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 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات دامداران روستايی وابسته به مراتع در حفاظت از مراتع و تحليل عوامل مؤثر بر آن، باا  
هاای  ، گاروه داری مرتاع هاای  ها از طريق بررسی طار  داده. شناسی تركيبی پيمايش و مطالعه موردی است استفاده از يک روش

باا   هاا داده. بردار روستايی در شهرستان ماهنشان گردآوری گرديدناد بهره 012ای تصادفی متشکل از متمركز، پرسشنامه با نمونه
برداران درباره نقش، اهميات و  هها نشان داد، دانش بهريافته. تجزيه و تحليل شدند Amos20و   SPSS20استفاده از نرم افزارهای

بارداران در  اقادام بهاره  . ها در مورد عمليات مکانيکی در حد كم گزارش شداقدام آن .عوامل مؤثر بر تخريب مراتع نسبتاً باال بود
برداران با نهادهای بيرونی، داری، تعامل بهره های مرتعی طر متغيرهايی همچون اجرا زمينه عمليات بيولوژيک و مديريت چرا با

 همچنين، بر اساس. داری داشتهای ترويجی، سطح تحصيالت و سطح اراضی زراعی و باغی رابطه مثبت و معنیشركت در دوره
وسيله متغيرهای اقدامات  مراتع بهبرداران در مورد حفاظت از اقدام بهرهاز واريانس درصد  07تحليل مسير،  نتايج حاصل از تکنيک

احيايی مراتع، دانش افراد در مورد اقدامات حفاظتی، روابط با كارشناسان منابع طبيعی، تحصيالت، پرورش زنبورعسل  -اصالحی 
ران و برداهای ترويجی و روابط با كارشناسان در افزايش دانش بهرهفعاليت به طور كلی، های ترويجی تبيين شدو شركت در دوره

 .است رگذاريتأثبرداری پايدار از مراتع ها در حفاظت و بهرهاقدام آن

 

 ماهنشانشهرستان برداران، دانش، بهره، اقدام حفاظتیاصال  مراتع،  :های كليدیواژه
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 مقدمه

هاای ديگاری   شوند كاه زيار بناای اصالی فعاليات     ترين منابع طبيعی هر كشوری محسوب می مراتع يکی از مهم
هاا نشاان   بررسی. ها انکار ناپذير استبنابراين تالش برای حفظ و پايداری آن. باشندهمچون كشاورزی و دامداری می

انصااری و  )هاا گردياده اسات    داده است كه با وجود اهميت مراتع، عوامل متعددی موجب تخريب كمای و كيفای آن  
 ؛0050طهماسابيان و همکااران،    ؛0050سايد اخالقای و همکااران،    ؛ 0051رودگرمی و همکاران، ؛ 0037همکاران، 

و ( 0051مومنی چلکی و همکاران، )كه اين امر به يک تهديد زيست محيطی جدی ( 0050كريمی و كرمی دهکردی، 
ميليون هکتار  51ايران نيز با پوشش (. 0050نصيری و همکاران، ) ها تبديل شده استهای اصلی دولتيکی از نگرانی

با توجه به موقعيت وياژه محيطای و جمعيتای كاه دارد، در     ( 0050ها، مراتع و آبخيزداری ايران، سازمان جنگل)مرتع 
تخريب مراتع در ايران نسبت به كشورهای اروپايی و آمريکاايی  . ها در امان نبوده استطول زمان از اين گونه تخريب

مناابع طبيعای    رويه انسان ازهای بیبرداریرفتارهای نامناسب و بهره ناشی از با شدت بيشتری رخ داده است و بيشتر 
، اقتصاادی و  محيط زيستیخسارات زيادی در ابعاد بروز كه موجب ( 0100فائو، ؛ 0035باقری و شاه پسند، )بوده است 

مشکالت موجود در اين عرصه تنها  داشت كه بايد توجه بنابراين  ؛(0050نصيری و همکاران، )اجتماعی گرديده است 
 .و الزم است اقداماتی جدی در اين زمينه صورت گيرد( 0035بيگدلی و صديقی، ) گرددتوسط خود انسان مرتفع می

صارف حفاظ،   هاای زياادی   دهد، برای مقابله با شرايط رو به رشد تخريب مراتع ساالنه هزينهها نشان میبررسی
شاهركی و  )ولای فرساايش مراتاع همچناان اداماه دارد       ؛گرددداری می های مرتعها در قالب طر اصال  و احيای آن

يری توان در عدم پذيرش و به كارگيکی از داليل اصلی آن را می(. 0050كريمی و كرمی دهکردی، ؛ 0050 همکاران،
كه بايد داليال آن ماورد كنکااش    ( 0051منی چلکی و همکاران، ؤم)برداران دانست های حفاظتی از سوی بهرهروش

شناخت عواملی كه در به كارگيری عمليات اصال  و احياای مراتاع از    ،هاقرار گيرد، زيرا در اجرای دقيق و مؤثر برنامه
(. 0050كرانای و همکااران،   )ريازان ضاروری اسات    گذاران و برنامهبرای سياست ،تأثيرگذار هستندبرداران سوی بهره

در  ،دهاد مرور ادبيات نشان مای . گرددها و نيازهای آنان میظرفيت ،بردارانهمچنين اين امر موجب شناخت بهتر بهره
ای صاورت گرفتاه   برداران مطالعات گساترده اقدامات حفاظتی از سوی بهره كارگيریزمينه عوامل مؤثر بر پذيرش و به
 :گرددها اشاره میاست كه در ذيل به تعدادی از آن

-در مطالعه خود در زمينه عوامل مؤثر بر اقدامات حفاظتی خاک نشان دادند كه ويژگی (0111) 0بايارد و همکاران

 های آموزشی حفاظت از خااک، درآماد و ساطح   برداران، عضويت در نهادهای محلی، شركت در دورههای فردی بهره
در  (0101) 0ارويان و همکااران  همچناين  . اراضی زراعی در به كارگيری اقدامات حفاظت از مراتاع تأثيرگاذار هساتند   

نشان دادند كه نگرش  "حفاظت از خاک توسط كشاورزان بلژيکیعوامل مؤثر بر پذيرش عمليات "ای با عنوان مطالعه
. كارگيری عملياات حفاظات از خااک دارد    كشاورزان نسبت به عمليات حفاظتی بيشترين تأثير را در تبيين پذيرش و به

                                                                                                                                                         
1- Bayard 
2- Erwin  
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ترين عامال در   شان دادند كه مهمنيز در بررسی پذيرش اقدامات حفاظت خاک در بلگوم ن (0101) 0واترسا و همکاران
طور مستقيم نگرش  تواند بهباشد و تعامالت میپذيرش اقدامات حفاظتی نگرش و دانش نسبت به اقدامات حفاظتی می

 .برداران را نسبت به عمليات حفاظت از خاک تحت تأثير قرار دهدو دانش بهره

بيان داشتند كه احتمال پذيرش اقدامات حفاظت و مديريت پايدار منابع طبيعی  (0100) 0تکلولد و كهلينهمچنين 
آموزشای   -در اتيوپی با افزايش تحصيالت، درآمدهای زراعی و غير زراعی و افزايش دسترسای باه خادمات ترويجای    

ترين  برداران مهمنيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه دانش بهره (0115)رضوانفر و همکاران  .يابدافزايش می
ای با نيز در مطالعه (0050)شيری و همکاران . باشدعامل تأثيرگذار بر اقدام آنان در زمينه عمليات حفاظت از خاک می

كاه باين    نشاان دادناد   "ز سوی كشاورزان استان اياالم كارگيری عمليات حفاظت از خاک ا عوامل مؤثر در به"عنوان 
ترويجی شركت كارده،   -های آموزشیسواد، تعداد دورهسطح كشاورزی، ميزان درآمد ساالنه، اراضی متغيرهای ميزان 

كاارگيری عملياات    های ارتباطی و اطالعاتی، دانش درباره عمليات حفاظت از خاک و بهميزان استفاده از منابع و كانال
نيز در پژوهش خاود نشاان داد كاه تحصايالت،      (0101) 0آدوال. داری وجود دارداظت از خاک رابطه مثبت و معنیحف

اجتماعی تأثيرگذار بر  -ترين عوامل اقتصادی تعامل با كارگزاران ترويج، سطح اراضی زراعی و سابقه كشاورزی از مهم
ای روی در مطالعاه  (0051)ماومنی چلکای و همکااران     .باشندمی 2پذيرش اقدامات حفاظت از خاک در ايالت زونو ايو

كشاورزان شهرستان ايذه نشان دادند، آگاهی از فرسايش خاک، اعتقاد به تاأثير اقادامات در كنتارل فرساايش خااک،      
داری باا   های مربوط به حفاظت خاک و نوع مالکيت اراضی رابطه مثبت و معنی مساحت كل اراضی، شركت در آموزش

