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  چکیده

 هاي سامان عرفی کلگچیبررسی وضعیت مشارکت در مدیریت پایدار جنگلپژوهش با هدف این 
هاي مختلف آن توسط اي بود که گویهپرسشنامه پژوهشابزار اصلی مورد استفاده در این شد.  انجام

تخصصی متشکل از اساتید برجستۀ کشور و کارشناسان نخبه انتخاب و بین  گروهاسنادي و  هايپژوهش
فازي دیمتل و براي تعیین  فنها از تعیین روابط بین شاخص برايشد.  محلی و کارشناسان توزیع مردم

ها از مدل نقش برخی از عوامل اجتماعی و اقتصادي بر مقدار مشارکت مردم در مدیریت پایدار جنگل
طبق نظر مردم محلی و کارشناسان، مقدار مشارکت مردم محلی در  .شد رگرسیونی لجستیک استفاده

شد  . با تحلیل مدل فازي مشخصها در منطقۀ مورد پژوهش کم تا متوسط استریزي و اجراي طرحبرنامه
و  ثیرگذارترینأت عنوانبه ،شاخص کمک به ارتقاء امکانات و نیروهاي انسانی براي حفاظت و احیاکه 

متغیر سن و مدیریت مشارکتی هستند.  شاخص ثیرپذیرترینأتعنوان اجرایی و فنی به اتیعملهمکاري در 
نتایج حاصل از آزمون پیرسون  دارند ومقدار مشارکت  سابقۀ استفاده از اراضی جنگلی رابطۀ معکوسی با

-معنیو همبستگی مثبت  جنگلبا شاخص مشارکت در مدیریت پایدار  افراد محلیدرآمد بین  داد نشان

هاي اجرایی و ها و طرحدهندة مشارکت کم مردم محلی در برنامه، نتایج نشانیطورکلبه .ردداري وجود دا
  .حفاظتی بود

  .مدیریت مشارکتی و مردم محلی، زاگرس ،دیمتل، اقتصادي -اجتماعی هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه
عنوان یک مشارکت جوامع محلی در مدیریت جنگل به

 ابزار مهم براي حفاظت مناسب از منابع جنگلی است
)Rahut et al., 2016 ،Bell et al., 2012 ،Fabiyi, 

 جنگلداري در هاي مشارکتیروش . هدف)1983
 ،زانیربرنامه به گیريتصمیم واگذارياغلب  اجتماعی،

 در و نشینجنگل هايجمعیت به هاجنگل منافع انتقال
 مدیریت براي نشینانجنگل پذیرينهایت مسئولیت

). افراد روستایی تمایل به Ribot, 1995است ( جنگل
داشتن در فعالیتی را دارند که یک مشارکت و نقش 

 Napier( داشته باشد آنهامنفعت خالص مثبت براي 

and Napier, 1991(.  
 توسعهدرحالهاي زیادي در کشورهاي پژوهش

چه منافع بیشتري از  ، هرزانیربرنامهدهد که می نشان
دست آورند و این موضوع را درك مناطق جنگلی به

تري نسبت به حفاظت از مناطق کنند، درك مثبت
 Buchy and Hoverman (2000). کنندجنگلی پیدا می

-به هم و هدف عنوانبه هم کردند که مشارکت بیان

مطرح است.  هدف به دستیابی براي ابزاري عنوان
Salam ) هاي مؤثر بر ) یکی از عامل2005و همکاران

در حفظ جنگل بنگالدش را  زانیربرنامهمشارکت 
از جنگل بیان کردند. نتایج تحلیل  آنهاتأمین منافع 

Zare ) در بررسی عوامل مؤثر بر 2009و همکاران (
نشینان محلی در مدیریت پایدار منابع مشارکت جنگل

وجود عالقه، که سواد،  نشان دادجنگلی زاگرس 
مشارکت،  دیفواانگیزه و مقدار آگاهی مردم محلی از 

داري با عامل مشارکت مردم محلی داراي ارتباط معنی
در زمینۀ مدیریت پایدار منابع جنگلی منطقه است. 

Zand Basiri and Ghazanfari (2010) سازيتصمیم-

 مشارکتی، اجرایی، مدیریت مدیریت نامناسب هاي

 هايکاهش هزینه و جنگل ادارة براي ضعیف مالی منابع

 بر تأثیرگذار عوامل و پیامدها ترینرا مهم جنگل ادارة

کردند.  بیان زاگرس هايجنگل محلی مردم مدیریت
Karimian ) بومی کارگیري دانش) به2014و همکاران 

-رهیافت در تواندمی که نقشی و مختلف هايبرنامه در

کرار  منطقه حیدر هايجنگل توسعه مشارکتی هاي
را سبب  استان کهکیلویه و بویراحمد داشته باشد

 براي رندگانیگمیتصمریزان و افزایش عالقه برنامه
و  Molaiسازگان طبیعی ارزیابی کردند. حفظ بوم

