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  دهيچک

از موانع عه جامع و يکپارچه روستايي توجهي به توسنگري و کم، بخشي»باال به پايين«ريزي  برنامه
به مردم و  يکم توجه های بارز آنرود، که از ويژگیشمار میبه ييدار روستايتوسعه پا ياصل

بر  مؤثربا هدف تبيين عوامل  حاضر تحقيق .استآنه مربوط به خود کارهایان در ييروستا مشارکت
جامعه . انجام  شد منابع طبيعي جنگليان منطقه بندپي شرقي در مديريت ييزان مشارکت روستايم

بر  بود که از آن ميان، ن منطقهينشبخش جنگل ييروستا هایسرپرستان خانوارشامل  قيتحق يآمار
ها از گردآوری داده .ندانتخاب شد يعنوان نمونه آماربهسرپرست خانوار  ۳۲۸اساس رابطة کوکران، 

هاي آماري از آزمون گيریبا بهره هادادهتحليل  طريق پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه با روستاييان و
 قيج تحقينتا. گرفت صورت) يهمبستگ(و استنباطي ) يدرصد فراوان و ن،يانگي، ميفراوان(توصيفي 
در ، ن استييپا يکنون يو اجراي يياي، احيحفاظت هایفعاليتدر  انييمشارکت روستاکه  نشان داد

 يبررس ،نيهمچن .مشارکت دارند يبرا ييار بااليبسل يتما يمناطق جنگل يروستاها ناساکن که يحال
                                                           

ا و يجغراف يدکتر رةدو يدانشجوو مسئول  ةسندينوو دانشگاه مازندران؛  يشهر يزيرا و برنامهيار گروه جغرافيب، استاديترتبه ∗
 ).mortezamehralitabar@yahoo.com( تهران يدانشگاه خوارزم ييروستا يزيربرنامه
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در  يعيمنابع طبهای فعاليتان در ييروستا زان مشارکتيمرابطة که  دادرها نشان ين متغيب يهمبستگ
   .استدار معنی يساختار - يو نهاد ي، اقتصادياجتماع با عوامل ت موجوديوضع

  .)شهرستان(، بابل )بخش( يشرق يدار، بندپيجنگل، توسعه پا ت،يريمد مشارکت،: هاکليدواژه
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

  مقدمه

از  يعـ يت منـابع طب يريم حفاظت و مديپارادا ،در حال توسعه ياز کشورها ياريدر بس ،امروزه
کت رمشـا ن بـه بـاال و  ييپاکرد يرون به سمت ييکرد باال به پايرواز محور و ت دولتيريمدنوع 
 يعـ يمنـابع طب  يزيـ رت و برنامـه يريمـد در  يريگميو تصم يسازميدر تصم يبرداران محلبهره

و دخالت  ناساکنمشارکت  ،ن اساسيا بر. )Shackleton et al., 2002: 23( حرکت کرده است
ـ پا يعـ يت منـابع طب يريمـد  درمهـم  ار يبخـش بسـ  ک يمديريت منابع طبيعي نفعان در يذ دار ي

در  .)Wondolleck and Yaffee, 2000; Daniels and Walker, 2001( شـود يمحسـوب مـ  
و  يردولتـ يعـامالن غ  شـتر يچـه ب  هـر  حضور که بر يسازميو تصم يريگميتصمن روند يا ،واقع

 ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰ هـای دهـه  يطيمح - ياجتماع يهاشه در جنبشير، دارد تأکيد نفعانيمشارکت ذ
ـ پا يطـ يتوسـعه مح  يهااستيدو مفهوم مشارکت و س ،ن مقطع به بعديا ازو  دارد ونـد  يدر پ داري

  .)Wesselink et al., 2011; Van Tatenhove and Leroy, 2003( اندافتهيتکامل تنگاتنگ با هم 
 ياتيـ ح يازهـا ين تأمينخاطر نقش آن در هب ،رياخ يهادر دههکه  يعياز انواع منابع طب يکي
ـ پا تيريمدبحث در  ،د آنيشد يبيتخرروند ها و انسان مـورد توجـه قـرار     يعـ يمنـابع طب  داري
خواربـار و کشـاورزی    ياعـالن سـازمان جهـان   بنا به  چراکه است، يجنگل يعيمنابع طب گرفته،

ميليـارد   ۰۷/۴، ۱۹۹۰هاي جهان در سال  رغم اهميت منابع جنگلي، مساحت جنگلعلي ،)فائو(
هکتار گزارش شـده  ميليارد  ۹۵/۳، ۲۰۱۰ميليارد هکتار و در سال  ۹۸/۳، ۲۰۰۰سال  هکتار، در
ـ با توجه اهم ،رونياز ا ).FAO, 2010(همچنان ادامه دارد  يشن روند کاهياست و ا ت نقـش  ي
نظـران  صـاحب  در حال رشد آن، يبيو روند تخر يبشر يازهاين تأميندر  يجنگل يعيمنابع طب

در  ينه منـابع جنگلـ  يت بهيريمد يارائه راهکار برا يدر پ يجنگل يعيت منابع طبيريصه مدعر
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، کـرد ين رويـ در ا. انـد کرده تأکيد ييروستا ساکنانت مشارک ينقش محور برر ياخ يهادهه
و  نفـع يذ يهاهمه گروهمشارکت  ،خاص يهاق گروهياز طر يت منابع جنگليريمد يجابه
از  ياريدر بسـ امـا   ).Kant and Lee, 2004: 215( اسـت ت يدر اولو ييروستا ساکنانژه يوبه

 هـا دولـت  اسـت و ت دولـت  يمالکتحت  يبخش اعظم مناطق جنگلکه  ،در حال توسعه يکشورها
ت منـابع  يريمـد  ،مطالعات نشان داده است کـه  ،نداياستفاده از منابع جنگل يونگگو چ ميمسئول تنظ

بـدين  را بـه همـراه داشـته و     مخـرب  یاتتـأثير  نييباال به پـا  يزيربرنامه کرديبا رومتمرکز  يجنگل
جامعـه   ياقتصـاد و  ياسيسدگان يرگزبا استفاده نادرست توسط ب يمنابع جنگل يريپذبيآس ترتيب،
ـ از ا .)White and Martin, 2005; Agrawal and Gibson, 1999( د شده اسـت يتشد  ،روني

 تأکيـد باعث  آن يمنف يامدهايو پ يدارنه جنگليدر زم يصرفاً دولت يسازوکارها يناکارآمد
بوم ستيز يتيريمدو  يا هتوسع يها در برنامه و مشارکت آنها هاانسان يمحوربر نقش  هژيو

 يعـ يمنـابع طب  ويـژه ن منابع بـه يت ايريدر مدامروزه که  ياگونه، بهاسته شد يعيو منابع طب
نظـران  شدت مورد توجه صـاحب به نانينشو جنگل استفاده از مشارکت مردمشونده، ديتجد

 يلصـ نفعـان ا يبه عنـوان ذ  ييز با جلب مشارکت جوامع  روستاين ييها قرار گرفته و برنامه
، همکـاران سرشـت و  يبهشـت ( اسـت   هدشـ  و اجـرا  يزيرطرح يعيست و منابع طبيط زيمح

 سـاکنان ويـژه  نفـع و بـه  هـاي ذي به مشـارکت همـه گـروه    يتوجهيب ،در واقع ).۹۰: ۱۳۸۸
 ياگونهبه ،شده است ن مناطقيد ايو تهدب يباعث تخر يت مناطق جنگليريدر مد روستايي

ـ يـ ک درصد مساحت دني ايران باکشورمان  هایمساحت جنگلکه  ک درصـد  يـ ش از يا و ب
ن يکنـد و همـ  يدرصد تجاوز نمـ  ۳۶/۰از  ايدن يهاسه با سطح جنگليدر مقا ت جهانيجمع

ـ ا يهـا وسـعت جنگـل   ؛د استيتهد معرضدر  پيوستهز يسطح محدود ن ـ ليم ۴/۱۲ران ي ون ي
ـ ليم نـوزده  که در گذشته يدر حال، درصد از مساحت کل کشور است ۵/۷ و تنهاهکتار  ون ي

 ياساس آمار منتشر شده از سو بر ،نيهمچن). ۲ :۱۳۹۱، و همکاران يکرم( هکتار بوده است
 يهـا شـمال در فاصـله سـال    يهانگلکشور، سطح ج يزداريها، مراتع و آبخسازمان جنگل