دارند، در حالی كه سن، تحصيالت، متوسط فاصاله اراضای از محال     تصميم كشاورزان برای پذيرش اقدامات حفاظتی
دار مؤثر بر تصميم بر پذيرش كشاورزان شناخته  عنوان عوامل منفی و معنی كشاورزی به سکونت و داشتن مشاغل غير

د، دسترسی به اعتبارات مورد نيااز،  در تحقيقی نشان دادند كه عواملی همچون درآم (0035)شفيعی و همکاران . شدند
 مطالعاه  نتاايج  همچناين، . باشدآگاهی از نتايج حفاظت از خاک بر اقدام كشاورزان در زمينه حفاظت از خاک مؤثر می

 هاا، نآ از اساتفاده  و اطاالع رساانی   و ارتباطی هایفعاليت در مشاركت داد، متغيرهای نشان (0050)همکاران  و فعلی

 اطالعاتی منابع از استفاده و خاک فرسايش مسائل از آگاهی ميزان مختلف، هایدر تشکل عضويت ميزان درآمد، ميزان

. اسات  باوده  ماؤثر  شاده  بررسی هایمکان در خاک حفاظت هایفناوری از استفاده و خاک كشاورزان حفاظت رفتار بر
 كاه  دادناد  در بررسی عوامل مؤثر بر اقدامات حفاظتی خاک در خراساان رضاوی، نشاان    (0031)ترشيزی و اسالمی 

 تأثير خاک حفاظت عمليات به اقدام احتمال بر زمين و قيمت تحصيالت ميزان خاک، حفاظت اثرات از آگاهی متغيرهای

در بررسی كشاورزان دهستان شباب نشان دادناد كاه دو ساوم     (0050)جمشيدی و همکاران . دارند داریمعنی و مثبت
كشاوزران دانش فنی و مهارت متوسط و كمی در زمينه اقدامات حفاظت از خاک دارناد و عوامال سان، تحصايالت و     

حاق جاو و   از نظار  . كارگيری اقدامات حفاظات از خااک تأثيرگاذار اسات    وسعت اراضی زراعی در بهبود رفتارها در به
برداران در زمينه عمليات حفاظت خاک در اراضی ديمی ايران با دانش و نگرش آناان،  نيز اقدام بهره (0102)همکاران 

                                                                                                                                                         
1- Wautersa 
2- Teklewold 

3- Adeola 

4- Zone of Oyo State 



 1315 بهار، 1، شماره 3، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی     4

 

-عنوان يکای از شهرساتان   شهرستان ماهنشان به .اندازه زمين زراعی و دريافت اعتبارات رابطه مثبت و معناداری دارند

تعداد دام مازاد بر ظرفيت چرای آن موجاب بار    2019ر مرتع تحت پوشش دارد كه هکتا 203111های استان زنجان، 
اداره )های اخير است هم خوردن تعادل دام و مرتع شده است و آمارها بيانگر سطح تخريب كمی و كيفی مراتع در دهه

از ايان  . بنابراين انجام اقدامات حفاظتی ضرورتی انکار ناپذير است (.0050كل مرتع و آبخيزداری شهرستان ماهنشان، 
 52بارداران روساتايی همچاون    های اصالحی و احيايی با مشاركت بهاره رو تالش گرديده است با تهيه و اجرای طر 

ر ايان  بارداران د گونه كه اشاره گرديد مشااركت و پاذيرش بهاره    ولی همان. داری روند تخريب كاهش يابد طر  مرتع
پژوهش حاضر شناخت عوامل مؤثر بر پذيرش و اجرای اقادامات  اصلی هدف  ،در اين راستا. ها نيز ضروری استزمينه

 .باشدبرداران در اين شهرستان میحفاظت از مراتع توسط بهره

 هامواد و روش

-دادهاغلاب   .ستشده اهمبستگی با كمک روش پيمايشی مقطعی استفاده  -توصيفی روشاز يک  اين مطالعهدر 

مراتع در روستاهايی از شهرستان ماهنشان كاه   بردارانبهرهاز ( ساخت محقق)اين مطالعه با بکارگيری پرسشنامه  یها
-نيماه ) هاايی عاالوه باراين، مصااحبه   . گردياد گردآوری  ها اجرا شده و يا در حال اجرا بود،داری در آن های مرتعطر 

داری حوزه ماورد   های مرتعطبيعی استان زنجان صورت گرفت و اسناد مربوط به طر با كارشناسان منابع  (ساختاريافته
عنوان سازه اصلی پژوهش  برداران در مورد عمليات حفاظت از مراتع بهدانش و اقدام بهره. نظر مورد تحليل قرار گرفت

و صاوری  روايای  . بررسی شاد ( زياد= 0تاحدی، = 0كم، = 0هيچ، = 1)ليکرت سطحی  2هايی با طيف گويه از طريق
پس از انجام پيش آزمون  محتوايی پرسشنامه از طريق پانلی از متخصصين دانشگاهی و اجرايی مورد تأييد قرار گرفت

های ترتيبی ا برای دادهكرونباخ آلفضريب . بررسی شد برداران، پايايی از طريق محاسبه آلفای كرونباخنفر از بهره 01با 
 79/1بااالتر از   هاا  شاخصتمامی های مهم پرسشنامه بکار گرفته شد كه مقادير آن برای به منظور تعيين پايايی سازه

بار درصاد وارياانس تبياين      تأكيدهای مورد بررسی نيز با استفاده از روايی همگرايی با روايی سازه هريک از سازه. بود
 0ایطبقه های های اصلی برای داده، با كمک تحليل مؤلفه9/1درصد و بارهای عاملی باالتر از  91شده سازه باالتر از 

(CATPCA ) هاا در بيشاتر از   زمانی كه گوياه . مورد تأييد قرار گرفت 0و ساخت شاخص تركيبی با استفاده از فرمول
؛ 0112و همکااران،   0گاوترت )ود شا يک گروه قرار گيرند، برای ساخت شاخص تركيبای از فرماول زيار اساتفاده مای     

 .(0100و همکاران،  0برينکمن

(0)               
          

             
        

         

              
       

Composite V :متغير تركيبی 

Comi :مقدار هر مؤلفه 

                                                                                                                                                         
1- principal components analysis for categorical data  

2- Grooter 
3- Brinkman  
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% of Var i (1, 2) : واريانس هر مؤلفهدرصد 

% of VarTota :(های انتخاب شده  شامل مؤلفه)ها   درصد واريانس كل همه مؤلفه 

نفار دامادار    0031از باين  ( 0050پزشکی راد و كرمی دهکردی، )گيری كرجيسی و مورگان براساس فرمول نمونه
هاا اجارا   ها در آنر دو گروه روستا، گروه اول در روستاهايی كه طر د)روستا  02بردار وابسته به مرتع و ساكن در بهره

نفاری باا در نظار گارفتن      091ای ، نموناه (ها در حال اجرا بودناد ها در آنشده بودند و گروه دوم روستاهايی كه طر 
طاور   تعاداد باه  گيری غير متناسب ايان  براساس يک نمونه. درصد خطای نمونه گيری تعيين شد 9و با  00/1واريانس 

گياری چناد   برای به دست آوردن اين نموناه از ياک تکنياک نموناه    . برابر بين دو گروه طر  ذكر شده انتخاب شدند
روساتا از   2: ای، دو نوع روستا انتخااب گرديدناد  گيری طبقهاستفاده از نمونه بادر مرحله اول . ای استفاده گرديدمرحله
در مرحله دوم بر اساس تعداد خانوار موجاود در هار   . در حال اجرا  طر  02نيز از  روستا 7خاتمه يافته و   طر  01ميان 

های اتماام   به تفکيک هر طبقه طر )ای تعداد نمونه هر روستا از كل نمونه  گيری طبقهروستا با استفاده از روش نمونه
گياری سيساتماتيک، از نموناه هار     نموناه و در مرحله آخر با استفاده از  (نفر 091)انتخاب گرديد ( يافته و در حال اجرا

. ها به دست آمده باود  الزم به ذكر است كه فهرست اين دامداران از طريق گزارش طر . روستا دامداران انتخاب شدند
برداران مورد نظر در دسترس نيستند كه بيشتر به دليل كاهش ها، مشخص گرديد كه همه بهره  آوری دادهدر طی جمع

بناابراين تنهاا   . آوری داده باود ها يا عدم حضور افراد در زمان جمع سبت به زمان تهيه و اجرای طر جمعيت روستاها ن
درصاد   3/9گياری باه   بنابراين خطای نموناه . نفر مورد مصاحبه و تجزيه و تحليل قرار گرفتند 012ای معادل با  نمونه

پزشاکی راد و كرمای دهکاردی،    )باشاد   ول مای بر اساس نظر اسحاق و مايکل، اين نمونه نيز قابل قبا . افزايش يافت
هاای توصايفی و اساتنباطی و باا كماک نارم       باا اساتفاده از تحليال   كدگاذاری  ها پس از های پرسشنامهداده(. 0050
 . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند Amos20و   SPSS20افزار