هاي مدیریت ) در بررسی چالش2014همکاران (
روستایی از دیدگاه شوراهاي اسالمی در ماندگاري 

 بیانمرکزي اردبیل  هیناحجمعیت در روستاهاي 
کارآفرینی و نیز  توسعهتوان از طریق داشتند که می

روستایی،  توسعهریزي رویکرد مشارکتی به برنامه
هاي ضمن تقویت روحیه و بسط انگیزه، زمینه
 روشامیدواري را در روستاها تقویت کرده تا از این 

سبب ایجاد انگیزش اقامت در روستاها شود. نتایج 
-روستاهاي جنگل توسعهتحلیل ارتباط مشارکت و 

هاي جنگلداري استان گلستان توسط نشین تعاونی
Moayeri ) ابعاد بین که از نشان داد) 2015و همکاران 

 در جنگلداري، مشارکت هايتعاونی در اعضا مشارکت

 روستایی توسعۀ بر را  مستقیم اثر بیشترین منافع تقسیم

 و غیرمستقیم، مستقیم آثار مجموع نظر از اما دارد، 

 توسعۀ بر را بیشترین تأثیر اجرا، در مشارکت متغیر

  .داشته است روستایی
هاي مختلف بیانگر نقش مثبت مشارکت پژوهش

هاي مختلف مردم محلی در پیشبرد اهداف برنامه
 Napier and( بوده استمدیریت منابع جنگلی 

Napier, 1991 ،Buchy and Hoverman, 2000 ،
Salam et al., 2005 ،Karimian et al., 2014 ،

Moayeri et al., 2015 .(هاي مختلف اجراي طرح
-شامل جنگلکاري، مدیریت مراتع و طرح یعیمنابع طب

-گذاريسمت سیاستریزان را بههاي صیانت، برنامه

هاي خاص مانند مشارکت مردم محلی و مسئولیت 
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دادن به مدیران محلی (مورد تأیید مردم محلی) سوق 
 شده هاي مختلف انجام. نتایج مدیریتی طرحداده است

دهد اگر مشارکت مردم محلی در نشان می در زاگرس
طرح نباشد، طرح با عدم پذیرش مردم محلی مواجه 

 Fattahi( خوردشود و در نتیجه طرح شکست میمی

et al., 2000 ،Zand Basiri and Ghazanfari, 2010(. 
ایجاد زمینه و فراهم آوردن بستر مشارکت براي تحقق 

پژوهش این  هدف ازاهداف مدیریتی ضروري است. 
-بررسی وضعیت مشارکت در مدیریت پایدار جنگل

هاي سامان عرفی کلگچی، استان چهارمحال و 
شود با بررسی وضعیت میبینی . پیشبود بختیاري

مشارکت مردم محلی چارچوب و دیدگاه مناسبی از 
بازخوردهاي سیاست واگذاري و مشارکت مردم محلی 

  ها فراهم شود.در برنامه

  هامواد و روش
هکتار در  2238سامان عرفی کلگچی با مساحت 

کیلومتري شمال غربی شهرستان لردگان در  10 فاصله
استان چهارمحال و بختیاري قرار دارد. در این سامان 

که  شده استواقعنام کلگچی عرفی تنها یک روستا به
خانوار سکونت دارند و داراي  65در این روستا 
-استفاده گریدیعبارتبهنفر است.  400جمعیتی حدود 

سامان عرفی فقط محدود کنندگان از منابع جنگلی این 
به خانوارهاي ساکن در این روستا هستند. کشاورزي 

علفی کف  پوشش در زیرآشکوب جنگل، چراي
جنگل توسط دام و تهیه چوب سوخت مواردي از 

هاي این منطقه است. استفاده مردم محلی از جنگل
در زمینۀ مدیریت منابع جنگلی هاي محدودي پژوهش

در حال حاضر، طرح ولی  ،این منطقه در دسترس است
ها با سیاست واگذاري مدیریت صیانت از جنگل

برداران محلی تحت نظارت اداره منابع جنگل به بهره
طبیعی استان چهارمحال و بختیاري و طرح گیاهان 

  هاي این منطقه حال اجرا است. جنگل دارویی در
درصد  25تا  10پوشش و داراي تاج یافتهتخریبکمتر

  .)Anonymous, 2010هستند (
بر  پژوهشآوري اطالعات در این روش جمع

اي و میدانی انجام کتابخانه-هاي اسنادياساس پژوهش
اي مانند فیزیوگرافی از . اطالعات منطقهشده است

طرح جنگلداري، اطالعات خانوارها و ساکنین  کتابچه
منطقه از اسناد موجود در دهیاري، بخشداري، 

. شد يآورجمعاطالعات آمار نفوس و مسکن کشور 
اقتصادي مانند هزینه و درآمد مردم -اطالعات اجتماعی

محلی، مشاغل، سواد و اطالعات کلی خانوارها از 
ستفاده ا) 2013و همکاران ( Imani Rastabi پژوهش

