/2 ای در منطقهبروز اختالفات قومی و قبیکه 12/2 363/1 919/1 2

 1 991/1 111/6 91/2 های منطقهری بیش از ظرفیت جنیپبردابهره 13/2 932/6 119/1 1

 2 912/1 316/1 79/2 هاتصرف اراضی جنیکی و زکراشروب 31/2 111/6 917/1 6

  337/1 93/2 مجموع نقا  تهدکد 91/2 611/6 

 باشدمی 1تا  6ها از ی میانییندامنه* منبع: نتاکج پژوهش    

 

های مختکوف  ی قوت از نظر کارشناسا ، اجرای طرحنقطه دهد که مهمترکن  مینتاکج حاصپ از بررسی اکن نقا  نشا
سازی ی قوت بوده، در حالی که از دکدگاه مردم محکی، زمینهترکن نقطه های طوبی، مهم ی جنیپ نظیر طرحاحیاء و توسعه
ی جنیکداری ی قوت توسعهکن نقطهتر های جنبی نظیر زنبورداری، شیالت، صناکع دستی و غیره مهمی فعالیتبرای توسعه

ترکن نقا  قووت از دکودگاه هور دو گوروه، بوه اجورا و        طور ککی، مهماجتماعی بوده است. اکن نتاکج بیانیر آ  است، که به
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ترکن  ی مورد مطالعه، اشاره دارد. همچنین مهمی آ ( در منطقهی توسعهواسطه های جنیکداری اجتماعی )بهی طرح توسعه
های جنیکداری اجتماعی، شناساکی شد که نظر هر دو گروه بور اکون   عف، کمبود اعتبارات بزم برای اجرای طرحی ضنقطه

 ی هرگونوه طورح  ( نیز کمبود اعتبوارات بزم بورای اجورا و توسوعه    6936و همرارا  ) صالحیبوده است که در اکن زمینه، 
ترکن نقا  ضوعف، شناسواکی کردنود. فوزو  بور آ ، از نظور        به عنوا  کری از مهم جنیکداری، مانند جنیکداری اجتماعی را

ترکن عامپ فرصوت بووده، در    آموزشی با اهداف احیاء و پرورش درختا  جنیکی، مهم -های عکمیکارشناسا ، اکجاد پاکیاه
ی جنیکوداری  توسوعه  تورکن فرصوت   ی اکوتورکبم و گردشویری در منطقوه، مهوم   حالی که از دکدگاه مردم محکی، توسعه

( اکجاد مراکوز آموزشوی را فرصوتی مناسوب عنووا       6933) نژاد و مافیمحرماجتماعی در منطقه بوده است. در اکن زمینه، 
-( توسعه6933و همرارا  ) صیریزندب( و 6933و غضنفری ) زندبصیری( و 6936کردند. در حالی که صالحی و همرارا  )

ی اکوتورکبم و گردشیری را به عنوا  فرصتی مهم تکقی کردند. در نهاکت کارشناسا ، کمرنگ شد  مدکرکت، نظوارت و  
-ترکن عامپ تهدکد دانبته، در حالی که مردم محکی، تصرف اراضی جنیکی و زکراشروب رکزی مبتقیم دولت، را مهمبرنامه

نژاد و اند که در اکن زمینه نیز محرمی جنیکداری اجتماعی در بخش مارگو  دانبتهرکن تهدکد توسعهت ها توسط مردم، مهم
(، هر دو عامپ ذکر شده را به عنوا  تهدکدی برای توسعه و اجرای مدکرکت اصولی جنیپ معرفی کردنود. بوه   6933مافی )

تر، درکی صوحی  و قابوپ   ظور تحکیپ، برداشتی دقیقاکن ترتیب، بعد از شناساکی نقا  قوت، ضعف، فرصت و تهدکد، به من
ی راهبردهای مناسب، اکن ی مورد مطالعه و در نهاکت ارائهی جنیکداری اجتماعی در منطقهلمس از وضعیت موجود توسعه

 ی بعدی گزارش شده است.نقا  وارد فرآکند تحکیپ آنتروپی شده که تحکیپ و نتاکج مربو  به آ  در مرحکه