 نتایج و بحث

 برداراناقتصادی بهرههای فردی، اجتماعی و ویژگی

گردد كه جامعه مورد بررسی از تركيب سنی باااليی برخاوردار   سال بود، مشاهده می 90متوسط سنی پاسخگويان 
نفر محاسبه  9حدود ها متوسط بعد خانوار آن. گرفتندها در گروه سرپرستان خانوار مرد قرار میدرصد آن 55باشد و می

درصد  50بيش از . مربوط به كشاورزی فعاليت داشتند امورنفر از اعضای خانوار در  0 تقريبیشد و بطور ميانگين تعداد 
تاوان  درصاد از آناان را افاراد دارای     01ساواد،  درصد بی 92از نظر سطح تحصيالت نيز  .از پاسخگويان متأهل بودند

از پاساخگويان  ( درصاد  2/0)فر ن 7تنها . دادند می درصد در حد راهنمايی و متوسطه تشکيل  07/1خواندن و نوشتن و 
. بودناد سواد ياا كام ساواد    بردار عمدتاً افراد بیبنابراين افراد تشکيل دهنده جامعه بهره؛ ديپلم و باالتر از ديپلم داشتند

عناوان منبعای    درصد نيز اين ماوارد را باه   7/1ها عمدتاً در دامداری و زراعت عنوان شد و درصد آن 3/30شغل اصلی 
های دامداری و زراعت در راهبردهاای معيشات بايش از    ديگر فعاليت عبارتبه . اندمعيشت خود ذكر كردهبرای تأمين 

باه جاز   )هاای كشااورزی   طوری كه ميانگين درآمد ساالنه هر خاانوار از فعاليات   به. درصد از خانوارها وجود داشت 51
دساتی، فروشاندگی، كاارگری و راننادگی      های غيركشاورزی همچون صنايعهزار ريال و از فعاليت 7003( فروش دام
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گونه نهااد ياا تعااونی     درصد پاسخگويان در هيچ 9/23همچنين نتايج نشان داد كه . هزار ريال محاسبه گرديد 05101
 21/1اراضی زراعای ديام و    0/0هکتار اراضی زراعی آبی،  7/0بردار طور ميانگين هر بهره همچنين به. عضويت ندارند

طور متوسط هر خاانوار   به. برداری از اراضی بوددر اختيار داشت كه نشان دهنده خرده پا بودن بهره هکتار اراضی باغی
كندوی زنبورعسل داشات و در باين افاراد گااودار نياز       1/0قطعه طيور و  00رأس بز،  5گوسفند، رأس  01بردار بهره

 .محاسبه شدرأس  1ها  متوسط تعداد گاو آن

 کارشناسان منابع طبیعیمیزان تعامل با 

هاای دولات دربااره    ريازی حضور در برناماه )گويه  2برداران با كارشناسان منابع طبيعی از برای بررسی روابط بهره
های توليدی به مردم و شکايت از های منابع طبيعی به مردم، واگذاری اجرای پروژه  منابع طبيعی، واگذاری اجرای پروژه

هاا  بررسی. استفاده شد( 0=و زياد 0=، تاحدودی0=، كم1=هيچ)ليکرت سطحی  2ده از طيف با استفا( ها مجريان طر 
طوری كه بيش  اند، بهنشان داد پاسخگويان روابط خود با كارشناسان منابع طبيعی را در حد كم تا متوسط ارزيابی كرده

ر زميناه مناابع طبيعای بارای روساتاها      هايی كه توسط دولات د ريزیبرداران حضور خود را در برنامهدرصد بهره 91از 
مورد را در حد  0نفر اين  7ها توسط مردم را در حد كم توصيف كردند و تنها حدود گيرد و اجرای اين پروژهصورت می

هاای دولتای باه    های توليدی از سوی نهادها و سازمانهمچنين پاسخگويان ميزان واگذاری پروژه. زياد ارزيابی كردند
درصد نيز عنوان داشتند كه تا كنون هيچ پروژه توليدی به مردم واگذار نشاده   5/30را كم ارزيابی كردند و برداران بهره
گونه شاکايتی از  درصد پاسخگويان عنوان كردند كه تا كنون هيچ 1/13ها نيز در زمينه شکايت از مجريان طر . است

درصد نيز اين امر را كام توصايف    2/05ند نداشتند و های منابع طبيعی كه به نوعی وابسته به دولت بودمجريان طر 
 .كردند

هاای آمااری   های تركيبی دارای روايی سازه و پايايی باال كه امکان تحليال   ها و تهيه شاخص  به منظور تقليل داده
بارای   هاای اصالی    داد، چهار متغير فاوق، وارد تحليال مؤلفاه    می ها و تحليل رگرسيون را ويژه همبستگی استنباطی به

ها يا باه  است كه دادهشود كه فرض بر آن اين آزمون زمانی استفاده می. شدند( CATPCA)ه بندی شدهای گروه  داده
همچنين به دنبال ساخت شاخصی بوده كه . های كمی نرمال نيستندهای كيفی است يا دادههای با مقياسصورت داده

ها، بارهاای عااملی   در اين تحليل، در استخراج عامل. ها استفاده كردعنوان يک متغير تركيبی در تحليل را به آن بتوان
و مقادار وياژه عامال   ( ها است يک متغير با هريک از عامل بار عاملی نشان دهنده شدت همبستگی بين) 9/1باالتر از 

يک متغير يک عامال  كه نتايج دو بعد را نشان داد، سه متغير در يک عامل و  توجه قرار گرفتند مورد 0های بزرگتر از 
بنادی شاده كاه در    های گروهبرای دادههای اصلی   مؤلفه های الزم به توضيح است كه تحليل. مستقل را تشکيل دادند
هاای اساتخراج شاده مجموعاه ماورد      عامل. اندانجام شده اعتباريابی مقياس ک رويکردي بااند،  اين مقاله استفاده شده

با توجاه باه اطالعاات    . ارائه شده است 0د واريانس و مقدار آلفای كرونباخ در جدول تحليل، همراه با مقدار ويژه، درص
درصد از واريانس كل مجموعه مورد تحليال   051/92تبيين كننده  013/0، عامل اول با مقدار ويژه 0جدول مندرج در 

دو عامال باا هام    . ن كناد درصد از وارياانس جامعاه را تبياي    529/09توانست  103/0است و عامل دوم با مقدار ويژه 
هاای  وسايله عامال   درصد از واريانس كل را تبيين كردند كه حاكی از ميزان واريانس مناسب تبيين شاده باه   001/31

شد، در نهايت برای  يک بعد يا مؤلفه ايجاد  ها بيش از   چون در ساخت شاخص از مجموعه گويه .باشداستخراج شده می
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كاه در تبياين    بط با كارشناسان منابع طبيعی، با توجه به مقدار هر مؤلفاه و ساهمی  ساخت شاخص يا متغير تركيبی روا
 .استفاده شد 0معادله درصد واريانس داشت، از 

 (=012n)توزيع فراوانی و بيان بارهای عاملی متغيرهای شاخص تركيبی روابط با كارشناسان منابع طبيعی . 1جدول 

 متغيرهای شاخص تركيبیبيان بارهای عاملی  توزيع فراوانی 

 ميانه ميانگين زياد تاحدی كم هيچ 
انحراف 

 معيار

بار 

 عاملی

مقدار آلفای 

 كرونباخ

مقدار 

 ويژه

درصد واريانس 

 تبيين شده

-ريزیحضور در برنامه

های دولت درباره منابع 
 طبيعی

1 5/91 7/05 2/0 9/0 0 91/1 502/1 

703/1 013/0 051/92 
واگذاری اجرای 

های منابع طبيعی   پروژه
 به مردم

0 2/91 7/03 5/0 9/0 0 1/1 500/1 

-واگذاری اجرای پروژه

 های توليدی به مردم
5/30 0/07 0 1 0/1 1 20/1 120/1 

شکايت از مجريان 
 ها طر 

1/13 2/05 0 1 00/1 1 90/1 502/1 32/1 103/0 529/09 

 001/31 019/0 507/1 - - - - - - - - ها  جمع مؤلفه

 های تحقيقيافته: مأخذ

 

 برداران نسبت به اهمیت مراتعنگرش بهره

احياايی  /هاای اصاالحی  و دانش افراد در مورد فعاليت هااهميت مراتع و حفاظت از آن برداران پيرامونآگاهی بهره
بارای  . قارار گرفات   و پيرامون مديريت چرا از طريق آزمون و خود ارزيابی مورد سنجشخود ارزيابی به صورت  مراتع