یابی به اطالعات تکمیلی نیز . همچنین براي دستشد
پیمایش میدانی و مصاحبه با دهیار، معلمین و بزرگان 

  .انجام شدروستاي کلگچی 
براي این پژوهش  شده انتخابهاي شاخص

) و توسط 1هاي مختلف (جدول برگرفته از پژوهش
 برجستهتخصصی پژوهشی متشکل از اساتید  گروه

 شد یسعمنطقه انتخاب و  برجستهکشور و کارشناسان 
سازگان زاگرس و منطقۀ ها منطبق بر بومتا شاخص

هاي مورد پژوهش انتخاب شوند. اطالعات شاخص
صورت سؤال در پرسشنامه و مؤثر بر مشارکت هم به

صورت مصاحبه شفاهی از کارشناسان و جامعۀ هم به
 65تعداد شد. براي این منظور  آوريمحلی جمع

هر  يبه ازاپرسشنامه براي مردم محلی (یک پرسشنامه 
پرسشنامه براي کارشناسان  17سرپرست خانوار) و 

مسلط به شرایط منطقۀ مورد پژوهش (اداره منابع 
هاي لردگان، شهرکرد و استان) تدوین طبیعی شهرستان

و توزیع شد. براي تطبیق در مقدار همگرایی نتایج، 
صورت حضوري و طی چند بار به کارشناسان دگاهید

حضور در منطقۀ مورد پژوهش و در چند جلسه مطرح 
و مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین بررسی اسنادي 



3، شماره 4پژوهش و توسعه جنگل، جلد  پژوهشی - علمی فصلنامۀ  

276 

 

انجام اندرکار منطقه ها و ادارات دستاز سازمان
ها با آزمون آلفاي کرونباخ با . پایایی پرسشنامهگرفت
نظر ها با کمک محتواي پرسشنامه يمعتبر سازهدف 

در . محاسبه شدمتخصصان و اساتید برجسته کشور 
. آمد دستبه 8/0 هاپرسشنامه پایاییاین پژوهش، 

-مطلوب تلقی می 7/0ضریب آلفاي باالي  یطورکلبه

شود و به معنی این است که پرسشنامه از پایایی قابل 
 قبولی برخوردار است.

 :است به دو دسته تقسیم شده پژوهشمتغیرهاي 
متغیر وابسته: مشارکت مردم محلی در مدیریت  )الف

متغیرهاي مستقل: هشت شاخص  )پایدار جنگل و ب
بررسی مقدار مشارکت. این هشت شاخص همچنین 

منظور جلوگیري از تکرار نام هر شاخص، شناسه به
 آنهاعنوان کد شناسایی هر شاخص به شاخصی به

  .)1اختصاص یافت (جدول 

  
  مشارکت مردم محلی مقدارهاي پایداري بررسی شاخص -1جدول 

Table 1. Sustainability indicators to evaluate the involvement of local communities and villagers 
  شاخص پایداري

Sustainability Indicator  
  شناسه شاخص
ID Indicator 

  منبع
Reference 

  شاخص اول
First Indicator 

  اجرایی و فنی اتیعملهمکاري مردم محلی در 
Cooperation in the administrative and technical 

operations  
A  

)Malekmohammadi, 

2000(  

  شاخص دوم
Second Indicator 

  هااطالع و سطح آگاهی از طرح و برنامه مقدار
Knowledge and awareness of plans and programs  

B  
)Aumeeruddy, 1995 ،

Saadi, 1993(  

  شاخص سوم
Third Indicator 

-تجاوزات مانند جاده ۀ(کلی هاي جنگلیجلوگیري از تجاوز به عرصه

 ياستثنابهو چوب سوخت  زغالمسکونی، قاچاق  وسازساختسازي، 
  اراضی کشاورزي و دام)

Prevent encroachment into forest (include all 
encroachments such as road construction, residential 
construction smuggling coal and fuel wood except 

agricultural land and livestock)  

C  
)Bruvoll et al., 

2003 ،Imani Rastabi 

et al, 2013(  

  شاخص چهارم
Fourth Indicator 

  رعایت مدت و فصل مناسب استفاده از جنگل و مرتع
Respect for and the appropriate use of forest and 

pasture  
D  

)Ghazanfari et al., 

2004(  
  شاخص پنجم

Fifth Indicator 

  هاحمایت و اعتماد به دولت و برنامه
Support and confidence in the government and 

programs  
E  )Barrow, 1991(  

  شاخص ششم
Sixth Indicator  

  کمک به ارتقاء امکانات و نیروهاي انسانی براي حفاظت و احیا
Help to upgrade facilities and human resources for 

the conservation and restoration  
F  

)Abdulla and 

Holding, 1988(  
  شاخص هفتم

Seventh Indicator 

  کنترل سطح اراضی کشاورزي و دام مجاز
Control the level of agricultural land and livestock 

allowed 
G  )Fabiyi, 1983(  

  شاخص هشتم
Eighth Indicator 

  غیرچوبی جنگلهاي تولید محصوالت استقبال از طرح
Reception forest byproducts of production plans 