درصـد کـاهش داشـته     ۱/۷، ۱۳۴۶-۱۳۷۳ يهـا درصد و در فاصله سـال  ۷/۴، ۱۳۴۶-۱۳۳۴
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 يبخش بندپ يمناطق جنگل ةمطالع گر،ياز طرف د  .)۲۷۸ :۱۳۸۵کاران، ان و هميعيرف( است
، شـود يه محسوب مـ شدبيمناطق تخر ن منطقه جزوياست که ا آناز  يحاکز ينل ببا يشرق
 يهکتار از سطح مناطق جنگل ۱۱۶۸، ۱۳۸۰تا سال  ۱۳۷۳ن منطقه از سال يکه در ا ياگونهبه

ه يو حاشـ  يها، مناطق مسـکون وط به اطراف جادهشده مرببيو اغلب مناطق تخرکاسته شده 
ه يـ شـواهد موجـود از ناح   ،نيهمچنـ ). ۲۸۳-۲۸۴ :همـان ( استن ينشجنگل يرهاخانواتک

بنـدپي   که در مديريت فعلي حاکم بر منـابع جنگلـي بخـش   از آن است  يحاکمورد مطالعه 
تخريب منـابع   نشده و روند تأکيدبر مشارکت و توجه به دانش و تجارب بومي ، شرقي بابل

ايـن اسـاس،    بـر . محـور اسـت  رويکردهاي حاکم با رويکرد مشارکتجنگلي بيانگر تفاوت 
رويـه منـابع جنگلـي بـا رويکـرد       هاي ناشـي از تخريـب بـي    رسد که چالش نظر ميچنين به

در ايـن رويکـرد، اسـتفاده از دانـش بـومي و       .مشارکتي قابل بازسـازي و قابـل رفـع اسـت    
بـا   توان گفت کـه  است و مي تأکيدنشينان مورد  تماعات پراکنده جنگلهاي اجتماعي اج جنبه
بر تعامالت همگرا در ميـان اجتماعـات    تأکيدمحلي و نيز با  ارببر دانش بومي و تج تأکيد

رسد کـه بـا    نظر ميبه رويه منابع جنگلي جلوگيري کرد و از تخريب بي ،نشين پراکنده جنگل
محيطـي،  هاي جنگلي شهرستان بابل، معضـالت زيسـت   اي در عرصه کارگيري چنين شيوههب

 يد و تصــميمات مــديريت محلــي بــا رويکــرد  مشــارکتشــوتوليــدي و اجتمــاعي مرتفــع 
ز تـا حـد زيـادي همـوار     يمنابع جنگلي را ن هاي حفاظت و احيای اعمال برنامه محور اجتماع
 کـرد متمرکـز در  يوبـا ر  يدولتـ  يهـا دسـتگاه  ينـاتوان  نکهيبا توجه به ا ،بين ترتيبد .سازد

در  مطالعـه  مـورد  ةيرا در ناح يب منابع جنگليش تخريافزا يمناطق جنگل ایيحفاظت و اح
در  يجنگلـ  يعـ يت منـابع طب يريرا در مـد  يمشارکت مردم محلـ  ئلهن مسيا ،داشته است يپ

  .  سازديم يضرور حفاظت از آن يراستا
ميزان منافع جامعه روستايي  که هددينشان مشده قات انجاميو تحقمطالعات  زمينه،ن يدر ا

 .)Maskey et al., 2006( اسـت  شـان در ارتبـاط  از برنامه مديريت جنگل با سـطح مشـارکت  
نشـينان  هستند که بر ميزان مشـارکت جنگـل   همموارد جزئي ديگر بر اين موارد کلي،  افزون
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تـابعي از  ها مشارکت مـردم محلـي در مـديريت جنگـل را     برخي ،در اين زمينه. است مؤثر
، اجتمـاعي و اقتصـادي اعضـا و وضـعيت     جمعيتـی هاي سازماني غيررسمي، ويژگي شرايط

هر دو عوامـل درونـي و بيرونـي بـه     . دانندسازماني کوچک محلي و ديگر عوامل بيروني مي
گـذار  تأثيرمشـارکت  آنهـا در  مـديريت جنگلـي     بر قدرت اعضا و ميزان   هاي متعددروش

تحقيقـات بـر نقـش سـرمايه اجتمـاعي و شـرايط اجتمـاعي و         بعضـي از  ،است و همچنين
اند که اين عوامل بر سطح  مشارکت روستاييان  در مديريت اقتصادي روستاييان تمرکز کرده

  .)Dolisca et al., 2006; Lise, 2000; Putman, 1993; Woolcock, 1998(ند مؤثرجنگل 
هـاي  ويژگـي  ،)Dolisca et al., 2006( و همکـاران  سـکا يمطالعـات دول بر اساس نتـايج  

کليدي است که بر انگيزه روستاييان در مشارکت و يـا عـدم مشـارکت در     عواملديگر  ازخانوار 
) Owubah et al., 2001( و اووبـاح  )lise, 2000( اليز .است مؤثرهاي مديريت جنگلي برنامه
اسـاس زمينـه    ل برمحلي در برنامه مديريت جنگ ساکنانکه مشارکت  انددهيجه رسين نتيبد

رآمـد، سـن   زان ديـ ي مانند جنس، بعد خانوار، سـطح سـواد، م  جمعيتاجتماعي و اقتصادي و 
سـن   زمينة رابطـة در  .استهل و ميزان مالکيت زمين متفاوت سرپرست خانوار، وضعيت تأ

شـان در  ي در مشـارکت تـأثير محلي  ساکناندر برخي از  مطالعات، سن   ،با ميزان مشارکت
امـا برخـي    ؛)Thacher et al., 1997; Zhang, 2001(جنگلـي نداشـته اسـت     هـاي فعاليـت 

 مندترنـد، سن بيشتر در حفظ منابع جنگلي عالقه ایردااند که افراد مطالعات ديگر نشان داده
سازي مـديريت جنگلـي مشـارکت    يشتر تمايل دارند در مرحله تصميمکه جوانان ب در حالي

محلي به  ساکنانخاطر تعلق  ،عالوه برآن). Beach et al., 2005; Atmis et al., 2007(کنند 
  ).Lise, 2000(شود ميآنها جنگل نيز باعث افزايش مشارکت 
بيانگر آن است که  از کلمبيا) Zhang and Pearse, 1996(نتايج مطالعات ژانگ و پيرس 

ت ا مساحت جنگل تحت تصرف روي انگيزه کشاورزان براي مشارکي يمالکيت زمين جنگل
نتــايج ). ۶۸ :۱۳۸۸ران، فهـام و همکــا (گــذار اســت تأثيرهــاي مــديريت جنگـل  در فعاليـت 
دهـد  کـه ميـزان    در فيليپين نشان مي) Emtage and Suh, 2004: 54( متج و ساهمطالعات ا
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در  ساکنانداري در ميزان  دخالت و مشارکت فعاليت جنگل پيشين ربامالکيت زمين و تج
در  )Lingani et al., 2011: 292( لينگـاني و همکـاران   .اسـت  مؤثرمديريت مناطق جنگلي 

تعـداد اعضـاي خـانوار، منبـع      کـه جنسـيت،  ين نتيجه رسيدند داي از بورکينافاسو بمطالعه
در برنامه و  ساکناندر ميزان مشارکت  فناوریهاي ، وضعيت مالکيت زمين و کمکدرآمد

 در هاي چودارييافته .)Lingani et al., 2011: 292(ند مؤثرطرح مديريت مناطق جنگلي 
تر و با سطح تحصيالت دهد که خانوارهاي روستايي مسننشان مي ۱۳۷۹ سال رای دمطالعه
: ۱۳۸۸مکاران، هفهام و (کنند يداري اجتماعي مشارکت مهاي جنگلبيشتر در فعاليت باالتر
-دهد کـه جنگـل  شان مين )۱۳۸۸(و همکاران هاي مطالعات فهام يافته در همين زمينه،). ۶۸

 جاللي و همکاران. و توسعه جنگل مشارکت دارند هاي احياتر کمتر در فعاليتنشينان مسن
نـي دامـداران   هزينه و دانش ف -ند که بين سطح سواد، سطح منفعتابيان کرده ۲۰۰۶ در سال

: ۱۳۹۰اد، اميرنـژ (وجود دارد  دارهاي اجتماعي ارتباط معنيدر فعاليت يا ميزان مشارکت آنها
 شـهر از مناطق جنگلي شهرستان رضـوان  )۱۷۱: ۱۳۸۷(مطالعات عظيمي و اميري لمر ). ۲۲۹