 حاصل از فرآیند آنتروپی هاییافته

هوای اولیوه، از   باشد که در اکن پژوهش به منظور تشوریپ مواترکس  های اولیه میشروع فرآکند آنتروپی، اکجاد ماترکس
(، اسوتفاده  aijام ) iی  ام برای گزکنوه  jهای نقا  قوت، ضعف، فرصت و تهدکد، به عنوا  ارزش شاخ  قدرمطکق میانیین
ام  jشود. همچنین، آنتروپی عامپ صورت جدول آورده می( و نتاکج آ  بهpijسازی شده )یه، نرمالهای اولشد. اکن ماترکس

(Ej( درجه انحراف ،)Dj( و وز  عوامپ ،)Wj   نیز به ترتیبی که در قبمت روش پژوهش شرح داده شد، محاسوبه شوده و ،)
 شود.آورده می 3صورت جدول  نتاکج آ  به

 ارزش در( Wj) ام  j عاموپ  وز  ضورب حاصوپ  از تهدکود،  و فرصوت  قووت،  ضعف، نقا  وزنی میانیین بعدی، گام در
 بوه  عواموپ،  از کودام  هر وزنی های میانیین. آکدمی بدست ،(Pij) ام  i یگزکنه برای ام  j شاخ  کا عامپ یشدهاستاندارد
مختصواتی   مقودار  عواموپ،  وزنی میانیین زا پاکه مقدار کاستن از همچنین،. گرددمی قکمداد عوامپ اکن یپاکه مقدار عنوا 
، 6چانوگ و هوانوگ  گرفت ) بهره شرکی ترسیم برای مقدار اکن از توا می بعد یمرحکه در که گرددمی محاسبه عوامپ اکن

 .است مشهود 3 جدول در شده کاد مقادکر به مربوطه نتاکج (.2111

ی از نقا  قوت، ضعف، فرصت و تهدکد، وضوعیت موجوود توسوعه    3ه  از جدول با توجه به مقدار مختصاتی بدست آمد
-رسم نمود. فزو  بور آ ، موی   6ی مورد مطالعه از دکدگاه کارشناسا  و مردم را مانند شرپ جنیکداری اجتماعی در منطقه

ی مناسوب و موورد نیواز را    ی آ  با وضع مطکوب، راهبردهاتوا  با در نظر گرفتن برآکند هندسی نظرات دو گروه و مقاکبه
 ارائه نمود.

                                                                                                                                      
1 -Chang & Huang 
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 ی انحراف و وز  عوامپآنتروپی، درجه. 8جدول 

Wj Dj Ej دیدگاه كارشناسان دیدگاه مردم 
 عوامل )نقاط(

   pij aij pij aij 
692/1 199/1 911/1 931/1 12/2 169/1 11/2 S1 

ت
قو
  

نقا
 

692/1 199/1 911/1 1/1 1/2 111/1 1/2 S2 
692/1 199/1 911/1 113/1 93/2 936/1 91/2 S3 
699/1 191/1 911/1 913/1 2 19/1 21/2 S4 
699/1 191/1 911/1 161/1 9/2 939/1 21/2 S5 
692/1 199/1 911/1 973/1 2/2 126/1 91/2 S6 
699/1 191/1 911/1 931/1 29/2 113/1 99/2 S7 
 مجموع 136/9 6

621/1 117/1 999/1 113/1 2/2 936/1 69/2 W1 

ف
ضع

  
نقا

 

626/1 113/1 992/1 977/1 33/6 122/1 11/2 W2 
622/1 179/1 927/1 171/1 11/2 923/1 39/6 W3 
626/1 113/1 992/1 937/1 23/2 162/1 91/2 W4 
693/1 369/1 637/1 967/1 72/6 111/1 91/2 W5 
626/1 113/1 996/1 917/1 9/2 192/1 79/2 W6 
621/1 117/1 999/1 939/1 23/2 111/1 99/2 W7 
622/1 176/1 923/1 999/1 11/2 111/1 21/9 W8 
 مجموع 931/1 6