H  
  پیشنهادي پنل پژوهشی

Suggested by 
Research panel 

  
لیکرت (نه سطحی از نسبی  هر شاخص با مقیاس

کامالً میزان ارجحیت  بر اساسو  نه) یک تاسطح 
؛ مطلوبیت متوسط: 7؛ مطلوب: امتیاز 9مطلوب: امتیاز 

، مطلوبیت مساوي: 3؛ کمی مطلوب: امتیاز 5امتیاز 
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و  4، 6، 8و ترجیحات بین فواصل: امتیازهاي  1امتیاز 
ارجحیت بین دو از باال به پایین  .شدامتیازدهی  2

 Satty andکند (مورد مقایسه کاهش پیدا می ۀگزین

Vargas, 2012(.  
ل دیمت فنها از براي تعیین روابط بین شاخص

)Decision Making Trial and Evaluation( که یکی 
مقایسه زوجی  ۀگیري بر پایهاي تصمیماز انواع روش

بر روابط علت نی مباین روش  .استفاده شد، است
(متغیر مستقل) و معلولی (متغیر وابسته) استوار است 

)Asgharpour, 2003( مشارکت  مقداربنابراین ؛
هاي پایداري عنوان معلول و شاخصمدیریت پایدار به

معرفی شدند. خروجی این  فنعنوان علت به این به
علت و  نمودار است که رابطه میان صورتبه فن

-در دركقابلصورت یک مدل ساختاري را به معلول

 ساختار،در این ). Wu and Lee, 2007( آوردمی
نظرات مطابق به ، هاشاخصروابط موجود بین 

نمودارها و کارگیري اصول نظریه هبا بو کارشناسان 
-، سازمانموجود در سیستم عواملمیان  مراتبسلسله

 شود.مند ارائه میصورت یک ساختار نظامدهی و به
صورت به ها)(شاخص بین عواملروابط  اثرشدت 

شود تعیین و در خروجی مشخص میامتیاز عددي 
)Uzunovic et al., 2000.(  خروجی این مدلدر 

 بر اساسو محور عرضی  R + J محور طولی مقادیر

R - J اي به مختصاتموقعیت هر عامل با نقطه .است 
)R + J, R - J (بیترتنیابهشود. در دستگاه معین می 

در این  .دست خواهد آمدهیک نمودار گرافیکی نیز ب
ثر عامل أت ثیر وأت مقدار) R + J( بردار افقیمختصات 

 هرچه مقدار گریدعبارتبه در سیستم است. موردنظر
R + J  عاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتري با

 نیز) R - J( بردار عمودي .عوامل سیستم دارد دیگر
 .دهدثیرگذاري هر عامل را نشان میأقدرت ت

مثبت باشد، متغیر یک متغیر ) R - Jر (اگ یطورکلبه

شود و اگر منفی باشد، معلول میعلی محسوب 
  ).Habibi et al., 2014( شودمحسوب می
 مقدارشده بر اساس اهداف مطرح پژوهشدر این 

مشارکت کارشناسان در  مقدارمشارکت مردم محلی و 
ها در سطح منطقه براي ریزي و اجراي طرحبرنامه

 اي لیکرتهشت شاخص و با استفاده از مقیاس رتبه
 یدهنمرهقرار گرفت. نحوه سنجش و  سنجش مورد

مشارکت مقیاس لیکرت  مقدارهر شاخص براي تعیین 
اي) نظرات براي هر و بر اساس میانگین حسابی (رتبه

سازي . براي تطابق و همساناست شدهانیبشاخص 
صورت شفاهی و در یک کارشناسان به دگاهیدنتایج، 

براي  تا چند جلسه مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت.
هاي مشارکت در مدیریت پایدار مقایسه شاخص

جنگل از دیدگاه کارشناسان و مردم محلی از میانگین 
و  میانگین ۀویتنی و براي مقایساي و آزمون منرتبه

 مقدارهاي مشارکت با تعیین همبستگی شاخص
استفاده از اراضی جنگلی و  ۀتحصیالت، سن و سابق

هاي کروسکال از آزمونترتیب درآمد ساالنه، به مقدار
  .استفاده شدوالیس و پیرسون 

 ۀنقش برخی از عوامل اقتصادي مانند ارائ
گذاري سرمایه مقدارتسهیالت اعتباري از سوي دولت، 

ها بر وضعیت مردم محلی، اثر منافع حاصله از طرح
 مقداردرآمد و افزایش  اقتصادي مردم محلی، میزان

مشارکت  مقداربر تعداد دام  و کشاورزي اراضی سطح
ها مورد بررسی قرار مردم در مدیریت پایدار جنگل

هاي اقتصادي برگرفته از شاخص عواملگرفتند. 
انتخاب ) و توسط پنل تخصصی 1پایداري (جدول 