، 0=، كام 1=هايچ )ساطحی   2گياری  گويه با طيف اندازه 7برداران درباره اهميت حفاظت از مراتع بررسی آگاهی بهره
ساطح ايان   . مطر  گرديد تا پاسخگويان ميزان آگاهی خود را در هر يک از ماوارد بياان كنناد   ( 0=و زياد 0=تاحدودی
كاه وابساتگی    مربوط به اهميت مراتع در تأمين علوفه دام بودطح آگاهی يشترين سب. در سطح زياد ارزيابی شدآگاهی 
در رتبه آخار   عوامل تخريب مرتع و ضرورت حفاظت از آنولی آگاهی از  .داد برداران را به دام و مرتع را نشان میبهره

 .رده شده استآو 0برداران درباره دانش خود درباره اهميت مراتع در جدول بررسی ديدگاه بهره. قرار گرفت

 (=012n)مسائل مربوط به مراتع  در رابطه با پاسخگويان نگرشتوصيف . 3ل جدو 

 ميانه ميانگين زياد تاحدی كم هيچ 
انحراف 

 معيار
 اولويت

بارهای 

 عاملی

 301/1 0 0/0 0 0 1/52 2/9 1 1 اهميت مراتع در تأمين علوفه
 500/1 0 0/0 0 0 3/31 0/00 1 1 اهميت قرق مراتع

 302/1 0 02/1 0 5/0 1/50 2/1 1 1 آب و گياهان ،اهميت مراتع در حفاظت خاک
 311/1 0 00/1 0 5/0 0/35 3/01 1 1 های آيندهاهميت حفظ مراتع برای نسل

 370/1 2 07/1 0 3/0 3/31 0/00 1 1 عوامل تخريب مرتع و ضرورت حفاظت از آن
 310/1 9 20/1 0 3/0 0/30 7/01 1 1 كيفيت مراتع از لحاظ پوشش گياهی و خاک

 351/1 1 20 0 3/0 3/31 0/00 1 1 اهميت ورود با تاخير دام به مرتع

 000/9= درصد واريانس تبيين شده              005/70= مقدار ويژه            505/1=مقدار آلفای كرونباخهای تحقيق                                 يافته: مأخذ
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 برداران در رابطه با عملیات حفاظت از مراتعدانش بهره

بعاد مختلاف    0گوياه كاه در    00احيايی مراتاع از  / های اصالحیمورد فعاليت برداران دربرای ارزيابی دانش بهره
گوياه و فعاليات   0با اساتفاده از   های مکانيکیعاليتگويه، ف 0های بيولوژيک با استفاده از فعاليت)خالصه شده بودند 

( 0=و زياد 0=، تاحدودی0=، كم1=هيچ)ليکرت سطحی  2با استفاده از طيف  و( گويه 1های مديريت چرا با استفاده از 
حاد  برداران در زمينه اقدامات بيولوژياک در  آورده شده است، دانش بهره 0همانطور كه نتايج در جدول . استفاده گرديد

هاای  بيشتر دامداران داناش خاود را در زميناه   همچنين . متوسط است، ولی در زمينه مسائل مکانيکی، دانش كم است
 باه بااال و نزدياک باه زيااد      حد متوسط در( آبشخور)ها برای دام به جز در مورد تهيه منبع آب چرامربوط به مديريت 

بردار با محايط بيشاتر در ارتبااط    بيولوژيک و مديريت چرا جامعه بهرهرسد در زمينه مسائل  می به نظر . اندارزيابی كرده
گونه مسائل بوده است كاه در نهايات موجاب افازايش      بوده و اقداماتی كه در مراتع صورت گرفته بيشتر مربوط به اين

 .بردار گرديده استدانش جامعه بهره

 (=012n)بيولوژيک و مکانيکی حفاظت از مراتع های توزيع فراوانی دانش پاسخگويان در زمينه فعاليت. 3جدول 

 ميانه ميانگين زياد تاحدی كم گويه نوع فعاليت
انحراف 

 معيار

 های بيولوژيکفعاليت
 12/1 0 3/0 0/00 3/11 09 بذر كاری

 7/1 0 1/0 5/9 5/92 3/00 كپه كاری

 7/1 0 1/0 0/00 9/70 0/02 كود پاشی

 های مکانيکیفعاليت
 97/1 0 01/0 9/1 7/05 2/99 بند خشکه چين

 17/1 0 0 0 0/00 2/97 بندسنگی سيمانی

 9/1 1 0/1 1 9/0 9/09 زنی بانکت 

 های مديريت چرافعاليت

 00/1 0 73/0 2/73 0/00 9/1 تعداد دام مجاز در مرتع

 02/1 0 3/0 5/31 1/03 9/1 زمان ورود دام به مرتع

 00/1 0 3/0 5/31 1/03 1 زمان خروج دام از مرتع

 07/1 0 19/0 0/00 7/10 0/09 قرق مرتع

 00/1 0 5/0 0/5 9/71 7/00 ی منبع آب تهيه

 20/1 0 5/0 0/00 1/71 0/03 چرای متناوب

 های تحقيقيافته: مأخذ

 

 امدیریت چر دانش های ترکیبی  ساخت شاخص

هاای  كه به پژوهشگر امکان تحليال دانش فنون حفاظت از مرتع های تركيبی   ها و تهيه شاخص  برای كاهش داده
ی مرباوط باه داناش ماديريت چارا،       گويه 00داد،  می ها و تحليل روابط و اثرات را ويژه همبستگی آماری استنباطی به

( CATPCA)ه بنادی شاد  هاای گاروه    های اصلی برای داده  ، وارد تحليل مؤلفهاقدامات بيولوژيک و اقدامات مکانيکی
، ولی قرار گيرند يا مؤلفه يک يا دو گروه ر ها د  بر آن بود كه اين گويه های فوق  در ساخت سازهپيش فرض اوليه . شدند

-طبقاه ( ياک با مقدار ويژه باالتر از ) مؤلفه 0ها در  مشخص شد كه آن با چندين تکرار ورود و خروج متغيرهای مرتبط

( 0: از اناد  عبارتها اين مؤلفهآمده است،  2جدول  همانطور كه در .كنند می تبيين  شوند و واريانس بيشتری را می بندی 
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باا مقادار    اقادامات حفااظتی  ( 0، درصد از واريانس كل 700/00و تبيين  317/0ای مراتع با مقدار ويژه توسعهاقدامات 
 570/01و تبياين   107/0قدار ويژه مديريت چرا با ماقدامات ( 0و  درصد از واريانس كل 100/05و تبيين  032/0ويژه 

 .درصد از واريانس كل

 های حفاظت از مراتع  بيان بارهای عاملی متغيرهای شاخص تركيبی دانش فعاليت. 4جدول  

 درصد واريانس تبيين شده مقدار ويژه مقدار آلفای كرونباخ بار عاملی  اقدامات
  ای مرتعتوسعهاقدامات 

312/1 317/0 700/00 
 395/1 ورود دام به مرتعزمان  
 395/1 زمان خروج دام از مرتع 
 391/1 در هکتار می تعداد واحد دا 
 702/1 (آبشخور)تهيه منبع آب  

  اقدامات حفاظتی

100/1 032/0 100/05 

 253/1 بذركاری يا بذر پاشی 
 911/1 كپه كاری 
 715/1 بند خشکه چين 

 110/1 سيمانیبند سنگی  

 900/1 بانکت زنی 

  مديريت چرااقدامات 

999/1 107/0 570/01 
 170/1 كود پاشی 
 725/1 قرق 
 972/1 چرای متناوب يا تاخيری 

 701/17 007/3 597/1-  ها  لفهؤجمع م
 های تحقيقيافته: مأخذ

 

 های حفاظت از مراتاع باه صاورت    دانش در زمينه فعاليتهای   لفهؤک متغير تركيبی متشکل از همه مي  در نهايت 
 .ساخته شد 0معادله  يک شاخص كلی و با استفاده از

 هابندی آنمیزان به کارگیری عملیات حفاظت از مراتع و اولویت

گويه كه در سه بعد قرار گرفته  5برداران، از برای سنجش ميزان به كارگيری عمليات حفاظت از مراتع توسط بهره
نتاايج نشاان داد،   . اساتفاده گردياد  ( 2=و زيااد  0=، تاحادی 0=، كم1=هيچ)ليکرت سطحی  2بودند با استفاده از طيف 

برداران در زمينه اقدامات مديريت چرا از جمله چرای متناوب و تهيه منباع آب  بيشترين اقدام صورت گرفته توسط بهره
كااری در حاد كام    كاری و كپاه و قرق بوده است و در مرحله بعد اقدامات بيولوژيک از جمله كود پاشی، بذر( رآبشخو)

 -برداران صورت گرفته بود وكمترين اقدامات متعلق به اقدامات مکانيکی اعم از بند خشکه چين، بند سنگیتوسط بهره
توزياع فراوانای ميازان باه كاارگيری      . صورت نگرفته بودبرداران زنی بود كه توسط هيچ يک از بهرهبانکت سيمانی و