633/1 169/1 931/1 111/1 1/2 939/1 19/2 O1 

ت
ص
فر

ها
 

633/1 169/1 931/1 167/1 19/2 932/1 91/2 O2 
2/1 163/1 932/1 999/1 9/2 111/1 11/9 O3 
2/1 167/1 939/1 917/1 61/2 192/1 91/2 O4 

216/1 163/1 936/1 999/1 2 111/1 1/2 O5 
633/1 169/1 931/1 169/1 1/2 931/1 91/2 O6 
 مجموع 131/9 6

611/1 169/1 937/1 126/1 92/2 973/1 69/2 T1 
کد
هد

ت
 اه

617/1 161/1 931/1 117/1 13/2 932/1 11/2 T2 
611/1 117/1 939/1 191/1 91/2 129/1 21/2 T3 
617/1 169/1 931/1 93/1 12/2 12/1 79/2 T4 
613/1 161/1 939/1 913/1 13/2 196/1 91/2 T5 
611/1 169/1 937/1 111/1 3/2 939/1 79/2 T6 
 مجموع 173/9 6

 منبع: نتاکج پژوهش           

 

، پیراموو  وضوعیت موجوود    گردد که دکدگاه کارشناسا  منابع طبیعی و موردم محکوی  ، مالحظه می6با توجه به شرپ 
توا  گفت که درمورد وضعیت حال حاضور،  ی جنیکداری اجتماعی در بخش مارگو ، ببیار به هم نزدک  بوده و میتوسعه

ی توسوعه  گوروه،  دو هور  آکود، از دکودگاه  ، برموی 6شرپ   از که طور هما  نظر چندانی بین دو گروه وجود ندارد. امااختالف
ی جنیکوداری  توسوعه  سوط   بهبود با توجه به شرپ، جهت نتیجه، دارد. در قرار   نببتاً ضعیفیدر سط جنیکداری اجتماعی

ی مورد مطالعه، باکد راهبردهاکی را با توجه به اولوکت اتخواذ و ارائوه   منطقه و نزدک  شد  به وضعیت مطکوب در اجتماعی
ی جنیکوداری اجتمواعی در   ا  قوت مطکوب برای توسوعه گردد که با وجود نقگونه استنبا  مینمود. با توجه به نمودار، اکن

 اکن از تا گیرد قرار توجه تنوعی، مورد راهبرد باکد های آ  مقابکه نشده است، بنابراکن، ابتدابخش مارگو ، به خوبی با تهدکد

مقابکوه نموود.   منطقوه   روسوتاهای  در ، بوا تهدکودهای فوراروی   قووت  ترکن نقا  طرکق، با شناساکی و مدنظر قرار داد  مهم
 حوداقپ رسواند    بوه  ضمن ی راهرارهای اجراکی،همچنین در مراحپ بعدی باکد راهبرد تدافعی مدنظر قرار گیرد تا با ارائه
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-بهوره  جهوت  مقابکه کرد. راهبرد تهاجمی در اولوکت بعدی قرار دارد که باکد در رو در منطقهتهدکدهای پیش از ضعف، نقا 

شود، و اولوکت آخر با  نظرگرفته در قوت، از نقا  مطکوب برای استفاده پیشنهادی یراهرارها رو،پیش هایفرصت از برداری
 مدنظر قرار گیرد.  ها،فرصت از بهینه برداریبهره با ضعف نقا  برای راهبرد بازنیری است که در آ  باکد راهرارهای اجراکی

 میانیین وزنی، مقدار پاکه و مقدار مختصاتی عوامپ. 3جدول 

عوامل 

 )نقاط(

وزن عامل 

(wj) 

 میانگین وزنی عوامل
مقدار پایه عوامل 

 ها()میانگین میانگین

 مقدار مختصاتی عوامل

دیدگاه 

 كارشناسان

دیدگاه 

 مردم

دیدگاه 

 كارشناسان

دیدگاه 

 مردم

ت
قو
  

نقا
 

S1 692/1 172/1 113/1 - -  

S2 692/1 176/1 176/1 - -  

S3 692/1 113/1 172/1 - -  

S4 699/1 171/1 117/1 - -  

S5 699/1 113/1 179/1 - -  

S6 692/1 179/1 117/1 - -  

S7 699/1 172/1 17/1 - -  
 -111/1 111/1 931/1 933/1 116/1 6 مجموع

ف
ضع

  
نقا

 