زیر  ۀصورت رابط. مدل رگرسیونی لجستیک بهشدند
  است:
 )1رابطه (

Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 
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متغیر وابسته یا مشارکت ، Yکه در این رابطه 
عوامل  6Xتا  1Xدهد و مردم محلی را نشان می

تا  1βضریب ثابت و  0βو  هستند) 2اقتصادي (جدول 
6β  نیز ضریب برآوردي هر یک از عوامل اقتصادي

درصد  ةکنندهستند. مقدار کشش برآوردي نیز بیان
یک درصد تغییر در  يبه ازاتغییر در احتمال مشارکت 

افزار هر یک از عوامل اقتصادي است که توسط نرم
. براي این منظور از مدل رگرسیونی محاسبه شد

همچنین  .استفاده شد Eviewsافزار لجستیک با نرم
ها و براي تعیین روایی و پایایی پرسشنامه

(نسخه  SPSSافزار آماري از نرم يهالیوتحلهیتجز
  .استفاده شد) 18

  نتایج
ثیرگذاري و أت نمودار( دیمتلخروجی مدل  1 در شکل

شده  داده شینما )بر یکدیگر هاشاخصثیرپذیري أت
، شده استه نشان داد 1طور که در شکل همان. است

کمک به ارتقاء امکانات و نیروهاي انسانی (شاخص 
) -07/3و  89/2با مختصات ( )F؛ براي حفاظت و احیا

همکاري در ( و شاخص ثیرگذارترینأت عنوانبه
و  -08/5با مختصات () A اجرایی و فنی؛ اتیعمل
  دست آمد.به شاخص ثیرپذیرترینأتعنوان ) به-08/5

  

  
  سببی حاصل تأثیرگذاري و تأثیرپذیري معیارها بر یکدیگرنمودار  -1 شکل

Figure 1. Diagram of the impact of effectiveness and influential criteria on each other 
  

هاي مشارکت از در ارتباط با تعیین شاخص
که  نشان دادمحلی با هشت گویه نتایج  ۀدیدگاه جامع

 9/11مشارکت در مدیریت پایدار جنگل در بین  مقدار
درصد افراد  1/32درصد افراد خیلی کم بوده، در بین 

 مقداردرصد افراد  1/33مشارکت کم، در بین  مقدار

 مقداردرصد افراد  1/23مشارکت متوسط و تنها 
نتایج  یطورکلبهمشارکت زیاد تا خیلی زیاد دارند. 

مشارکت در  مقداردرصد افراد  70در بین  نشان داد
).2مدیریت پایدار جنگل کم تا متوسط است (شکل 
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  از دیدگاه مردم محلی پژوهشمورد  ۀمشارکت افراد محلی در منطق مقدارتوزیع فراوانی نسبی و تجمعی  -2شکل 

Figure 2. Cumulative and relative frequency distributions of the participation of local people in the 
study area from the perspective of local communities 

  
هاي مشارکت از در ارتباط با تعیین شاخص

 که نشان داددیدگاه کارشناسان با هشت گویه، نتایج 
 3/15مشارکت در مدیریت پایدار جنگل در بین  مقدار

درصد افراد  6/33درصد افراد خیلی کم بوده، در بین 
 مقداردرصد افراد  8/35مشارکت کم، در بین  مقدار

 مقدارافراد  درصد 13مشارکت متوسط و تنها 
نتایج  یطورکلبهمشارکت زیاد تا خیلی زیاد دارند. 

مشارکت در  دارمقدرصد افراد  85نشان داد در بین 
 ).3مدیریت پایدار جنگل کم تا متوسط است (شکل 

 

  
  از دیدگاه کارشناسان پژوهشمورد  ۀمشارکت افراد محلی در منطق مقدارتوزیع فراوانی نسبی و تجمعی  -3 شکل

Figure 3. Cumulative and relative frequency distributions of the participation of local people in the 
study area from the Viewpoint of the experts 
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 مشارکت از دیدگاه مردم محلی سامان مقدار
. نتایج شده استآورده  4عرفی کلگچی در شکل 

هاي مشارکت در اي هر یک از شاخصمیانگین رتبه
که بیشترین مشارکت در اجراي  نشان دادها برنامه

ها اطالع و آگاهی از طرح مقدارشاخص مشارکت در 
(مشارکت متوسط تا زیاد) و کمترین  75/3با میانگین 

رتبه میانگین مشارکت براي شاخص مشارکت در 
(مشارکت کم  41/2با میانگین  اجرایی و فنی اتیعمل

اما آمار و ارقام تفاوت دیدگاه ؛ تا متوسط) بود
از  کهيطوربه. نشان دادکارشناسان با مردم محلی را 

هاي تولیدي دیدگاه کارشناسان، استقبال از طرح
 12/4چوبی جنگل با میانگین غیرمحصوالت 

(مشارکت زیاد تا خیلی زیاد) بیشترین و مشارکت در 
کنترل سطح اراضی کشاورزي و کنترل دام مجاز با 