کاهش فقر و افزايش  ست که استفاده از رويکرد مشارکتي در محافظت از جنگل،بيانگر آن ا
در مطالعـات خـود   ) ۱۲۷: ۱۳۸۹(زند بصيري و غضنفري . است مؤثرپايداري محيط زيست 

هـاي  گذار بر مديريت مـردم محلـي جنگـل   تأثيرترين پيامدها و عوامل مهم تدوين«عنوان با 
هـاي اداره  هزينهمديريت مشارکتي، منابع مالي ضعيف براي اداره جنگل و کاهش  ،»زاگرس
گذار بـر  تأثيرترين پيامد و عوامل مهم ،هاي نامناسبسازي، پس از تصميمترتيبرا به جنگل

عوامل  تأثير«عنوان  بااي اميرنژاد در مطالعه. اندذکر کردهمديريت مردم محلي جنگل زاگرس 
ين نتيجـه  بد» هاي استان مازندراندام از جنگل اقتصادي و اجتماعي براي تمايل به خروج

رسيد که ميزان درآمد، سطح سواد و تجربه دامداران مناطق جنگلي نقش اساسي در طـرح  
تمايـل بـه مشـارکت در     ابع طبيعـي و ؛ همچنين، حفظ منخروج دام از جنگل داشته است
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طـرح خـروج دام از جنگـل     بـه  دار بر تمايل دامدارانداري اثر مثبت و معنیمرتع هايطرح
   ).۲۲۹: ۱۳۹۰اميرنژاد، (داشتند 
 زمينة مديريت منـابع طبيعـي منـاطق جنگلـي    شده در ج مطالعات انجامينتا ب،ين ترتيبد

 اسـت کـه عوامـل متعـدد نظيـر      مناطقاين هاي روستا ساکنانبيانگر اهميت باالي مشارکت 
هاي فردي و عوامل اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و قانوني در ميزان  مشـارکت مـردم   ويژگي
در سطوح  حفاظـت از جنگـل و    ييروستا ساکناننقش مشارکت  رو،از اين. گذار استتأثير

بـر مشـارکت  در    گـذار  تأثيربـرداري از آن و شـناخت عوامـل    هاي مربوط به بهـره  فعاليت
 يديـ ار مهـم و کل يبسـ  يب منابع جنگليکاهش تخر ،جهيدار و در نتيپا يعيت منابع طبيريمد

به بحـث مشـارکت در سـطوح     شده در کشورمان،در مطالعات انجام تاکنون است؛ همچنين،
دار يپا يعيت منابع طبيريکرد مديبا رو گذار بر مشارکت وتأثيرمختلف و رابطه آن با عوامل 

ـ پا يعـ يت منـابع طب يريمد يدر راستا ن موضوعيا يبررس رو،و از اينشده  يه اندکتوج دار ي
 ينظـر  يتبيين مفـاهيم و مبـان   که بابر آن است  حاضر ، مطالعةن راستايدر ا .است يضرور

ميزان مشارکت فعلي روستاييان در سطوح مختلف در مديريت به بررسی مرتبط با موضوع، 
هـا پاسـخ   ين پرسـش بپردازد و بدگذار تأثيرو رابطه آن با عوامل  منابع طبيعي جنگلي منطقه

مورد مطالعه در چه سـطحي   ةمشارکت اجتماعي در مديريت منابع جنگلي محدود«دهد که 
نشينان در مديريت منابع جنگلي بـا چـه عـواملي در    سطح مشارکت فعلي جنگل«و  »است؟
   .»؟استارتباط 

  مباني نظري تحقيق

پـذير  توسعه پايدار بدون مشارکت محلي و مردمـي امکـان   ن باورند کهبر ايتوسعه پردازان نظريه
دانـد کـه داراي چهـار بعـد صـيانت       اي مـي ميسرا مشارکت را پديده). ۲۰۴: ۱۳۸۷ ازکيا،(نيست 

 اوکلـي ). ۱۰۰: ۱۳۸۲توسلي، ( استنفس، درک خود، قدرت تصميم براي خود و تسلط بر نفس 
براي تعريف مشارکت به بيان سه تفسـير در خصـوص    )Oakley et al., 1999: 8-9(و همکاران 
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کـه معتقـد اسـت ايـن      مشارکت به عنوان سهم داشـتن،  - ۱: زاند ا د که عبارتنپرداز مشارکت مي
بنـايي در  داري، منـابع طبيعـي و امـور زير   آب، جنگـل  تأمينهاي بهداشتي،  تفسير در مورد پروژه

مشارکت بـه عنـوان سـازمان،     - ۲ند؛ اشدهاز پيش تعيينکه داراي اهداف صادق است سوم جهان 
د و بـر تشـکيل   شـو  سـازوکار اصـلي مشـارکت مطـرح مـي      سازمان به عنـوان  ،که در اين تفسير

 تأکيـد  ماننـد اينهـا  هاي مربـوط بـه مـديريت منـابع آب و      سسات کشاورزي، کميتهها، مؤ تعاوني
گـان   کنند برخوردار شدن مشارکت ،تفسير مشارکت به عنوان توانمندسازي، که در اين - ۳کند؛  مي

  .گيرد قرار مي تأکيدگيري مورد توان تصميم اي وهاي توسعه از مهارت، دانش، قابليت
بـر رهيافـت مشـارکتي بـا حرکتـي از       تأکيدالگوي توسعه با  برخي از محققان معتقدند که

 مـؤثر  یرو نباشد، اما عـامل هبپايين و دوسويه، اگر چه در ابتدا ممکن است با کارآيي آرماني رو
گويي به نيازهايشـان و شـرکت مـردم در جريـان توسـعه      در افزايش توان اجتماعات در پاسخ

زايــي،  محلــي، گــرايش بــه درونمــديريت  ايــن رهيافــت بــه دليــل حضــور مــردم در. اســت
بانـک جهـاني،   ). ۲۱۶: ۱۳۸۳رضـواني،  (خـواهي و سـازگاري بـا محـيط زيسـت دارد       عدالت

هـاي  مع روستايي به منظـور اسـتفاده بهينـه از منـابع موجـود در روسـتا را از راه      مشارکت جوا
   ).۲۹ - ۲: ۱۳۸۸، همکارانعبداللهي و (داند  هاي توسعه روستايي مي اساسي در اجراي اولويت

نشين در مـديريت  در خصوص ميزان اهميت مشارکت جوامع محلي و روستاييان جنگل
اهميت بودن مشارکت است و بـه نـوعي در خصـوص    ه کممعتقد ب )۱(منابع جنگلي، هاردين

 سـاکنان مديريت جنگل به نقش محوري دولـت در مـديريت منـابع جنگلـي اعتقـاد دارد و      
در . )Lingani et al., 2011: 292( دانـد محلي را به عنوان تهديدي براي حفـظ جنگـل مـي   

قتصادي جنگل از دولـت بـه   برداري اانتقال بهره برخي از متخصصان، اصالحات سياسي و ،مقابل
محلي و حقوق مديريت به اجتماعات محلي واقـع در روسـتاهاي منـاطق جنگلـي را در      ساکنان

نيازهـاي   تـأمين متمرکز در خصوص مديريت جنگل و  ساالریديوانمدي راستای پاسخ به ناکارآ
و  ؛)Meinzen-Dick et al., 1999; Weeks and Packard, 1997( انـد پيشنهاد داده روستاييان

تواننـد  محلـي واقـع در جنگـل مـي     سـاکنان محققان ديگر معتقدنـد کـه    ،همسو با اين ديدگاه



   ۹  �۱ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام        ... مشارکت روستاييان در مديريتبررسی وضعيت 

 

 ;Chopra et al., 1990( هاي جمعي مديريت کنندماهرانه جنگل را از طريق فعاليت ایگونه به

Guthiga, 2008(. در قالـب  گسـترده  ایگونـه اکنون مشارکت مردم محلي بـه  ،بدين ترتيب 
دخالـت و   بـر  شـود و مديريت جنگلي پايدار در نظر گرفته مي برایکننده يار تعيينی بسنقش

لفه بسيار مهم سياسـت محيطـي   ها به عنوان يک مؤمشارکت مردم محلي در مديريت جنگل
  ). Lingani et al., 2011: 292(شود مي تأکيددر کشورها 