W1 621/1 113/1 11/1 - - - 

W2 626/1 119/1 117/1 - - - 

W3 622/1 112/1 113/1 - - - 

W4 626/1 116/1 113/1 - - - 

W5 693/1 117/1 116/1 - - - 

W6 626/1 119/1 111/1 - - - 

W7 621/1 11/1 113/1 - - - 

W8 622/1 117/1 119/1 - - - 
 121/1 -121/1 993/1 979/1 929/1 6 مجموع

ت
ص
فر

 ها
O1 633/1 133/1 611/1 - - - 

O2 633/1 131/1 612/1 - - - 

O3 2/1 666/1 133/1 - - - 

O4 2/1 611/1 139/1 - - - 

O5 216/1 669/1 137/1 - - - 

O6 633/1 131/1 612/1 - - - 
 -122/1 129/1 131/1 179/1 163/1 6 مجموع

ها
کد
هد

ت
 

T1 611/1 173/1 131/1 - - - 

T2 617/1 132/1 139/1 - - - 

T3 611/1 131/1 13/1 - - - 

T4 617/1 131/1 13/1 - - - 

T5 613/1 13/1 171/1 - - - 

T6 611/1 136/1 139/1 - - - 
 -112/1 119/1 116/1 933/1 119/1 6 مجموع

 منبع: نتاکج پژوهش



  323     ...شناسی تحلیلیواکاوی راهبردی جنگلداری اجتماعی با استفاده از روش

ها برای پوشش نقا  ضعف به خوبی بهره گرفته آکد که در حال حاضر، تقرکباً از فرصتگونه برمیبا توجه به نمودار اکن
ی اکون راهبردهوا در جودول مواترکس تطبیقوی      تری قرار دارند. در زکر به ارائوه   مطکوبشده و اکن نقا  در نمودار در سط

 شود.تحکیپ سوات، پرداخته می

 

 

 ی مورد مطالعه از دکدگاه کارشناسا  و مردمی جنیکداری اجتماعی در منطقهوضعیت موجود توسعه .1شکل 

 

 ماتریس تطبیقی تحلیل سوات

ها به جدول ماترکس تطبیقی تحکیپ سوات، و تطبیق آنها با کردکیر، با توجه ساکی شده و انتقال آ با توجه به نقا  شنا
ی موورد  تر جنیکوداری اجتمواعی در منطقوه   ی مطکوبها، راهبردهاکی به منظور توسعه در قبمت مواد و روش 6به جدول 

 آورده شده است. 61شود که در جدول مطالعه داده می

 گیری نتیحه

وکژه کشور اکرا  و نیاز مردم به تولید بیشتر مواد غذاکی، اشتغال، های جها  سوم و بهتوجه به رشد جمعیت در کشوربا 
بووم،  ی زکبوت محیطی و نقش جنیپ در توسوعه مبرن و ساکر نیازهای زکربناکی، و همچنین نظر به اهمیت مبائپ زکبت

و توسعه و احیاء آ  در کنار توجه به مبوائپ اقتصوادی، اجتمواعی و    برداری صحی  ها و بهرهپاکداری آ ، حفاظت از جنیپ
جکوودار،  باشد )فوالح ی جنیپ میی پاکدار روستاهای حاشیهفرهنیی جزء بکنف  در امور جنیکداری و به موجب آ  توسعه

راهبرد 

 بازنگری

 راهبرد تدافعی راهبرد تنوعی

راهبرد 

 تهاجمی
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6931.) 