 .آورده شده است 9ها در جدول بندی آنعمليات حفاظت از مراتع و اولويت
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 (=012n)توزيع فراوانی به كارگيری عمليات حفاظت از مراتع . 1جدول 

 زياد تاحدی كم فعاليت فعاليت
ميانگي

 ن

ميا

 نه

انحراف 

 معيار
 اولويت

 
 مديريت چراهای فعاليت

 0 19/1 0 9/0 5/0 5/90 7/07 چرای متناوب
 0 73/1 0 9/0 2/9 90 5/01 (آبشخور)ی منبع آب  تهيه

 0 0 0 0/0 3/00 7/05 0/00 قرق مرتع

 1 00/1 0 10۳1 ۶۳3۸ 0 0 رعايت زمان خروج دام از مراتع

 7 02/1 0 50۳0 ۶۳1۸ 0 0 عدو وجود دام مازاد بر ظرفيت

 5 00/1 0 35۳0 ۶۳11 0 0 ورود دام به مرتع رعايت زمان

 های بيولوژيکفعاليت
 2 33/1 0 9/0 3/7 2/91 0/07 كود پاشی
 9 17/1 1 30/1 0/3 9/02 0/5 بذر كاری
 3 3/1 1 20/1 5/0 3/01 3/00 كپه كاری

 های مکانيکیفعاليت
 01 00/1 1 15/1 1 0 5/1 بند خشکه چين
 00 1 1 1 1 1 1 بندسنگی سيمانی

 00 1 1 1 1 1 1 زنی بانکت 

 های تحقيقيافته: مأخذ

 

 های حفاظت از مراتع  های ترکیبی اقدام در زمینه فعالیت  ساخت شاخص

هاای ماورد نظار وارد      گويه 00های حفاظت از مراتع،   برای ساخت شاخص تركيبی اقدام دامداران پيرامون فعاليت
  هاا  باه آن خ متغيرهايی كه درصد پاسا  .گرديدند( CATPCA)های گروه بندی شده   دادههای اصلی برای   تحليل مؤلفه

وارد تحليل نشدند، زيرا به دليل عدم وجود ( مانند تأسيس بندسنگی سيمانی و بانکت زنی)يکسان بود   يکسان يا تقريباً
از اين رو روايای و اعتباار    ،(9/1كمتر از بارهای عاملی )د توانستند با ديگر متغيرها همبستگی داشته باشن واريانس، نمی

ياک از    پاشی باا هايچ   سازی چون اقدام در زمينه كوددر مرحله اول شاخص. متغير، محاسبه گرديد 01اساس  سازه بر
جادول  )گويه ديگر ادامه يافات   5در نتيجه تحليل با . های ديگر ارتباط قوی برقرار نکرد، از تحليل حذف گرديد  مؤلفه

با توجه به مقاادير بارهاای   يک شاخص قرار بگيرند، ولی در نهايت   توانند در می ها   بر اين بود كه همه مؤلفه تصور(. 1
 .دمبه دست آ عامل دوو مقادير ويژه باالتر از يک  9/1تر از عاملی بزرگ

صاد از وارياانس   در 501/90تبيين كنناده   207/0عامل اول با مقدار ويژه  1با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
درصد از واريانس جامعاه را تبياين    101/00توانست  057/0كل مجموعه مورد تحليل است و عامل دوم با مقدار ويژه 

درصد از واريانس كل را تبيين كردند كه حاكی از ميزان وارياانس مناساب تبياين شاده      901/79دو عامل با هم . كند
ياک بعاد ياا     ها بارای سااخت   مچنين در تفسير همبستگی مناسب گويهه. باشدهای استخراج شده می وسيله عامل به

وضعيت قرارگيری مجموعه متغيرهای مرتبط باا  . توجه نشود 9/1مؤلفه، سعی شده است كه به بارهای عاملی كمتر از 
چون در . آورده شده است 1عوامل مؤثر بر روابط با كارشناسان منابع طبيعی با توجه به عوامل استخراج شده در جدول 

 شد، در نهايت برای ساخت شاخص يا متغير تركيبی يک بعد يا مؤلفه ايجاد  ها بيش از   ساخت شاخص از مجموعه گويه
كه در تبيين درصد واريانس داشات، از   ، با توجه به مقدار هر مؤلفه و سهمیهای حفاظت از مراتع  اقدام در زمينه فعاليت

 .استفاده شد 0معادله 



 00     از مراتع در شهرستان ماهنشان نقش جوامع روستایی در حفاظت

 

 های حفاظت از مراتع  بارهای عاملی متغيرهای شاخص تركيبی اقدام در زمينه فعاليت بيان .6جدول 

 درصد واريانس تبيين شده مقدار ويژه مقدار آلفای كرونباخ بار عاملی بعد اقدامات حفاظتی 
  بعد اول اقدامات حفاظتی

750/1 207/0 501/90 

 759/1 بذر كاری يا بذر پاشی 
 321/1 قرق 
 172/1 بند خشکه چين 
 172/1 چرای متناوب يا تاخيری 

 111/1 رعایت زمان خروج دام از مراتع 

 903/1 عدو وجود دام مازاد بر ظرفیت 

 901/1 *رعایت زمان ورود دام به مرتع 

 701/1 تهيه منبع آب يا آبشخور 
 101/00 057/0 079/1 309/1 كپه كاری: بعد دوم اقدامات حفاظتی

 901/79 005/2 501/1-  ها  لفهؤجمع م
 های تحقيقيافته: مأخذ

 

 هاداری و اقدامات صورت گرفته در آن های مرتعطرح

ها و اقداماتی صورت گرفته اسات  ها نشان داد، در زمينه مديريت پايدار مراتع در منطقه مورد مطالعه فعاليتبررسی
-هاای تناوع  پاروژه ( های اصالحی و احيای مراتع و بپروژه( الف: تقسيم بندی نمودها را در دو بخش توان آنكه می

 .سازی معيشت جهت كاهش فشار بر مراتع

  های اصالحی و احیای مراتعپروژه

از ديد پاسخگويان، اقدامات بيولوژيک اجرا شده با حمايت اداره منابع طبيعی و آبخيزداری در روستاها عبارت بودند 
همچنين در فعاليت مديريت (. درصد افراد 72)و كود پاشی ( درصد افراد 01)، كپه كاری (درصد افراد 00)ری بذر كا: از

و تاأمين آب از طرياق    چرا از سوی اداره منابع طبيعی و آبخيزداری، همه افراد بر مميزی مرتاع، دريافات پرواناه چارا    
از ساوی  . تأكياد نمودناد  ( درصاد افاراد   10)و قرق مرتع ( درصد افراد 37)ها چرای متناوب احداث آبشخور و بيشتر آن

در مناطق مورد مطالعه انجام ( احداث بند سنگی سيمانی، بند خشکه چين و بانکت زنی)گونه اقدام مکانيکی  ديگر، هيچ
 .نشده بود

ها گیويژه همبست های آماری استنباطی بهها و ساخت يک شاخص تركيبی كه امکان تحليل  به منظور كاهش داده
متغير وارد تحليل شدند ولی به دليل اينکه هيچ يک از سه اقدام احداث بناد   00فراهم كند همه  و تحليل رگرسيون را 

زنی انجام نشده بود و متغيرهای مميزی مراتع، دريافت پرواناه چارا در هماه    سنگی سيمانی، بند خشکه چين و بانکت
. در نتيجه تحليل با شش متغير ادامه يافت. بودند از تحليل حذف شدندروستاها صورت گرفته بود، دارای واريانس صفر 

با هيچ يک از  9/1در ادامه مشخص شد كه دو متغير چرای متناوب و كود پاشی به دليل داشتن بارهای عاملی كمتر از 
ارهاای عااملی،   چهار متغير ديگر بر اسااس ب . متغيرهای ديگر همبستگی نداشتند در نتيجه از روند تحليل حذف شدند

های استخراج شده مجموعه مورد تحليل، همراه با عامل. دو بعد قرار گرفتند درمقدار ويژه و درصد واريانس تبيين شده 
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، 7با توجه به اطالعات مندرج در جدول . ارائه شده است 7مقدار ويژه، درصد واريانس و مقدار آلفای كرونباخ در جدول 
درصد از واريانس كل مجموعه مورد تحليل است و عامل دوم با  907/00تبيين كننده  010/0عامل اول با مقدار ويژه 

درصد از وارياانس   733/11دو عامل با هم . درصد از واريانس جامعه را تبيين كند 090/03توانست  001/0مقدار ويژه 
شاخص تركيبای   0استفاده از معادله سپس با توجه به هدف ساخت يک شاخص از اين متغيرها، با . كل را تبيين كردند
 .احيايی مراتع ساخته شد تا سهم هر مؤلفه در ساخت شاخص تركيبی لحاظ گردد/ اقدامات اصالحی