(مشارکت متوسط تا کم) کمترین  66/2گین میان
دست ههاي مشارکت باولویت را در بین شاخص

  آوردند.
مجموع  ۀویتنی و مقایسنتایج حاصل از آزمون من

شاخص مشارکت در مدیریت پایدار جنگل از  مقدار
که بین دو  نشان داددیدگاه کارشناسان و مردم محلی 

هاي مشارکت در برنامه ۀدر زمین پژوهشگروه مورد 
 نظراختالفاجرایی و فنی جنگل در سطح یک درصد 

  ).=135U= ،000/0Sigداري وجود دارد (معنی

  

  
  هاي مشارکت از دیدگاه مردم محلی و کارشناسانفراوانی نسبی میانگین شاخص -4شکل 

Figure 4. The relative frequency of average indices of participation from the perspective of local 
communities and experts 

  
، نشان دادمیانگین  ۀنتایج حاصل از مقایس

مشارکت مردم مربوط به مقطع دیپلم و  مقداربیشترین 
سواد مشارکت در افراد بی مقدارباالتر و کمترین 

 ).5شکل شد ( مشاهده
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  مقدار مشارکت در مدیریت پایدار جنگلسواد افراد محلی با  مقدار ۀمقایس -5شکل 

Figure 5. Comparing the literacy rate with the participation of local people in sustainable forest 
management 

  
کشاورزان و دامداران در  ۀسابق مقداردر ارتباط با 

کروسکال نتایج آزمون  استفاده از اراضی جنگلی،
 معکوسی با ۀسن و سابقه رابطکه  نشان داد والیس
 مقداربیشترین . )6(شکل دارد مشارکت  مقدار

سال و کمترین  25کمتر از  ةمشارکت مربوط به رد
-بهره ۀسال سابق 55براي افرادي که بیشتر از  مقدار

  اد.د برداري از اراضی دارند را نشان

  

 
  مشارکت مقدار استفاده از اراضی جنگلی افراد محلی با ۀسابق بین ۀرابط -6شکل 

Figure 6. Shaped relationship between age and history of forest lands with the participation of local 
people 

  
، بین نشان داد پیرسوننتایج حاصل از آزمون 

با شاخص مشارکت در  افراد محلیدرآمد  مقدار
داري معنیو همبستگی مثبت  جنگلمدیریت پایدار 

داد که  نتایج آزمون کروسکال والیس نشان. ردوجود دا

 15بیشترین مشارکت در افرادي با درآمد بیش از 
 با افزایش گریدعبارتبهو  مشاهده شدمیلیون ریال 

مشارکت در مدیریت پایدار  مقدار مردم محلی درآمد
  یابد.افزایش مینیز  هاجنگل
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  مشارکت مقدار افراد محلی با ۀ(میلیون ریال) ساالن درآمد مقدار بین ۀرابط -7شکل 

Figure 7. Relationship between the annual income of the local population participation rate  
  

براي بررسی اثر هر عامل اقتصادي در ارتباط با 
مشارکت یا عدم مشارکت مردم محلی در مدیریت 

 استفاده شداز مدل رگرسیونی لجستیک  پایدار جنگل
. ضریب برآوردي آمده است 2که نتایج آن در جدول 

-درآمدي مردم محلی در سطح یک درصد معنی مقدار

دهد که می. ضریب برآوردي مثبت نشان شده استدار 
درآمد مردم محلی تمایل به مشارکت  مقداربا افزایش 

یابد. همچنین با در مدیریت پایدار جنگل افزایش می
احتمال افزایش  آنهادرصدي درآمد افزایش یک

درصد افزایش خواهد یافت. با توجه  19/2مشارکت، 
به برآورد اثر نهایی، با افزایش درآمد مردم محلی، 

واحد افزایش خواهد  08/2 هاآناحتمال مشارکت 
که با افزایش  نشان دادداشت. ضریب برآوردي کشش 

سطح اراضی کشاورزي و تعداد  مقداردرصدي در یک
درصد افزایش  8/3دام احتمال افزایش مشارکت مردم، 

خواهد یافت. همچنین با توجه به برآورد اثر نهایی، با 
واحد افزایش  5/2افزایش آن، احتمال مشارکت 

اهد داشت. بین دیگر متغیرها (اثر منافع حاصله از خو
-سرمایه مقدارها بر وضعیت اقتصادي مردم، طرح

چوب، سوخت و علوفه  مینگذاري مردم محلی و تأ

داري با توسط دولت) رابطه معنی )هانهاده( دام
بین عوامل مشارکت در مدیریت پایدار وجود نداشت. 