 جدول ماترکس تطبیقی تحکیپ سوات. 11جدول 

ماتریس 

 سوات
 هافرصت تهدیدها

 هاقوت

ی جنیپ )طوبی(،  به منظور های دولتی توسعهکش طرحافزا -6
ی مدکرکت جنیپ برای جکوگیری از باقی ماند  دولت در عرصه

خواری، تصرف اراضی جنیکی توسط مردم عوامکی مانند زمین
 محکی و بروز اختالفات قومی

برداری اصولی از گیاها  داروکی از طرکق بالفعپ نمود  بهره -2
برداری از جنیپ و کت حد ظرفیت بهرهآموزش، به جهت رعا

 افزاکش پوشش گیاهی
های گیری نیرواستفاده بهینه از منابع فعکی از طرکق بهره -9

انبانی، دانش بومی و جذب مشارکت مردم محکی به منظور 
 ی مطکوب جنیکداری اجتماعیتوسعه

 

ی های توسعههای اشتغال با اجرای طرحافزاکش فرصت -6
برداری اصولی از گیاها  طوبی و  بهره جنیپ نظیر طرح

 داروکی به منظور اکجاد اشتغال پاکدار
-ی فعالیتی اکوتورسیم در منطقه از طرکق توسعهتوسعه -2

ی های جنبی نظیر زنبورداری، شیالت و صناکع دستی، توسعه
 باغات و غیره.

ی باغات، تقوکت جذب مشارکت مردم محکی در توسعه -9
 فضای سبز و زکباسازی روستااراضی کشاورزی، 

های افزاکش پوشش گیاهی منطقه از طرکق افزاکش گونه -9
 ی حفاظتنادر به واسطه

 

 
 هاضعف

 

 

کنترل و ارتقاء فرهنگ جنیکداری از طرکق آموزش، به منظور  -6
برداری بیش از حد خواری، بهرهمقابکه با عوامکی نظیر زمین

 ظرفیت جنیپ و تصرف اراضی
های جنیکداری اجتماعی از طرکق کنترل طرح پذکرش -2

 ای از جانب مردماختالفات قومی و قبیکه
دخالت و کنترل دولت در کاهش واببتیی مردم محکی به  -9

جنیپ، جکوگیری از نفوذ دام، افزاکش آگاهی و تأمین اعتبارات 
 های جنیکداری اجتماعیبزم برای اجرای طرح

رکق بازنیری در چیونیی های اشتغال از طاکجاد فرصت -6
 های جنیکداری اجتماعیپذکرش طرح

رسانی مردم سازی، کنترل واببتیی، آگاهیفرهنگ -2
 آموزشی -های عکمیمحکی از طرکق اکجاد پاکیاه
 

 منبع: نتاکج پژوهش
 

ارتبوا   که جنیکداری اجتمواعی بوا سواختار اجتمواعی، اقتصوادی و فرهنیوی جواموع روسوتاکی         در اکن میا  از آنجاکی
ی مطکووب  (، توسوعه 6932زاده، و شورکف  رضوانفرباشد )تنیاتنیی دارد و به شدت متأثر از میزا  مشارکت مردم محکی می

 باشود. از طرفوی، بوا   ی جنیوپ موی  وکژه روستاهای حاشیهی پاکدار روستاها، بهآ ، راهرار مناسبی برای رسید  به توسعه

هوای اسوتا    وکوژه جنیوپ   بوه  زاگورس،  هوای جنیوپ  یهای مدکرکت و توسعهطرح یتهیه آغاز از لسا 91 از بیش گذشت
 هوا جنیپ اکن برای های متفاوتیسازی های بخش مارگو  اکن استا ، تصمیمطور اخ ، جنیپکهییکوکه و بوکراحمد و به

 بوه  اسوت.  نداشته باشد، وجود صصی تصمیمتخ مباحث دستاورد هاکی کهسازیتصمیم اکثر موارد، در است. درآمده اجرا به

 ینهادکنوه  های اقدام تاکنو  ها،جنیپ اکن یمحکی و روستاکیا  حاشیه مردم مدکرکتی نقش دقیق در شناخت رسد می نظر
 سوازمانی  هایهدف به اندفراوا ، نتوانبته هایتالش رغم به پیشین یشده تهیه هایطرح است. نپذکرفته صورت باکبته،

ی مطکووب آ  در  بنابراکن، جنیکداری اجتماعی و توسوعه  (.6933کابند )زندبصیری و غضنفری،  جنیکداری دست ایهطرح
تر آ ، نیاز به بررسوی وضوعیت   ی مطکوبتواند به عنوا  جاکیزکن مناسبی معرفی شود که به منظور توسعهاکن منطقه، می
بیرونی مربو  به آ  را شناساکی نمود که پژوهش حاضر نیز در پی ی آ  بوده که بالطبع باکد عوامپ درونی و موجود توسعه