 ( n=012)برای شاخص اقدامات اصالحی و احيايی مراتع  CATPCAدرصد فراوانی و تحليل . 5جدول 

 درصد واريانس تبيين شده ويژهمقدار  مقدار آلفای كرونباخ بار عاملی درصد انجام شاخص

 751/1 00 كپه كاری
015/1 010/0 907/00 

 301/1 10 قرق

 701/1 01 كاری ربذ
090/1 001/0 090/03 

 175/1 37 تهيه منبع آب

 733/11 200/0 739/1 - ها  جمع مؤلفه

 های تحقيقيافته: مأخذ       

 

 سازی معیشت اقدامات تنوع

برداری از های آموزشی نيز در منطقه مورد بررسی به منظور بهرهگردد دورهمشاهده می 3جدول گونه كه در  همان
بردار روستايی انجام شده بود كه در اين زمينه تنهاا برخای از   سازی معيشت خانوارهای بهرههای موجود و تنوعظرفيت

از پاساخگويان در دوره زنباورداری،    درصد 0/01نتايج نشان داد كه . های آموزشی در شركت كرده بودندافراد در دوره
درصد در دوره آبزی  9/1كاری و درصد در دوره باغداری و نهال 00، (قالی بافی)های صنايع دستی درصد در دوره 0/5

 .پروری شركت كرده بودند

 ( n=012)سازی نهادهای بيرونی برای شاخص اقدامات تنوع CATPCAدرصد فراوانی و تحليل . 8جدول 

 درصد شاخص بعد
بار 

 عاملی

مقدارآلفای 

 كرونباخ
 درصد واريانس تبيين شده مقدار ويژه

 بعد اول
 377/1 0/01 پرورش زنبورعسل

253/1 959/0 332/05 
 350/1 0/5 صنايع دستی

 بعد دوم
 730/1 00 باغداری

095/1 009/0 079/03 
 713/1 9/1 آبزی پروری

 093/13 701/0 329/1 -   جمع

 های تحقيقيافته: مأخذ

 

به منظور ساخت شاخص تركيبی چهار متغير فوق وارد تحليل شدند و بر اساس بارهای عاملی، مقدار ويژه و درصد 
های استخراج شده مجموعه مورد تحليل، همراه با مقدار ويژه، درصاد   عامل. واريانس تبيين شده در دو بعد قرار گرفتند
 332/05تبياين كنناده    959/0عامل اول با مقادار وياژه   . استآورده شده  5واريانس و مقدار آلفای كرونباخ در جدول 

كال  درصد از واريانس  079/03توانست  009/0درصد از واريانس كل مجموعه مورد تحليل و عامل دوم با مقدار ويژه 



 03     از مراتع در شهرستان ماهنشان نقش جوامع روستایی در حفاظت

 

سپس با توجاه باه هادف سااخت ياک      . درصد از واريانس كل را تبيين كردند 093/13دو عامل با هم . را تبيين كنند
احيايی مراتع ساخته شد تا سهم هار  / ، شاخص تركيبی اقدامات اصالحی0از اين متغيرها، با استفاده از معادله  شاخص

ها در دو بعد قرار گرفتناد، باا اساتفاده از    در نهايت با توجه به اينکه گويه. مؤلفه در ساخت شاخص تركيبی لحاظ گردد
يک شاخص سااخته    ها به صورت  زی معيشت متشکل از همه مؤلفهسايک متغير تركيبی به نام اقدامات تنوع 0معادله 

 .شد

 بردارانتحلیل روابط بین متغیرهای مورد مطالعه با به کارگیری عملیات حفاظت خاک از سوی بهره

برداران در زمينه عمليات حفاظت از مراتع، مطابق با مقياس متغيرها از به منظور بررسی عوامل مرتبط با اقدام بهره
بارداران  ، اقدام بهره(5جدول )دهد گونه كه نتايج نشان می همان. ضريب همبستگی پيرسون و اسپيرمن استفاده گرديد
هايی كه فارد  سازی معيشت و تعداد دورهاحيايی، اقدامات تنوع/ در زمينه عمليات حفاظت از مراتع با اقدامات اصالحی

گونه اقدامات موجب بهباود داناش و آگااهی بهاره     ی دارد، زيرا ايندارها شركت كرده است رابطه مثبت و معنیدر آن
ويژه مربوط به دانش و اقدامات مربوط به حفاظت  ها نيز گرديده است كه به برداران و بر اساس آن افزايش اقدامات آن

هاا  ايی كاه فارد در آن  برداران در زمينه عمليات حفاظت از مراتع با تعداد نهادها همچنين اقدام بهره. گردد می از مراتع 
ها با نهادهای بيرونی نيز بيشاتر باوده اسات و    عضويت دارد رابطه مثبت و معنادار دارد زيرا در اين حالت، تعامالت آن

منادی از  گونه نتيجه گرفت كه به دليل تعاامالت بيشاتر ايان افاراد باا كنشاگران بيرونای امکاان بهاره          توان اين می 
بنابراين در حفاظت از منابع طبيعی ارتباطاات  ؛ باشد می اقدامات نيز برايشان بيشتر فراهم  ها و آگاهی از های آن  حمايت

ها باه آن توجاه    دو جانبه بين كنشگران و مردم روستا از اهميت بااليی برخوردار است كه بايد در تدوين و اجرای طر 
مراتع با سطح اراضی زراعی آبی و بااغی، تعاداد   برداران در زمينه عمليات حفاظت از همچنين اقدام بهره. ای گردد ويژه

هاا را در جهات   گونه فعاليت برداران اجرای اينرسد بهرهبه نظر می. كندوی زنبورعسل، رابطه مثبت و معناداری داشت
. های حفاظت از مراتاع گردياده اسات   ها در زمينه فعاليتديدند كه موجب افزايش اقدام آنهای خود میبهبود سرمايه

باه  ؛ داری داردبرداران در زمينه عمليات حفاظت از مراتع با سطح اراضی ديم رابطه منفای و معنای  نين اقدام بهرههمچ
هاا در زميناه اقادامات حفاظات از مراتاع      برداران، ميزان اقدام آنعبارت ديگر با افزايش سطح اراضی زراعی ديم بهره

 .يابدكاهش می

 وابسته با مستقلتحليل همبستگی متغيرهای . 3جدول 

 همبستگی  متغير  همبستگی  متغير 

 051/1** سطح اراضی زراعی آبی 022/1** های شركت كردهتعداد دوره
 -023/1** سطح اراضی زراعی ديم 000/1** تعداد نهادهای عضو

 200/1** سطح اراضی زراعی باغی 171/1 سن
 -157/1 تعداد گوسفند 100/1 تعداد اعضای خانوار

 -110/1 تعداد گاو 153/1 تحصيالت
 -199/1 تعداد بز 027/1** احيايی/ اقدامات اصالحی

 210/1** تعداد كندوی زنبورعسل 099/1** سازی معيشتاقدامات تنوع
 009/1** تعداد طيور 200/1** روابط با كارشناسان منابع طبيعی

 10/1 خطای در سطح معنی دار** ، 19/1 خطای در سطح معنی دار*های تحقيق                يافته: مأخذ



 1315 بهار، 1، شماره 3، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی     04

 

 بردارانکارگیری عملیات حفاظت خاک از سوی بهرهتعیین اثر متغیرهای مستقل و میانجی بر به

های شركت كرده، سن، ساطح اراضای زراعای    متغيرهای مستقل شامل تعداد دوره Amos20با استفاده از نرم افزار
ی زراعی باغی، تعداد گوسفند، تعداد گاو، تعداد بز، تعداد كندوی زنبورعسال،  آبی، سطح اراضی زراعی ديم، سطح اراض
سازی معيشت همچنين متغير مياانجی شاامل داناش    احيايی، اقدامات تنوع/ تعداد طيور، تحصيالت، اقدامات اصالحی

اثار هار ياک از ايان      بررسای . برداران و روابط با كارشناسان منابع طبيعی وارد تحليل گرديدناد حفاظت از مراتع بهره
رواباط باا    برداران نشان داد كاه متغيرهاای سان، تعاداد كنادوی زنبورعسال،      متغيرها بر دانش حفاظت از مراتع بهره
داری بر متغير ميانجی دانش حفاظت از مراتع و های شركت كرده اثر مثبت و معنیكارشناسان منابع طبيعی، تعداد دوره

درصاد وارياانس    00داری بر اين متغير ميانجی داشت و توانستند تأثير منفی و معنیسازی معيشت متغير اقدامات تنوع
به عبارتی ديگر با افزايش سن بهره بردار، تعداد كندوی زنبورعسل، روابط با . مربوط به متغير واسط فوق را تبيين كنند