 روش تحقيق

حليل وضـعيت مشـارکت روسـتاييان    همبستگي به منظور ت -پژوهش حاضر از نوع توصيفي
جامعه آماري پـژوهش تمـامي   . هاي بخش بندپي شرقي انجام شده استدر مديريت جنگل

ـ    اين نشين سرپرستان خانوارهاي جنگل  مرکـز آمـار ايـران    آمـار  ر اسـاس بخش اسـت کـه ب
 خــانوار در داخــل منــاطق جنگلــي ۲۲۲۵ ميــان، آنکــه از  نــدخانوار ۷۵۹۹شــامل  )۱۳۹۰(

سرپرسـت خـانوار بـه عنـوان      ۳۲۸کـوکران تعـداد    رابطةاز بين آنها بر طبق  ند؛سکونت دار
ساده انتخـاب   مندنظامگيري  حجم نمونه در نظر گرفته شده و افراد با استفاده از روش نمونه

يافته از پرسشنامه استفاده شده ساختارها عالوه بر مصاحبه نيمهآوري داده براي جمع. اند شده
در قالـب پرسشـنامه در دو    فردي و کلي در ارتباط با مشارکت روسـتاييان االت سؤ است که

   .ده استمآ ۱که اطالعات کلي آن در جدول بخش تنظيم شده، 
نفر از کساني که پرسشنامه  سیصورت تصادفي با هدن تحقيق، بشتر غني همچنين، برای

االت تحقيـق عـالوه بـر    ؤگويي به سـ در پاسخ رو،و از اينز انجام شده يمصاحبه ن ند،پر کرد
اعتبـار  يـا     براي سـنجش . شده نيز استفاده شده استستنباط آماري از نکات شفاهي مطرحا

گيري، از روش اعتبار صوري و بـراي سـنجش ميـزان پايـايي، از ضـريب       روايي ابزار اندازه
نظـر   روايي ظاهري و مفهومي پرسشنامه از طريق  ؛ بدين ترتيب،آلفاي کرونباخ استفاده شد

 ،اجـزاي پرسشـنامه   ةو ميزان پايايي همـ  مددست آهمشورتي چند نفر از متخصصان مرتبط ب
 اين ضريب بودن و در سطح مناسب یدارمعنیبيانگر  نيز و نتايج هبود ۸۴/۰پس از اصالح، 

آمـاري توصـيفي، از    يهـا ، عالوه بر روششدهاي گردآوريهدر تجزيه و تحليل داده. است
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اسـاس   بـر . شده استدمن استفاده يو آزمون فر ير همبستگينظ ي استنباطيهاي آمارآزمون
ـ در تحق .مختلف استفاده شـد  يهمبستگ يهارها، از آزمونياس متغيمق رهـا  يمتغ حاضـر،  قي
که اگر هر دو  يطور به ،بودند يو نسبت ي، اسميبياس ترتير مقيمختلف نظ يهااسيمق يدارا
 ير دارايـ رسـون و اگـر هـر دو متغ   يپ يآزمون همبسـتگ  از ،بودند ياس نسبتيمق ير دارايمتغ
ـ ترتبودند، به ينسبت يگريو د يرها اسمياز متغ يکيا يو  يبياس ترتيمق  يهـا  ز آزمـون ا ،بي

 .و اتا استفاده شد رمنياسپ يهمبستگ

 پژوهشهاي ها و شاخصها، متغيرالؤس -۱جدول 

  هاشاخص  متغيرها  هاي اصليالؤس  هابخش

ول
ش ا

بخ
  

ت اجتماعي در مديريت منابع مشارک
مورد مطالعه در چه  ةجنگلي محدود

  سطحي است؟

 در سطح احيای
  جنگل

  کاريمشارکت در  زمينه درخت
 - موزشيهاي آمشارکت در برنامه

  جنگل ترويجي احيای
  هاي آبخيزداريمشارکت در طرح

در سطح حفاظت 
  از جنگل

هاي جايگزيني مشارکت در زمينه برنامه
  صالح ساختماني و سوخت روستاييم

مشارکت در زمينه مقابله با  قاچاقچيان و 
  مصارف غيرعرف روستايي

  مشارکت در زمينه خروج دام از جنگل

برداري در سطح بهره
  از جنگل

برداري از درختان در بهرهمشارکت 
  سالخورده

مشارکت در زمينه تشکيل و پويايي 
  ري از جنگلبرداهاي بهرهتعاوني

برداري از هاي بهرهمشارکت در طرح
  بردارسوي شرکت خصوصي بهره

وم
ش د

بخ
  

نشينان در سطح مشارکت فعلي جنگل
مديريت منابع جنگلي با چه عواملي در 

  ؟استارتباط 

  عوامل اجتماعي

 بعد خانوار
 )سرپرست خانوار(ميزان سواد 

  )سرپرست خانوار(سن 
 )امتياز) (انوارسرپرست خ(شغل

  عوامل اقتصادي
 ميزان درآمد
 تعداد دام
 حت تصرفميزان مساحت جنگل ت

 -عوامل نهادي 
  ساختاري

هاي مربوط به مديريت ديدگاه اداره
 منابع طبيعي محلي به مشارکت

 آفرينيهاي جمعي در مشارکتنقش رسانه
  نهادهاي مردمنقش تشکل

 اي پژوهشهيافته: منبع
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هـاي   از ويژگـي  .بـود کيلومتري جنوب شهرستان بابـل   ۲۵منطقه مورد مطالعه در حدود 

توان به وجود خانوارهاي پراکنده و منفرد اشاره کرد که به تعداد زيـاد در   بارز اين منطقه مي

هـاي کوچـک مسـکوني بـه      اين مجموعه. اندسطح منطقه و در داخل اراضي جنگلي پراکنده

 :۱۳۸۵ان و همکـاران،  يـ عيرف(اند قابل رويت يي روشن در تصاوير ماهواره ايها صورت لکه

 تـا  ۶۰۰ در محدوده ارتفاعي بوده،هکتار  پانزده هزارسطحي حدود  اين منطقه دارای ).۲۷۹

  . متر قرار گرفته است ۷۶۰

هـا  ايـن دهسـتان  . بخش بندپي شرقي از لحاظ تقسيمات سياسي شامل دو دهستان است

نفـر   ۳۲۰۱آبـادي و   ۶۰فيروزجاه با  نفر جميعت و ۲۶۸۰۹آبادي و  ۱۳۴ود با شامل سجادر

–اي و جنگلـي افي ايـن بخـش مرکـب از دو بخـش جلگـه     از لحاظ توپوگر. استجميعت 

 واقـع کوهسـتاني   –بخش جنگلي در پژوهش حاضر مورد مطالعه ةمحدود ؛کوهستاني است

  . ه استبودترين ناحيه اين بخش  در جنوبي

تـرين  شود که مهـم  بند و باالبند تقسيم مي بند، ميان يعي، منطقه به سه قسمت پاييناز نظر طب

  .آمده است ۲متغير ارتفاع در جدول  اقتصادي اين منطقه در ارتباط با - هاي اجتماعيويژگي

اقتصادي بخش بندپي شرقي در ارتباط با متغير  –هاي اجتماعيترين ويژگيمهم -۲جدول 

  )به درصد(ارتفاع 

  بندباال  بندميان  بندپايين  اقتصادي -هاي اجتماعييژگيو

  ۱۵  ۵۰  ۳۵  پراکنش واحدهاي دامداري

  ۱۰  ۳۳  ۵۷  پراکنش واحدهاي زراعي

  ۵  ۱۵  ۸۰  هاپراکنش باغ

  ۲۵  ۳۰  ۴۵  هاپراکنش آبادي

  ۱۰  ۳۵  ۵۵  پراکنش خانوارها

 هاي پژوهشيافته: منبع
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  نتايج و بحث
  هاي توصيفي يافته

 بـا  )بيسـت نفـر  (گويـان  معدودي از پاسـخ  جزدست آمده از پرسشنامه، بهبهايج نت ر اساسب
شوندگان سابقه سکونت خود را از بدو تولد ، تمامي پرسشسال سیسابقه سکونت کمتر از 

از نظـر اقتصـادي، فعاليـت    . انـد  زادگاه نياکان خود دانسـته  اعالم کرده و اين محل زندگی را
 ةايـن منطقـه از روسـتاهاي پراکنـد     ،در واقـع . بع جنگلـي اسـت  وابسته به منا ساکنانغالب 
صورت خانوارهـاي کوچـک در   است و روستاييان به هشدبردار از منابع جنگلي تشکيل  بهره