گونوه کوه در   ی جنیکداری اجتمواعی هموا   ها و تهدکدهای توسعهآ  بود. بعد از مشخ  شد  نقا  ضعف، قوت، فرصت
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بخوش  ی جنیکداری اجتماعی در قبمت بحث نیز به آ  پرداخته شد، در مجموع نتاکج نشا  داد که وضعیت موجود توسعه
عقیده هبتند و اخوتالف  نظر، تقرکباً هممارگو  در سط  ضعیفی قرار دارد و در اکن زمینه کارشناسا  و مردم محکی صاحب
و مواترکس تطبیقوی تحکیوپ سووات،     6نظر زکادی بین آنها در مورد وضعیت حاضر وجود ندارد. لذا با توجه به سط  نمودار 

می، تدافعی، بازنیری و تنوعی، ابتدا باکد راهبرد تنوعی مورد توجه قرار گیرد کوه  گردد از میا  راهبردهای تهاجپیشنهاد می
گیرنود   های بعدی قرار موی در سط  ضعیفی قرار دارد، بعد از آ  راهبردهای تدافعی، تهاجمی و بازنیری به ترتیب در الوکت

 درج شده است.  61که راهرارهای مربو  به آ  در جدول 

 

 منابع

-مقاله مجموعه شمال. از خارج هایجنیپ حفاظت و مدکرکت در سازیتصمیم و گذاریسیاست نقش .6939م.  ،رستاقیابراهیمی

 تهرا .  ،مهر 21-22 پاکدار، مدکرکت و هااز جنیپ حفاظت اولین هماکش های

 صفحه. 617 .تهرا  ،انتشارات دانشیاه تهرا  . چاپ اول.هاریچند مع یها یریگ میتصم. 6931. ج. ، ماصغرپور

 .                                                                            12-19(: 77)1. جنیکداری اجتماعی. مجکه کشاورزی و غذا، 6933، ح. آهنی

 ETM سنجنده تصاوکر قابکیت . بررسی6931ی، ش.، خداکرمی، کحیی.، و حبشی، هاشم. ، ر.، شتاکپرما
 هوای تفریو   در تیپ+

 .          16-71(: 6)63جنیپ،  و چوب فناوری و عکوم هایپژوهش کرمانشاه. مجکه استا  قالجه هایجنیپ موردی: زاگرس، مطالعه جنیکی

زاگرس. مجکه عکوم کشاورزی،  روکشی حوزه اجتماعی در جنیکداری تروکج مناسب الیوی . طراحی6939م.  ، د.، و چیذری،ثمری
66 (9 :)97-26                                                                                                                            .    

هوای خشو  و   تروکج جنیکداری اجتماعی روکرردی کارآمد در توسوعه جنیوپ  . 6939محمدی، ا. ، د.، چیذری، م.، و مک ثمری
  .                                                                                                  699-611(: 6)6. مجکه بیابا ، روکشی زاگرس یحوزه خش نیمه

مند برای توسعه پاکدار منابع جنیکی با مردم و بورای موردم.   . جنیکداری اجتماعی رهیافتی نظام6932زاده، ا. ، ا.، و شرکفرضوانفر
                                         .                                                                            13-71(: 9)9فصکنامه روستا و توسعه، 

ی دوره کارشناسوی ارشود، دانشویاه    نامه. ارزکابی کرا  مدکرکتی جنیپ در سازما  تاف استا  لرستا . پاکا 6937، م. زندبصیری
 کردستا . 