در زمينه حفاظت از مراتاع نياز افازايش     برداراناند، دانش بهرههای شركت كردهكارشناسان منابع طبيعی و تعداد دوره
تر، دريافت اطالعات بيشتر و باه روزتار در تعامال باا     های بيشتر افراد مسنتواند به دليل تجربهيابد كه اين امر میمی

های آموزشی باشد همچنين داشتن كندوی زنبورعسل نشان دهنده كسب دانش از كنشگران بيرونی و شركت در دوره
باشاد  برداری از منابع موجود میهای آموزشی برای ايجاد تنوع در معيشت و بهرهجمله شركت در دورهطرق مختلف از 

 .باشدهای مختلف از جمله حفاظت و اهميت مراتع میكه همين امر موجب افزايش دانش در زمينه

داری مثبت و معنای  سازی معيشت تأثيرهمچنين متغيرهای تعداد نهادهای عضو، سطح اراضی باغی، اقدامات تنوع
كاه متغيرهاای تعاداد كنادوی زنبورعسال و ساطح        بر متغير ميانجی روابط با كارشناسان منابع طبيعی داشتند، درحالی

درصد واريانس مربوط به متغير واساط   05اين متغير ميانجی داشتند و توانستند  داری براراضی ديم تأثير منفی و معنی
گونه نتيجه گرفت افرادی كه در نهادها عضويت دارناد باه دليال تعاامالت بيشاتر باا        توان اين می. فوق را تبيين كنند

باشاد در نتيجاه بيشاتر در     مای  ها نياز برايشاان بيشاتر فاراهم      های آن  مندی از حمايتكنشگران بيرونی، امکان بهره
هاای  ه باغاداری در ساال  سازی معيشت از جملا اقدامات تنوع. كنندسازی معيشت شركت میهای منجر به تنوع فعاليت

بنابراين  باشد؛حفظ و احيای مراتع می برداری صحيح از منابع موجود واخير مورد توجه كنشگران بيرونی در جهت بهره
افرادی كه تعامل بيشتری با كنشگران داشتند از جمله افرادی كه در نهادها عضويت داشتند موفق به دريافت اطالعات 

رساد  باه نظار مای   . اناد سازی معيشت از جمله توسعه باغداری استفاده كارده آن در جهت تنوع اند و ازو اعتبارات شده
باشند تعامل با كارگزاران بيرونای را در  تری می افرادی كه دارای كندوی زنبورعسل بيشتر و همچنين اراضی ديم وسيع

 .ها داشتنداند از اين رو تعامل كمتری با آنكردهارتباط با فعاليت خود ارزيابی نمی

های شركت كرده، سطح اراضی زراعی آبی، تعداد كنادوی  در نهايت متغيرهای دانش حفاظت از مراتع، تعداد دوره
داری متغيار   اثار مثبات و معنای    احيايی و روابط با كارشناسان منابع طبيعای / زنبورعسل، تحصيالت، اقدامات اصالحی

هاايی كاه   به عبارت ديگر افزايش تحصيالت و تعداد دوره مراتع داشتند؛ برداران در زمينه حفاظت ازاقدام بهره  وابسته
/ ها گردياده اسات و اقادامات اصاالحی    ها در زمينه مرتع و اهميت آنفرد شركت كرده است موجب افزايش دانش آن

-كت بهاره اند كاه زميناه مشاار   احيايی نيز كه از سوی نهادهای بيرونی به منظور اصال  و احيای مراتع صورت گرفته

 .اندبرداران را در انجام اقدامات فراهم كرده
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 نتايج تحليل مسير مبتنی بر عوامل مؤثر بر اقدام حفاظت از مراتع. 11جدول 

 رابطه

مقادير 
غيراستاندارد 

(b) 

خطای 
 استاندارد

ضريب 
استاندارد 

(Beta) 

نسبت 
بحرانی 

(t) 

سطح 
 داریمعنی

 130/1 007/0 130/1 179/1 011/1 كارشناسان منابع طبيعیروابط با ---> تعداد نهادهای عضو

 111/1 717/1 207/1 133/1 957/1 روابط با كارشناسان منابع طبيعی---> سطح اراضی باغی

 110/1 110/0 013/1 170/1 003/1. روابط با كارشناسان منابع طبيعی --->سازی معيشت اقدامات تنوع

 101/1 -950/0 -091/1 110/1 113/1 روابط با كارشناسان منابع طبيعی --->تعداد كندوی زنبورعسل 

 112/1 -337/0 -012/1 101/1 -172/1 روابط با كارشناسان منابع طبيعی --->سطح اراضی ديم

 111/1 711/9 092/1 110/1 103/1 دانش حفاظت از مراتع ---> سن 

 111/1 011/2 -031/1 110/1 100/1 دانش حفاظت از مراتع ---> تعداد كندوی زنبورعسل 

 103/1 170/0 020/1 191/1 009/1 دانش حفاظت از مراتع  --->روابط با كارشناسان منابع طبيعی 

 121/1 -770/0 -000/1 110/1 -000/1 دانش حفاظت از مراتع --->سازی معيشتاقدامات تنوع

 111/1 273/0 000/1 129/1 099/1 دانش حفاظت از مراتع --->های شركت كرده تعداد دوره

 111/1 001/2 091/1 179/1 000/1 اقدام حفاظت از مراتع ---> دانش حفاظت از مراتع

 112/1 317/0 013/1 190/1 021/1 اقدام حفاظت از مراتع ---> های شركت كرده تعداد دوره

 103/1 700/0 010/1 172/1 003/1 اقدام حفاظت از مراتع --->سطح اراضی زراعی آبی 

 107/1 005/0 000/1 110/1 117/1 اقدام حفاظت از مراتع ---> تعداد كندوی زنبورعسل 

 125/1 270/0 137/1 121/1 113/1 اقدام حفاظت از مراتع --->تحصيالت 

 110/1 571/0 075/1 110/1 035/1 اقدام حفاظت از مراتع ---> احيايی/ اقدامات اصالحی

 111/1 900/2 015/1 195/1 015/1 اقدام حفاظت از مراتع---> منابع طبيعیروابط با كارشناسان 

 های تحقيقيافته: مأخذ
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 (های تحقيقيافته: مأخذ) اقدام حفاظت از مراتع تحليل مسير عوامل تأثيرگذار بر .1شکل 

 

 

فواياد حاصال از باه     همچنين كسانی كه سطح اراضی زراعی و كندوی عسل بيشتری دارناد، بيشاتر نسابت باه    
تواناد شارايط اعتمااد و همکااری     كارگيری اقدامات حفاظتی آشنايی دارند و روابط با كارشناسان منابع طبيعی نيز مای 

ها را فراهم كند كه در نهايت اين عوامل موجب افازايش باه كاارگيری    ها و مزيت آنبيشتر و همچنين آگاهی از طر 
درصاد   07اين متغيرهای مستقل همراه با متغيرهاای مياانجی ماذكور توانساتند     . اقدامات حفاظت از مراتع شده است

دهاد   تحليل اثرات مستقيم و غير مستقيم متغيرها نشان می(. 01جدول )واريانس مربوط به متغير وابسته را تبيين كنند 
كارشناساان مناابع طبيعای،     ترين متغيرهايی كه بيشترين تأثير را بر متغير وابسته داشتند متغيرهای رواباط باا   كه مهم

 (.00جدول )باشند  های شركت كرده میدانش حفاظت از مراتع و تعداد دوره
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 تحليل اثرات مستقيم و غير مستقيم متغيرهای مستقل و ميانجی بر متغير وابسته اقدام حفاظت از مراتع. 11جدول 

 جمع اثرات اثرات غير مستقيم اثرات مستقيم متغيرهای مستقل

 غير استاندارد استاندارد غير استاندارد استاندارد غير استاندارد استاندارد 

 113/1 091/1 110/1 120/1 102/1 000/1 تعداد كندوی زنبورعسل

 030/1 001/1 030/1 -110/1 001/1 111/1 سطح اراضی باغی

 -100/1 -191/1 -100/1 111/1 1-/191 111/1 سطح اراضی باغی

 003/1 010/1 111/1 105/1 111/1 010/1 آبیسطح اراضی زراعی 

 035/1 075/1 111/1 107/1 111/1 075/1 احيايی/ اقدامات اصالحی

 100/1 101/1 100/1 107/1 101/1 111/1 سازی معيشتاقدامات تنوع

 113/1 137/1 111/1 -100/1 111/1 137/1 تحصيالت

 101/1 109/1 101/1 190/1 109/1 111/1 تعدا  نهادهای عضو

 052/1 002/1 123/1 103/1 191/1 013/1 های شركت كردهتعداد دوره

 111/1 133/1 111/1 100/1 133/1 111/1 سن

 019/1 019/1 101/1 101/1 015/1 015/1 روابط با كارشناسان منابع طبيعی
 000/1 091/1 111/1 111/1 000/1 091/1 دانش حفاظت از مراتع