برداري از منـابع   به بهره هاي عرفي مشخص اند و در محدودههاي جنگلي پراکنده شده عرصه
گوسـفند   گاو وپرورش مبتني بر  دامدارياين منطقه  ساکنانشغل غالب . پردازند جنگلي مي

  .در مناطق جنگلي دامنه شمالي البرز است صنعتيبه شيوه سنتي و نيمه
بـه   ،دهد نشينان منطقه با توجه به امکاناتي که محيط طبيعي در اختيار آنها قرار ميجنگل

ي غالب آنهـا  بردار بهره ،در اين ناحيه. پردازند برداري از جنگل مي هاي مختلف به بهرهشکل
 ةفعاليـت عمـد   از آنجـا کـه دامـداري    ست؛ واعلوفه براي دام  تأميناز جنگل، چراي دام يا 

بـه داليـل مختلـف بـا      سـاکنان د، تحول و دگرگوني فعاليت اقتصادي رو شمار ميبه ساکنان
بـه   ر بخش بندپي شرقيدامداري د است که شايان يادآوری. ستروهاي جدي روبهدشواري
بسـيار  (صـنعتي  نيمـه بـه دو شـکل سـنتي و    ) دامداري خانواري(برداري فردي  بهرهصورت 

  .رواج دارد) حال رشد محدود، اما در
بر مشاهده ميداني و مصاحبه به عمل آمده، شکل اصلي دامداري منطقـه بـه صـورت     بنا

ميانگين (چند هکتار  معموالً خانوارها ،در اين شکل. برداري فردي مستقل است سنتي و بهره
خانوارهـاي   ،و در واقـع  دارنـد را بـه صـورت عرفـي تحـت تصـرف      جنگل ) هکتار پانزده
جنگـل رهـا    محـدوده تصـرفي   داننـد و دام خـود را در   مـي جنگـل  خود را مالک  بردار بهره
 ازدر فصل تابستان به مناطق ييالقي رفتـه و بخشـي از علوفـه خـود را     برداران  بهره. کنند مي

گروه در فصل سرما از علوفه اين بايد گفت دامداران  ،همچنين ؛کنند مي تأمينمنطقه ييالقي 
  . کنند و خوراک صنعتي نيز استفاده مي



   ۱۳  �۱ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام        ... مشارکت روستاييان در مديريتبررسی وضعيت 

 

درصد خانوارهـا معتقدنـد کـه وضـيعت و کيفيـت منـابع        ۴۴ ،هاي توصيفي يافتهبر اساس 
ای گونـه متفاوت است، بـه کارشناسان  آنها با و ديدگاهاست جنگلي نسبت به گذشته بدتر شده 

داننـد   نمي مؤثرشيوه اقتصاد دامي را در تخريب جنگل  نيزسکونت خود در جنگل و  هاکه آن
در . داننـد  و در عين حال، خود را مراقبان جنگل و سکونت در جنگل را حق مسلم خود مي

هـا نسـبت بـه گذشـته     درصد معتقدند که وضعيت جنگل ۳۵ميان جامعه مورد بررسي، تنها 
اين است که اين دسـته در جاهـاي    احتماالً آن همدليل ؛ استتغيير نکرده و حتي بهتر شده 

در . کنند و يـا تعريفـي مشـخص از تخريـب منـابع جنگلـي ندارنـد        العبور زندگي ميصعب
  .اندب جنگل داشتهيد شدن تخريدرصد از افراد نمونه اعتقاد به شد ۲۱ ،تينها

ويـژه   یجنگلي بيانگر نکات منابع ةباردر زمينه جايگاه مديريت دولتي درهاي تحقيق  يافته
تا نقش و جايگاه دولـت را در صـيانت و    بومي خواسته شد ساکناناز  ،در اين ارتباط. است

بـا توجـه    گويـان، بيشتر پاسـخ به گفتة . بيان کنند ها و روند فعلي مديريتحفاظت از جنگل
-گـي  يچيـد به منابع جنگل و پ) نشينانجنگل( روستايي ساکنانپراکندگي جمعيت، وابستگي 

 بـه هاي خاص ناشي از فرهنگ و شـيوه خـاص زنـدگي در منطقـه جنگلـي، دولـت قـادر        
بـر اسـاس اطالعـات    . نخواهـد بـود  بـا رونـد و شـيوه مـديريت فعلـي      از جنگل محافظت 

بـه نيازهـا و    ربـط ذیانـد کـه مسـئوالن     نشينان اظهار کردهدرصد جنگل ۵۱شده، آوري جمع
  .دهنديکم م يليت خيهاي آنها اهم خواسته

-دگاه پاسـخ يب از ديل تخريدر ارتباط با دال يدانيم يهااز داده يفيل توصيتحل ةدر ادام

ان سـاکن معتقدنـد کـه گـذران     ييروسـتا  ،شتر مـوارد يدر بشود که ين برداشت ميچن ،انيگو
ب يـ تخر يل اصـل يآنها دل سکونت اما شوديب ميمنجر  به تخر يجنگل نةشت آنها در پهيمع

را عامـل   يرسـاخت ياز عوامـل ز  يت جنگل و برخيريوه مديشر عوض، آنها يست؛ دجنگل ن
و مشـارکت   يتيريوه مـد ياند در صورت اصالح شـ که اظهار داشته ایگونه، بهداننديم ياصل

انت ياز موانـع صـ   ياريبس ،يرساختيت و برداشتن موانع زيريند مديدر فرا يدادن مردم محل
در  يت منابع جنگليفيک و حفظ و ارتقای ساکنانشت يشود و تدوام معمیاز جنگل برداشته 
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در صـورت   ،انيـ گواز نظر پاسـخ  ،يدانيم يهاافتهياساس  بر. دخواهد شهم محقق  يراستا
از مشـکالت   ياريبسـ  ند،شـو ين منطقه  ميب جنگل در ايموجب تخرخود که  يموانعرفع 

ب جنگـل از  يـ تخرن عامل يترمهم ن خصوص،يشود؛ در ايجنگل برطرف م يطيمحستيز
ن يانگيـ منطقه بوده کـه م  يو فقر اقتصاد يرمشارکتيت متمرکز و غيريمد انيگودگاه پاسخيد

مربـوط بـه    يرهـا يمتغ يبنـد ، برای رتبهنيهمچن). ۳جدول (است  ۸/۴و  ۹/۴ ،بيترتآنها به
 جنتاي اساسه که بر دمن استفاده شديان، از آزمون فرييدگاه روستايب جنگل از ديل تخريدال
ک يـ کمتـر از   يو در سطح آلفا  ۸ يبا درجه آزاد ۲۴/۱۹۵۰ر ئاسکو يزان کايم ن آزمون،يا

دار رها تفـاوت معنـی  ين متغيب ،نيبنابرا .دار بوده استمعنی) ۰۰۰/۰داری سطح معنی( درصد
ن يبـاالتر  ،ن خصـوص يدر ا ؛ان وجود داردييدگاه روستايب جنگل از ديل تخريبه لحاظ دال

مربوط بـه   ن رتبهيانگيم نيترنييو پا يرمشارکتيت متمرکز و غيريربوط به مدن رتبه ميانگيم
  .در جنگل بوده است ييروستا يسکونت خانوارها

  از ديدگاه روستاييان جنگل داليل تخريب -۳جدول 

داليل تخريب جنگل از ديدگاه 
  روستاييان

 ميانگين رتبه بر  هاپاسخ طيف
اساس آزمون 

  فريدمن
خيلي   رتبه

خيلي   زياد  متوسط  مک  کم
  ميانگين  زياد

  ۱  ۳۵/۷  ۹/۴  ۳/۹۲  ۱/۶  ۶/۱  ۰  ۰  مديريت متمرکز و غيرمشارکتي
  ۲  ۳۲/۷  ۸/۴  ۳/۹۰  ۷/۶  ۳  ۰  ۰  فقر اقتصادي

  ۵  ۴۶/۵  ۱/۴  ۸/۵۰  ۵/۲۳  ۵/۱۵  ۲/۷  ۳  عدم تنوع شغلي در منطقه
گراني مصالح  ياود ونب