 پژوهشمشارکت جامعه محلی مورد  مقداراقتصادي و 
داري وجود دارد. از بین عوامل مورد رابطه معنی

 بررسی، ارائه تسهیالت اعتباري از سوي دولت، میزان
 اراضی سطح مقداردرآمد مردم محلی، افزایش 

چوب، سوخت و  مینتأتعداد دام و  و کشاورزي
-توسط دولت اثر مثبت و معنی )هانهاده( علوفه دام

  مشارکت مردم محلی دارند. مقدارر داري ب

  بحث
نشین از از معاش جوامع جنگل یتوجهقابلبخش 

 هاي زاگرسشود. در جنگلجنگل تأمین می
)Khosravi et al., 2014 ،Geravand, 2013(  و

 Imaniهاي استان چهارمحال و بختیاري (جنگل

Rastabi et al., 2013( امر صادق است. از  نیز این
-هاي جنگل بهرو مشارکت جوامع محلی در طرحاین

عنوان رویکردي در مدیریت منابع طبیعی امري 
هاي موجود در سامان عرفی ضروري است. تنها طرح

کلگچی طرح صیانت و طرح گیاهان دارویی است که 
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شود. ها دیده نمیاثري از مشارکت در این طرح
ها ت در حفاظت از جنگلکه اجراي طرح صیان هرچند

) اما عدم Ghanbari et al., 2015اثر مثبتی دارد (
-ها میمشارکت جوامع محلی در این دسته از طرح

تواند آن را با شکست و مشکل مواجه کند. در زمان 
قرق کردن سطحی از منطقه براي طرح گیاهان دارویی، 

اند. مردم محلی چند مورد درگیري با جنگلبانان داشته
توان این گونه نتیجه گرفت که زمانی که جوامع یم

محلی خود را از طرح جدا بدانند و نقش خود را در 
وجود آمدن طرح ضعیف ببینند یا اجراي طرح یا در به

در سامان  آنهامشاهده کنند طرحی بدون نظرخواهی 
 ،کندها نمیشود، مشارکتی در طرحانجام می آنهاعرفی 

کنند. ها جلوگیري میشدن طرح در مواردي نیز از اجرا
ها مشارکت جوامع ، براي پیشبرد طرحیطورکلبه

مختلف سودمند  زانیربرنامهمحلی و شرکت دادن 
).Young et al., 2013 ،Waligo et al., 2013( است

 
  مشارکت مردم محلی در مدیریت پایدار جنگللجستیک  رگرسیونی مدل برآورد از حاصل نتایج -2جدول 

Table 3. The results of logistic regression model, the participation of local communities in sustainable 
forest management 

  متغیرها
Variables  

  ضریب برآوردي
Estimated coefficient  

t کشش برآوردي  
Stretch estimate  

Sig. 

  تسهیالت اعتباري از سوي دولت ارائه
Credit facilities provided by the government  

1.18  1.05  1.34  0.04  

  گذاري مردم محلیسرمایه مقدار
The investment locals  

2.94  1.46  2  0.21  

  ها بر وضعیت اقتصادي مردماثر منافع حاصله از طرح
The effect of the benefits of the scheme on the 

economic situation of the people  
1.13  1.19  0.94  0.42  

  درآمد مردم محلی میزان
Income level of local people  

2.19  1.29  2.08  0.01  

  تعداد دام و کشاورزي اراضی سطح مقدارافزایش 
Increase the level of agricultural land and 

number of livestock  
3.81  1.54  2.47  0.02  

  توسط دولت )هانهاده( چوب، سوخت و علوفه دام نیتأم
Supply of wood, hard and forage (inputs) by the 

government  
-0.48  1.2  -0.4  0.7  

  
شاخص کمک به که  نشان دادپژوهش این نتایج 

ارتقاء امکانات و نیروهاي انسانی براي حفاظت و احیا 
مهمی تواند نقش شاخص می گذارترینثیرأت عنوانبه

هاي در حفاظت و جلوگیري از تخریب بیشتر جنگل
 دلیلمنطقۀ مورد پژوهش داشته باشد. این نتیجه به

 مورد هايجنگل تخریب از جلوگیري موضوع اهمیت
ینیبشیپ هايبرنامه و کافی امکانات نبود و پژوهش

 Abdulla andمعضل با نتایج  این حل براي شده

Holding (1988)  وMoayeri ) 2015و همکاران (
تواند بسیار مطابقت دارد. در این زمینه نقش دولت می

مؤثر باشد، چرا که دولت با در اختیار داشتن سیاست، 
قدرت فکري و مالی و فراهم آوردن امکانات براي 

هاي جنگلداري در هر نشین و تشکیل تعاونیجنگل
کند. همچنین منطقه از روند تخریب نیز جلوگیري 

-اجرایی و فنی نیز به اتیعملمکاري در شاخص ه

پذیرترین شاخص در بررسی روابط بین ثیرأتعنوان 
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اهمیت شاخص فوق به این دست آمد. ها بهشاخص
ترین تأثیر را اي، اجرا مهمدلیل است که در هر زمینه

اجرایی  اتیعملگیري خواهد داشت. در زمینۀ در نتیجه
-بخش جنگلداري نیز این مهم صادق است. هر برنامه

هاي جنگلداري اجرا شود بدون شک بر اي در طرح
عوامل انسانی آن تأثیرگذار خواهد بود. پذیرش نقش 