 های تحقيقيافته: مأخذ

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

هاای طبيعای هساتند كاه     تارين اكوسيساتم   بر اساس نتايج حاصل از بررسی پيشينه پژوهش، مراتع يکی از مهام 
 ولای  . كاركردهای مهمی  چون، تأمين علوفه، ذخيره نزوالت جوی، تعديل آب و هوا، توليد اكسيژن و از اين قبيل دارد

-پژوهشگران بر اين عقيده. رو بوده است ر جدی با تخريب كمی و كيفی مراتع روبهطو ويژه در سه دهه اخير به به ايران

توان بيان كرد كه حفظ و احياای  بر اين اساس می. باشدهای نامناسب انسانی میها در اثر فعاليتاند كه بيشتر تخريب
هاا در زميناه حفاظ و    انش و اقادام آن جانبه رفتارهای انسانی از جمله د ويژه مراتع نيازمند شناخت همه منابع طبيعی به
بارداران پيراماون اهميات مراتاع و     در اين راستا پژوهش حاضر با تمركز بر دانش و نگرش بهره. باشداحيای مراتع می

بارداران، باه   های فردی، اجتماعی و اقتصادی بهرهبرداری از آن، تعامل با كارشناسان منابع طبيعی، ويژگیحفظ و بهره
. برداران شهرساتان ماهنشاان پرداختاه اسات    مؤثر در به كارگيری عمليات حفاظت از مراتع توسط بهره بررسی عوامل

 :پژوهش حاضر نتايج زير را در بر داشته است

هاا در حاد   برداران دانش خود را در زمينه اهميت مراتع و اهميت حفاظات از آن بر اساس نتايج آمار توصيفی، بهره
وياژه در   برداران دانش مناسبی در زمينه اقدامات اصالحی و احيايی بهنتايج نشان داد بهره همچنين. باال گزارش كردند

ها در زمينه عمليات مکانيکی حفاظت از زمينه اقدامات مديريت چرای مراتع و اقدامات بيولوژيک داشتند ولی دانش آن
 .مراتع در حد كم گزارش شد

عضاويت در نهادهاای    كارگيری عمليات حفاظات از مراتاع و   ين بهها ببر اساس نتايج حاصل از آزمون همبستگی
 و فعلای ؛ 0111باياارد و همکااران،   )يافته فاوق باا نتاايج مطالعاات     . داری وجود داردروستا همبستگی مثبت و معنی

بردارانای كاه در نهادهاای روساتايی عضاويت      گرفت بهاره  توان نتيجهبنابراين می. باشدسو میهم (0050همکاران، 
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توان گفت كه عضويت در نهادهاا  در نتيجه می. دهندداشتند، اقدامات بيشتری در جهت حفظ و احيای مراتع انجام می
شاکيل و  برداران را باه ت گردد، بهرهبنابراين پيشنهاد می. تأثير مثبت و معناداری بر اقدام عمليات حفاظت از مراتع دارد

توان با اختصاص برای اين كار می. های روستايی تشويق نمودها و شركتعضويت در نهادهای مختلف از جمله تعاونی
ها و مزايای تشکيل و عضاويت در  برداران با چگونکی فعاليت تعاونیآشنا كردن بهره ها،اعتبارات برای تشکيل تعاونی

 .ها گنجاندهای موفق را نيز در برنامهرنامه بازديدی از تعاونیتوان بدر اين راستا می. بهره گرفت هاآن

نشان داد كه متغير ميزان دانش فرد در رابطه با عمليات  تحليل همبستگی و تحليل مسير همچنين نتايج حاصل از
مراتع رابطه ها با به كارگيری عمليات حفاظت از حفاظت از مراتع و نگرش فرد نسبت به اهميت مراتع و حفاظت از آن

ترشايزی و  ؛ 0111باياارد و همکااران،   )يافته فاوق باا نتاايج مطالعاات     . گذاردداری دارد و بر آن اثر میمثبت و معنی
-ساو مای  هم (0050همکاران،  و فعلی ؛0051مومنی چلکی و همکاران،  ؛0115رضوانفر و همکاران، ؛ 0031اسالمی، 

بردارانی كه دانش بيشتری نسابت باه عملياات حفاظات از مراتاع      گونه بيان نمود كه بهره توان اين در نتيجه می. باشد
-ها داشته باشند، اقدامات بيشتری در رابطه با حفاظت از مراتع انجام مینتری نسبت به آتبداشته باشند و نگرش مث

كه در اين  آشنايی دامداران با اصال  و احيای مراتعبرای  كوتاه مدت های ترويجی  دورهبرای اين منظور تدارک . دهند
هاای    برناماه  همچنين. استفاده كرد های آموزشی با زبان ساده و نمايش فيلم برای دامداران  تهيه فيلمتوان از  می راستا 
ترويج فرهنگ حفاظ  ، ها ناداری در سطح استان و ساير است های مرتع های موفق اجرای طر   داران از نمونه مرتعد بازدي

تاوان از طرياق    مای  اين امار   ترويجيک وظيفه دينی و ملی تلقی شود و برای  عنوان و حراست از منابع طبيعی بايد به
 .كرد و انبوهی بيشتر استفاده های گروهی  رسانه

هايی كاه فارد   تحليل مسير نيز نشان داد كه متغيرهای دانش حفاظت از مراتع، تعداد دورهتکنيک نتايج حاصل از 
ياايی و تعامال   اح/ شركت كرده است، سطح اراضی زراعی آبی، تعداد كندوی زنبورعسل، تحصيالت، اقدامات اصالحی

باياارد و  )نتاايج تحقيقاات   . با كارشناسان منابع طبيعی نقش مهمی در تبيين تغييرات متغير وابساته پاژوهش داشاتند   
شايری و  ؛ 0051ماومنی چلکای و همکااران،     ؛0100تکلولاد و كهلاين،   ؛ 0101واترسا و همکاران،  ؛0111همکاران، 
بردارانی كه دارای ميزان اراضی زراعی آبی و باغی بيشاتری  بنابراين، بهره كند؛اين يافته را تأييد می( 0050همکاران، 

رشناسان منابع طبيعی نياز تعامال بيشاتری    ترويجی بيشتری شركت كرده باشند و با كا -های آموزشیباشند، در دوره
-گردد به برگازاری دوره بنابراين پيشنهاد می. دهندداشته باشند، عمليات مربوط به حفاظت از مراتع بيشتری انجام می

هاا در  همچنين با برگازاری ايان دوره  . برداران توجه بيشتری مبذول گرددترويجی با توجه به نياز بهره -های آموزشی
برداری و توساعه آن موجباات افازايش داناش و آگااهی      هميت مراتع و همچنين اقدامات مربوط به حفظ، بهرهزمينه ا
 .برداران را فراهم آورندبهره

برداران در زمينه عمليات حفاظت ترين عامل تأثيرگذار بر اقدام بهره نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد كه مهم
. باشاد ترويجای مای   -هاای آموزشای  ابط با كارشناسان منابع طبيعی و شاركت در دوره برداران، رواز مراتع دانش بهره
گردد با افزايش تعامل نهادهای ذيربط همچون ادارات منابع طبيعای، آبخيازداری و كشااورزی باا     بنابراين پيشنهاد می

-ه برداری پايدار از آنترويجی به خصوص در زمينه منابع طبيعی و بهر -های آموزشیمردم و همچنين برگزاری دوره

ها فراهم آيد تا بدين روش مسير برای افزايش اقدامات آناان نياز در زميناه حفاظات از     ها، موجبات افزايش دانش آن
 .مراتع نيز هموار گردد و افزوده شود
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the action of rangeland-depended livestock holders regarding 

rangeland conservation, including protection and rehabilitation activities and to analyse relevant influencing 

factors, using a mixed method of survey and case study. The data were collected through analysing existing 

documents, focus groups, semi-structured and structured interviews using questionnaires submitted to 204 rural 

livestock holders in the Mahneshan Township. The quantitative data were analysed using SPSS and AMOS 

software. According to the results farmers’ knowledge regarding the role, importance and factors affecting 

rangeland degradation was relatively high, however they had a low level of knowledge and action about 

mechanical conservation techniques. The action of livestock holders in terms of biological conservation 

activities and grazing management showed a positive and signifincat corrletaion with variables such as 

implementing of rangeland projects, their interaction with external institutions, participating in extension 

training courses, education level and irrigated and rainfed agricultural land size. Moreover, based on a path 

analysis, 37% of the variance of the farmers’ actions regarding the rangeland conservation was explained by the 

variables such as rangeland rehabilitation actions, farmers’ conservation knowledge, farmers’ interaction with 

natural resources experts, beekeeping, and participating in extension training courses. Promotional and 

extension activities and farmers’ interaction with experts have a positive effect in enhancing farmers’ 

knowledge and actions for sustainable rangeland use and conservation. 
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