  ۳  ۸۹/۵  ۳/۴  ۴۸  ۴/۴۰  ۱/۶  ۵/۵  ۰  ساختماني و سوخت جايگزين

ضعف امکانات زيرساختي مثل 
  ۶  ۰۵/۵  ۵/۳  ۳/۳۹  ۴۰  ۷/۵  ۱۰  ۵  هاي جمعيراه، تلفن و رسانه

دانش  بودن عدم آگاهي و پايين
  ۴  ۵۷/۵  ۲/۴  ۴۰  ۳/۴۵  ۸/۱۰  ۹/۳  ۰  ساکنانمحيطي زيست

هاي عدم اعتماد به وعده
  ۷  ۳۶/۴  ۷/۳  ۶/۳۳  ۳۵  ۵/۱۲  ۱۰  ۹/۹  مسئوالن دولتي

  ۸  ۵۸/۲  ۸/۲  ۱۸  ۱۰  ۲/۳۳  ۲/۲۰  ۶/۱۸  وجود دام در جنگل
سکونت خانوارهاي روستايي در 

  ۹  ۴۲/۱  ۹/۱  ۵  ۲/۵  ۲  ۷/۵۵  ۹/۳۳  جنگل

 هاي پژوهشيافته: منبع
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 هاي استنباطي يافته

  وضعيت ميزان مشارکت روستاييان در سطوح مختلف 
 يمناطق جنگل يعيت منابع طبيريدر مد) مشارکت در کل سطوح(ان ييروستا يمشارکت فعل

برابـر   ين مشارکت کليانگيکه م ياگونهبوده، بهکم  يليکمتر از متوسط و در سطح خدر حد 
بـه  . اسـت  دارتفاوت معنـی  يان در سطوح مختلف دارايياما مشارکت روستا. است ۵۶/۱با 

کـه در پـی،   ه شـد  يمتعدد بررس يهاتيفعالدر مشارکت در سطوح مختلف و  ،ييطور جز
  . دشوين مييک سطوح تبيتفکمشارکت به

 برداري از جنگلهاي مربوط به بهره مشارکت در سطح فعاليت •

ـ متغ سـه برداري از جنگـل بـا   ميزان مشارکت در سطح بهره ،در پژوهش حاضر ف يـ ر در طي
ـ از آن اسـت کـه مشـارکت در ا    يها حـاک افتهي. ان پرسش شده استيگوکرت از پاسخيل ن ي

سـطوح   درن مقـدار مشـارکت   يکه کمتر است ۵/۱برابر با  ن آنيانگيم ،ار کم بودهيسطح بس
از درختـان   يبردارمشارکت در بهره ر،ين متغيا يهان شاخصيدر ب. دهدينشان مرا گانه سه

  . دهديزان مشارکت را نشان مين ميکمتر ۲/۱ه با مقدار دسالخور

 و توسعه جنگل مشارکت در سطح احيا •

زان يـ سـنجش م  يراسـتا در  است کـه  يگرير ديمتغ و توسعه جنگل مشارکت در سطح احيا
، نتـايج  ۴جـدول   يهـا مطابق با داده. ه استشد يبا سه شاخص بررس ،انييمشارکت روستا

، هرچند ۶/۱ن يانگين سطح با ميزان مشارکت در اين است که مآحاصل از پرسشنامه بيانگر 
  . دهديرا نشان م يار کميمقدار بس است، يبردارزان مشارکت در بهرهياز م شيب ياندک

 هاهاي مربوط به حفاظت از جنگلمشارکت در سطح فعاليت •

حـاکي   هانتايج حاصل از پژوهش در مورد ميزان مشارکت افراد در سطح حفاظت از جنگل
ار ين سـطح بسـ  يـ سنجش مشارکت در ا يشده بران سه شاخص لحاظيانگياز آن است که م

زان مشـارکت در  يـ م ،ن سـطح يدر ا. است ۶/۱جنگل بوده که  ایين و رقم آن برابر با احييپا
  .)۴جدول (دهد يزان را نشان مين ميترنيي، پا۵/۱برنامه خروج دام از جنگل با رقم 
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  در سطوح مختلف ساکنانميزان مشارکت  -۴جدول 

  هاشاخص  متغيرها
  طيف

خيلي 
  زياد  متوسط  کم  کم

خيلي 
  ميانگين  زياد

 یدر سطح احيا
  جنگل

  ۵/۱  ۰  ۰  ۸/۵  ۲/۴۵  ۴۹  کاريزمينه درخت مشارکت در
 - هاي آموزشيمشارکت در برنامه
  جنگل ایترويجي احي

۵/۴۱  ۵۵  ۵/۳  ۰  ۰  ۶/۱  

  ۷/۱  ۰  ۲  ۱/۱۱  ۴۳  ۹/۴۳  هاي آبخيزداريمشارکت در طرح

در سطح حفاظت 
  از جنگل

هاي مشارکت در زمينه برنامه
جايگزيني مصالح ساختماني و 

  سوخت روستايي
۳۹  ۲/۵۰  ۸  ۸/۳  ۰  ۷/۱  

قاچاقچيان  زمينه مقابله بامشارکت در 
  و مصارف غيرعرف روستايي

۴۰  ۴۰  ۵/۱۱  ۵/۸  ۰  ۸/۱  

  ۵/۱  ۰  ۰  ۱/۴  ۲۵  ۹/۶۹  مشارکت در زمينه خروج دام از جنگل

  در سطح 
برداري از بهره

  جنگل

برداري از درختان مشارکت در بهره
  ۲/۱  ۰  ۰  ۰  ۲۵  ۷۵  سالخورده

مشارکت در زمينه تشکيل و پويايي 
  برداري از جنگلهرههاي بتعاوني

۸/۳۸  ۱/۵۰  ۱/۱۱  ۰  ۰  ۷/۱  

برداري از هاي بهرهمشارکت در طرح
  بردارسوي شرکت خصوصي بهره

۳۵  ۸/۴۵  ۹/۱۵  ۳/۳  ۰  ۸/۱  

 هاي پژوهشيافته: منبع

نشين تالش شده است تا ميزان تمايل روستاييان جنگل حاضر، تحقيق ، دراز سوي ديگر
روستاييان اين منطقـه  با نتايج مصاحبه ميداني  ،ين راستادر ا. دشودر مديريت جنگل بررسي 

مسئوالن کمترين  ،نشينان جنگل مربوط بههاي گيري و سياست در تصميم انگر آن است  کهبي
تمايـل دارنـد تـا در مـديريت منـابع طبيعـي       ، گيرند؛ اما در عين حـال  مشاوره را از آنها مي
ـ   ميـانگين  که ياگونه، بهمشارکت داشته باشند  ل بـه مشـارکت در سـطح احيـای    ميـزان تماي

 ،ترتيـب ، بهبرداري از جنگل و تمايل در سطح حفاظت از جنگلل در سطح بهرهجنگل، تماي
در مـديريت   نه مشـارکت بوده است که نشان از تمايل باالي روستاييان در زمي ۳/۳و  ۴، ۲/۴

ـ بنـدي ميـزان   رتبـه  بـرای  ،همچنين). ۵جدول (منابع طبيعي بوده است  مشـارکت   ل بـه تماي
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 ر بـر ئميـزان کـاي اسـکو   . روستاييان در سطوح مختلف از آزمون فريدمن استفاد شده است
دار معنـی  آمده و در سطح آلفاي کمتر از يک درصـد  دستهب ۰۷۹/۱۸۱۸اين آزمون،  اساس

ارکت مربـوط بـه    اساس اين آزمون، بـاالترين ميـانگين رتبـه تمايـل بـه مشـ       بر. بوده است
ن تـرين  ميـانگي  نو پايي ۹۱/۸با ميانگين رتبه  از درختان سالخورده برداريبهرهمشارکت در 

ن ترويجي احياي جنگل با ميانگي -هاي آموزشيرتبه مشارکت مربوط به مشارکت در برنامه
  ).۵جدول ( بوده است ۲۷/۲ رتبه

  هاي جنگليهاي مختلف حفاظتي و اجراميزان تمايل به مشارکت روستاييان در فعاليت  - ۵جدول 