هوای زاگورس؛   مدها و عوامپ تأثیرگذار بر مدکرکت مردم محکی جنیوپ . تدوکن مهمترکن پیا6933، م.، و غضنفری، ه. بصیریزند
 .627-693(: 2)2ی جنیپ اکرا ، گپ استا  لرستا . مجکهی آبخیز قکعهی موردی حوضهمطالعه

سوتفاده از تجزکوه و   های زاگرس بوا ا سنتی جنیپ بررسی مدکرکت .6933. پ ،و فاتحی .،ا ،سپهوند .،ه ،، غضنفری.، مزندبصیری
 .کرج اردکبهشت، 22-29 سومین هماکش مکی جنیپ، (.قکعه گپ استا  لرستا  آبخیزتحکیپ سوات )مطالعه موردی: حوزه

 . تحکیپ کاربرد کار از راه دور در توسعه و تروکج روستاکی با روش سوات. اولین همواکش دانشوجوکی توروکج و   6933، ع. سکیمانی
 ،  شیراز.آذر 21-21ی کشاورزی، توسعه
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 .632-221(: 97)61، فصکنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه .ابعاد اجتماعی در مدکرکت جنیپ. 6936ب. ، طکبشادی

 .                       72-71: 671سنبکه.  . جنیکداری مشارکتی، راهراری جهت حفظ، احیاء و توسعه جنیپ. ماهنامه6937، م. شمشاد

سازی جنیپ از کاری و غنیهای جنیپهای اجرای طرح. ارزکابی چالش6936لر، م. ر. ، ع.، شبیری، س. ا.، و میرزاکی قرهصالحی
، شوهرکور  23-23رزی و منابع طبیعی اکرا ، ی عکوم تروکج و آموزش کشاوی بوکراحمد.: چهارمین کنیرهدکدگاه کارشناسا  در منطقه

 تهرا .

 چنود  جنیکداری . طرح6939. احمد بوکر و کهریکوکه استا  طبیعی منابع کپ اداره کشور، آبخیزداری و مراتع و هاجنیپ سازما 

                                                            سبز.                                حیات توسعه شرکت نوآورا  تولیهی، منظوره

 .                                                           92-91(: 219)29. تحکیکی بر تخرکب جنیپ و عکپ آ . ماهنامه جهاد، 6939، م. پورعبداهلل

. بررسی الیوی مناسب سازماندهی مرانی جنیوپ در زاگورس   6933ا.،  و فتاحی، م. صفت، ع. رانیا ، م.، دروکش، پ.، نمیفاتحی
 .                                                                      967-923(: 9)12های چوب. شمالی. مجکه جنیپ و فرآورده

 صفحه. 991. مدکرکت پاکای سازما . چاپ اول. انتشارات فروزش، تهرا . 6932،  . فرهمندفقهی

نشوینا .  داری )تعاونی، دولتوی، خصوصوی( از دکودگاه جنیوپ    های جنیپ. مقاکبه عمکررد مجرکا  طرح6931، ر. جکودارپورفالح
                                                                                              .              91-97: 71پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، 

نامه . بررسی عوامپ مؤثر بر مشارکت روستاکیا  در جنیکداری روستاکی؛ مطالعه موردی غرب استا  مازندرا . پاکا 6931، ا. فهام
 اه تهرا .دوره کارشناسی ارشد، دانشی
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Abstract 
The aim of this study is to investigate the current situation of social forestry in the villages of the Margon 

district in Boyer-Ahmad County. For data collection, two groups that consist of 15 forestry experts were used. 

They were selected with census and target sampling. Also 25 rural people who were selected with snowball 

sampling were studied. For preparation of study instrument, at first we focused on group interview with experts 

and exploratory interviews with rural people. The SWOT protocol in the format of open-ended questions was 

used with them.  35 structured and unit Likret’s questionnaire were prepared for the two groups based on the 

results. SPSS20 and Excel2010 were used in order to analyze the collected data. The findings revealed that the 

main strengths of social forestry was various forest development projects such as Toba and the fundamental 

efforts made for the development of marginal activities such as beekeeping and fisheries. On the other hand, a 

key weakness was lack of funding and loans for developing social forestry. Furthermore, establishing an 

educational and scientific station with the aim at regenerating scion and developing ecotourism were the most 

valuable opportunities in the study area. In contrast, the lack of governmental management, monitoring and 

planning and illegal use of forest land were the biggest threats in forestry villages of the Margon district. The 

findings also showed that the social forestry in the area was in an undesirable condition. Finally, the first diverse 

strategy to implement was recommended for improving social forestry in the study villages. 

Keywords: Sustainable rural development, Forest, Villages forests, Boyer Ahmad. 
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