  هاشاخص  متغيرها
ميانگين رتبه   طيف

اساس  بر
  آزمون فريدمن

خيلي   رتبه
خيلي   زياد  متوسط  کم  کم

  ميانگين  زياد

تمايل در سطح 
  جنگل احيای

تمايل به مشارکت در  زمينه 
  ۷  ۰۴/۴  ۳/۴  ۴۵  ۴۵  ۱۰  ۰  ۰  کاريدرخت

 هايتمايل به مشارکت در برنامه
 ترويجي احيای - آموزشي

  لجنگ
۰  ۱۰  ۷/۵  ۵۲  ۳/۳۳  ۱/۴  ۲۷/۲  ۹  

هاي تمايل به مشارکت در طرح
  ۶  ۶۱/۴  ۴/۴  ۵۱  ۴/۴۴  ۶/۴  ۰  ۰  آبخيزداري

      ۲/۴  ميانگين کلي

تمايل در سطح 
حفاظت از 
  جنگل

تمايل به مشارکت در زمينه 
هاي جايگزيني مصالح برنامه

ساختماني و سوخت 
  روستايي

۰  ۰  ۲/۸  ۸/۸  ۸۳  ۷/۴  ۷۹/۴  ۴  

مشارکت در زمينه يل به تما
قاچاقچيان و  مقابله با

  مصارف غيرعرف روستايي
۰    ۷/۲۵  ۳/۳۰  ۴۴  ۲/۴  ۲۹/۵  ۲  

تمايل به مشارکت در زمينه 
  ۸  ۱۹/۳  ۱/۱  ۰  ۰  ۱  ۱۰  ۸۹  خروج دام از جنگل

      ۳/۳  ميانگين کلي

تمايل در سطح 
برداري از بهره

  جنگل

برداري هتمايل به مشارکت در بهر
  ۱  ۹۱/۸  ۹/۴  ۹۵  ۵  ۰  ۰  ۰  از درختان سالخورده

تمايل به مشارکت در زمينه 
هاي تشکيل و پويايي تعاوني

  برداري از جنگلبهره
۰  ۴/۹  ۳/۳۰  ۳۰  ۳/۳۰  ۸/۳  ۶۵/۴  ۵  

هاي تمايل به مشارکت در طرح
برداري از سوي شرکت بهره

  بردارخصوصي بهره
۱۴  ۸/۱۰  ۱۵  ۳۵  ۲/۲۵  ۳/۳  ۲۶/۵  ۳  

  ۴  ميانگين کلي

ميزان کاي 
  ۰۷۹/۱۸۱۸  رئاسکو

  ۸  درجه آزادي  
  ۰۰۰/۰  داريسطح معنی

 هاي پژوهشيافته: منبع
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  ن روستاييان در مديريت منابع طبيعي جنگلي ييبر مشارکت پا مؤثرعوامل 

 - هاي تحقيق حاکي از آن است که عوامل متعدد نظير عوامل اقتصـادي، اجتمـاعي و نهـادي   افتهي
 مـؤثر يا بالفعل روستاييان در مديريت منابع طبيعـي جنگلـي    ساختاري بر ميزان مشارکت فعلي و

ترين عوامل اثرگذار بر مشارکت فعلي در محـدوده مـورد   يکي از مهم ارتباط،در اين . بوده  است
هاي حاصـل از آزمـون همبسـتگي نشـان داده     ي که بررسياگونه، بهمطالعه عوامل اقتصادي بوده

هـاي  مشـارکت در فعاليـت   بـه وار با ميزان تمايل آنهـا  است که وضعيت اقتصادي سرپرستان خان
ـ  اسـاس  کـه بـر  ، چنـان مختلف حفاظتي و اجرايي ارتباط مسـتقيم دارد  آزمـون همبسـتگي    ايجنت

، شدت همبستگي بسـيار بـااليي   ۷/۰با ضريب همسبتگي  پيرسون، ميزان درآمد با ميزان مشارکت
ـ . دهدرا بين اين دو متغير نشان مي و جاللـي و  ) Lise, 2000(اليـز   قـات ايج تحقياين نتيجه با نت

آزمـون   نتـايج  اسـاس  بـر  ،در نهايـت . نيـز منطبـق اسـت   ) ۱۳۹۰اميرنـژاد،  : به نقـل از (همکاران 
ميـزان  همبستگي پيرسون، ميزان همبستگي بين تعداد دام و ميزان مساحت جنگل تحت تصرف با 

انگر بيـ  ۰۱۱/۰ و ۰۰/۰ ،ترتيب، بهداريز با سطح معنیو ني ۲۲/۰و  ۳۲۲/۰ ،ترتيب، بهمشارکت فعلي
و پيـرس   قـات ژانـگ  مشـابه همـين نتيجـه در تحقي   . يادشـده اسـت  دار بين متغيرهاي ارتباط معنی

)Zhang and Pearse, 1996(  اليـز ،)Lise, 2000(  امـتج و سـاه ، )Emtage and Suh, 2004 ( و
دار م و معنـی ه بيانگر ارتباط مستقيک هدست آمدهنيز ب) Lingani et al., 2011(لينگاني و همکاران 

 اسـت شان بين ميزان مشارکت روستاييان با  ميزان مالکيت  زمين و مساحت جنگل تحت تصرف
  ).۶جدول (

  داري رابطه بين متغير مشارکت فعلي روستاييان و متغيرهاي اقتصاديمعني آزمون -۶جدول 
  داريسطح معني  ضريب همبستگي  تاييانگذار بر ميزان مشارکت فعلي روستأثيرلفه مستقل نوع مؤ

 متغيرها اقتصادي

  ۰۰۰/۰  ۷/۰ ميزان درآمد
  ۰۰۰/۰ ۳۲۲/۰ تعداد دام

  ۰۱۱/۰ ۲۲/۰ ميزان مساحت جنگل نحت تصرف

  هاي پژوهشيافته: منبع
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ـ بر م يفرهنگ -يعوامل اجتماع يبرخ يگذارتأثيراز  يج مطالعات حاکينتا همچنين، زان ي
ـ بـر م  يمنفـ  تـأثير زان بعد خانوار يم زمينه،ن يدر ا. استان ييمشارکت روستا زان مشـارکت   ي

 يج حاصل از آزمون همبسـتگ يکه نتا يطور، بهداشته است ة منطقهپراکند يروستاها ساکنان
معکـوس   يهمبسـتگ  ،۰۱۴/۰ يدار، و سـطح معنـی   -۶۱/۰ يهمبسـتگ  بيرسون، با ضـر يپ

در منطقـه  . دهـد يمشارکت در منطقه نشـان مـ   زانير بعد خانوار و مين دو متغيدار را بمعنی
 تـأمين هـاي   مشـکالتي در زمينـه   ،)نفر پنجبا ميانگين (با توجه به بعد خانوار  ،مورد بررسي

تا زماني که روسـتاييان هنـوز در دسـتيابي بـه شـغل و       رو،از اين. شغل و درآمد وجود دارد
هـاي اجرايـي و حفـاظتي    عاليـت ف در توان انتظار داشـت کـه   اند، نمي درآمد با مشکل مواجه

) Lingani et al., 2011(و همکاران  ينگاني، لزمينهن يهمدر . ها مشارکت داشته باشندجنگل
ان ييزان مشـارکت روسـتا  ياند که مدهين نتجه رسيخود بد قاتيدر تحق) Lise, 2000(ز يال و

  . استاساس بعد خانوار متفاوت  بر يمناطق جنگل يهادر طرح
زان مشـارکت بـا مقـدار    يـ عامـل سـن و م  بين رابطه  زمينةرسون، در يپ يتگل همبسيتحل

قـات فهـام و   يتحق يهـا افتـه يهماننـد   ۰۱۲/۰ يدارو سطح معنـی  -۶۸/۰ يهمبستگ بيضر
از شـدت   بـاً يدهـد کـه تقر  يدار را نشـان مـ  ای معکـوس و معنـی  رابطـه  ،)۱۳۸۸( همکاران
 سـاکنان ش سن سرپرستان خـانوار  يافزا ه بااي کگونهبه برخوردار است، باال يمنف يهمبستگ

. ابـد يکاهش مـي  يمناطق جنگل يعيت منابع طبيريآنها در مد ، ميزان مشارکتيمناطق جنگل
ارتبـاط   )Zhang, 2001( نـگ ژاو ) Thacher et al., 1997( و همکـاران  چراقات تيالبته تحق

فهام : به نقل از(لعات چوداري هاي مطاافتهيا با ي ،ر را رد کرده استين دو متغين ايم بيمستق
-هاي جنگلتر بيشتر در فعاليتخانوارهاي روستايي مسن نکهيا مبنی بر) ۱۳۸۸و همکاران، 

 رمن،ياسپ يآزمون همبستگ نتايج اساس بر. در تضاد است ،کنندداري اجتماعي مشارکت مي
 ۵۵۵/۰ يسـتگ ب همبيبا ضـر  ،بيترتبه نشينان و ميزان مشارکتبين عامل سطح سواد جنگل

جـه در  ين نتيمشـابه همـ  . دار وجـود دارد م و معنـی يرابطه مسـتق  ۰۰۰/۰ يدارو سطح معنی
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ـ ن) ۱۳۹۰اميرنـژاد،  : به نقل از(و همکاران  يو جالل) Lise, 2000(ز يال قاتيتحق ز حاصـل  ي
و اگاهي روستاييان در تعيين و تغيير سرنوشت خويش  دانشافزايش  تياهمبيانگر  ، کهشده
ر شـغل و  يـ ن دو متغيسنجش ارتباط ب اتا، يآزمون همبستگ نتايج اساس بر ،تيدر نها. است

ة ارتبـاط  دهندنشان ۰۱۸/۰ يداریسطح معنو  ۲۶/۰ يب همبستگيضرز با يزان مشارکت نيم
و  يکه موجبات وابسـتگ  يمشاغل کهانگر آنيب بوده است،ر يمتغ دو  نين ايدار بمثبت و معنی

 ،ز شده استيتر آنها نموجب مشارکت گسترده ،ان فراهم کردهييروستا يرا برا يشتريتعلق ب
  . )۷ جدول(کند يد مييأن مطلب را تيا) Lise, 2000(ز يق اليتحق جينتاکه 

  ياجتماع متغيرهايو  انييروستا يمشارکت فعلداري رابطه بين متغير معني آزمون -۷ جدول
  داريسطح معني  ضريب همبستگي  علي روستاييانگذار بر ميزان مشارکت فتأثيرلفه مستقل ؤنوع م

 متغيرها اجتماعي

  ۰۱۴/۰  - ۶۱/۰ بعد خانوار
  ۰۰۰/۰  ۵۵۵/۰ )سرپرست خانوار(ميزان سواد 

  ۰۱۲/۰  - ۶۸/۰  )سرپرست خانوار(سن 
  ۰۱۸/۰  ۲۶/۰ )امتياز) (سرپرست خانوار( شغل

 هاي پژوهشيافته: منبع

 - گذار بر ميزان مشارکت روستاييان، عامـل نهـادي  تأثيرمل در ارتباط با عوا تحليل، مةدر ادا
گذار بر ميزان مشارکت سنجيده شـده اسـت و نتـايج آزمـون     تأثيرنيز به عنوان متغير  يساختار
هاي مربوط بـه متغيـر مسـتقل نهـادي بـا      دهد که بين تمامي گويهنشان مي رمنياسپ يهمبستگ

ب يدار وجـود دارد کـه بيشـترين شـدت ضـر     کت روستاييان، ارتباط مثبت و معنیميزان مشار
هاي مربوط بـه مـديريت منـابع طبيعـي     ران ادارهيديدگاه مد«ة با گوي يمشارکت فعل يهمبستگ
و در  ۷/۰برابـر بـا    يب همبسـتگ يضـر  يادشده، ميزان يرهاين متغيکه ب ياگونهبوده، به» محلي
هاي جمعـي در  نقش رسانه«هاي گويه ،ترتيب، بهو بعد از آن ،دار بوده استمعنی ۰۰۰/۰ سطح

نيز بـا ميـزان مشـارکت      ۵۷/۰و  ۶۶/۰ با ميزان »نهادهاي مردمنقش تشکل«و » آفرينيمشارکت
  . )۸جدول (دار داشته است رابطه مثبت و معنی يفعل
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  يمتغيرهاي نهاد ن متغير مشارکت فعلي روستاييان وداري رابطه بيمعني آزمون -۸جدول 

  گذار بر ميزان مشارکت فعلي روستاييانتأثيرلفه مستقل ؤنوع م
ضريب 

  همبستگي

-معنیسطح 

  داري

-نهادي

 ساختاري
 متغيرها

هاي مربوط به مديريت منابع ران ادارهيديدگاه مد

 به مشارکت نسبت طبيعي محلي
۷/۰  ۰۰۰/۰  

  ۰۰۰/۰  ۶۶/۰ آفرينيهاي جمعي در مشارکتنقش رسانه

  ۰۱۳/۰  ۵۷/۰  نهادهاي مردمنقش تشکل

 هاي پژوهشيافته: منبع

  شنهادهايو پ يريگ جهينت

در بخـش   يمنـابع جنگلـ  ت يريمـد ان در ييمشارکت روستا تيل وضعيبه تحلق حاضر يتحق

ـ تما هـا و تيـ ظرف گرچـه  از آن اسـت کـه   يج حـاک ينتا و پرداختهبابل  يشرق يبندپ ـ  لي  هب

 ،انييمشـارکت روسـتا   ل بـه يـ زان تمايم يدر بررس کهچنان( ستار بااليبس يمشارکت مردم

حاضـر بـه    درصد صدک به ينزد مختلف يها نهيان در زمييکه اکثر روستان استنتاج شد يچن

ن و ييار پـا يان ساکن جنگـل بسـ  ييزان مشارکت روستايم يت فعلياما در وضع ،)اندمشارکت

ای يـ احان در سـه سـطح   ييزان مشـارکت روسـتا  يم در اين زمينه،. استکمتر از حد متوسط 

ـ م ،که در هر سـه سـطح   شده ياز جنگل بررس يبردارحفاظت از جنگل و بهرهجنگل،  زان ي

مـردم  ن ييار پـا يبسمشارکت  ،در واقع. تر از حد متوسط بوده استنييان پاييمشارکت روستا

ب منابع يتخر گذار درتأثيراز عوامل  يدر مناطق جنگل يعيت منابع طبيريند مديدر فرا يمحل

ب جنگـل از  يـ ن عامـل تخر يتـر مهم ،ن راستايا در .درويم شماربه يدر مناطق جنگل يعيطب

  .منطقه بوده است يو فقر اقتصاد يرمشارکتيت متمرکز و غيريمد انيگودگاه پاسخيد

بـر   يسـاختار  -يو نهـاد  ي، اجتمـاع يعوامل اقتصـاد  ،ت موجوديدر وضع ،يطور کلهب

 از جملـه  يمنـاطق جنگلـ   در يعـ يت منـابع طب يريند مـد يدر فرا يزان مشارکت مردم محليم
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ران يمـد  زان درآمـد و ديـدگاه  يم يهاريمتغ ارتباط،ن يدر ا. دنشويگذار شناخته متأثيرعوامل 

 يزان همبستگين ميشتريب به مشارکت نسبت هاي مربوط به مديريت منابع طبيعي محلياداره

ـ مبا را  يزان همبستگين ميکمتر زان جنگل تحت تصرفير ميمتغ وزان مشارکت يرا با م زان ي

نان در ينشـ مشارکت جنگل ،بين ترتيبد. داشته است يمردم در مناطق جنگل يفعلمشارکت 

  :شودهای زير ارائه میشنهاديپ آنهارفع  برایروست که هروب يبا موانع يعيطب ت منابعيريمد

سسـات  ؤو فعـال و م  اکـار  يهـا يتعـاون  وجـود  سـاختاری،  -يرفع موانـع نهـاد   برای - 

منجـر بـه    توانـد يم ،دنط و فرهنگ منطقه سازگار باشيلحاظ با شرا که از هر يدولتريغ

و سـاختار مشـارکت فعـال     سازوکارهاکه  يزمان تارا يز شود، ساکنانتر مشارکت فعال

، فـراهم نشـود   يمنابع جنگلـ  يت محليريافته و هماهنگ با مديصورت سازمانهبمردم 

 شاهد بود؛  يريگ ميعدد تصممت يها توان حضور آنها را در عرصه ينم

 يتوانمندسـاز  در راسـتای  ،نانينشـ مشارکت جنگل يفرهنگ -يرفع موانع اجتماع برای - 

، يرسـم ريغ يهاق آموزشيژه از طريوبه يرسان اطالعجلسات و  يبرگزارمردم منطقه، 

  ؛ وتالش شود يو حفظ منابع جنگل يت جمعيولئرش مسيپذ يبرا يسازآماده منظوربه

 يبـرا  يعلوفـه صـنعت   تـأمين ر يـ نظ ياقدامات انجام ،مشارکت يصادرفع موانع اقت برای - 

آن دسته جاد يا ،تر از همهو مهم رانادامد ياعتبارل صندوق يتشک ،نيدامداران و همچن
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