ها، سبب حمایت مردم مردم محلی در مدیریت جنگل
سازي مدیریت محلی منطقه از فرآیندهاي تصمیم

 ,Zand Basiri and Ghazanfariشود (اجرایی، می

خود سبب ایجاد یک مدیریت مبتنی  نوبهبهکه  )2010
شود. این سبک مدیریت، سبب ارتقاي بر مشارکت می

مندي مردم محلی منطقه خواهد شد. روحیه و رضایت
هاي مدیریت در این راستا باید در نظر داشت که برنامه

سنتی مردم محلی ساکن جنگل، سازگار با مایحتاج 
 ,Zand Basiri and Ghazanfariآنان باشد ( اقتصادي

2010.(  
هاي مشارکت از نتایج حاصل از تعیین شاخص

که  نشان داددیدگاه جامعه محلی و دیدگاه کارشناسان 
مقدار مشارکت در مدیریت پایدار جنگل کم تا متوسط 

هاي اجرایی، کمبود کالس و است. کمبود طرح
بع طبیعی و جلسات آموزشی براي ارتقاء فرهنگ منا

مشارکت، کمبود انگیزه و عالقه به مشارکت و نداشتن 
درآمد حاصل از مشارکت براي مردم محلی در منطقۀ 

الیل مختلفی مانند عدم مشارکت مردم مورد پژوهش د
محلی (مدیران مورد اعتماد محلی) در فرآیندهاي 

 Zandها (گذاريگیري و سیاستریزي، تصمیمبرنامه

Basiri and Ghazanfari, 2010 عدم آگاهی از ،(
)، عدم تأمین منافع Zare et al., 2009مشارکت (

 Salam etحاصل از مشارکت مردم محلی از جنگل (

al., 2005تواند سبب این موضوع شده باشد که ) می
  در کل سطح زاگرس حاکم است. آنهابیشتر 

دو ، بین نشان دادنتایج حاصل از آزمون پیرسون 
شاخص مشارکت  و افراد محلیمقدار درآمد متغیر 

 .ردداري وجود دامعنیو همبستگی مثبت 
با افزایش درآمد مقدار مشارکت جوامع  گریدعبارتبه

و  Moayeriمحلی افزایش یافت. این یافته با نتایج 
) 2006و همکاران ( Scrimgeour) و 2015همکاران (

دلیل این است که با خوانی دارد. این موضوع بههم
توانند خود تر میراحت آنهاافزایش درآمد مردم محلی 

ها هماهنگ کنند. مقدار وابستگی مردم را با سیاست
هاي این منطقه زیاد ولی در عوض محلی به جنگل

کم تا متوسط است و درآمد خود را  آنها انهیسالدرآمد 
هاي منطقه از راه کشاورزي و دامداري در جنگل

). مردم Imani Rastabi et al., 2013کنند (میکسب 
محلی زمانی که درآمدشان بیشتر شود وابستگی به 

کمتري خواهند داشت در نتیجه با اتخاذ  طبیعی منابع
-بینند و بهتصمیمی جدید منافع خود را در خطر نمی

ها مشارکت خواهند کرد. راحتی در راستاي تصمیم
منظور ریزي مناسب بهبینی کرد با برنامهتوان پیشمی

در  آنهاارتقاء سطح درآمد مردم محلی، مشارکت 
هاي ها را افزایش داد. با ایجاد طرحها و طرحبرنامه

هاي فرآوري درآمدزا مانند گیاهان دارویی و کارگاه
گیاهان دارویی و سهیم کردن مردم محلی در این 

  توان فراهم کرد.را می آنهاها زمینۀ مشارکت طرح
، ضریب برآوردي مقدار درآمدي 2بق جدول مطا

. شده استدار مردم محلی در سطح یک درصد معنی
دهد که با افزایش ضریب برآوردي مثبت نشان می

مقدار درآمد مردم محلی تمایل به مشارکت در 
یابد. همچنین با مدیریت پایدار جنگل افزایش می

احتمال افزایش  آنهاافزایش یک درصدي درآمد 
درصد افزایش خواهد یافت. با توجه  19/2، مشارکت

به برآورد اثر نهایی، با افزایش درآمد مردم محلی، 
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واحد افزایش خواهد  08/2 آنهااحتمال مشارکت 
  داشت.

که با افزایش  نشان دادضریب برآوردي کشش 
یک درصدي در مقدار سطح اراضی کشاورزي و تعداد 

درصد افزایش  8/3دام احتمال افزایش مشارکت مردم، 
این موضوع با حفاظت  ازآنجاکهاما ؛ خواهد یافت

-منابع طبیعی و شاخص جلوگیري از تجاوز به عرصه

هاي جنگلی در تناقض است بهتر است در این مورد 
جاي طور مثال بهاستراتژي مناسبی در نظر گرفت. به

اضافه کردن دام و یا سطح اراضی کشاورزي به روي 
یی، کشت درختان مثمر و هاي گیاهان داروطرح

کاري با اهداف مختلف) و دیگر موارد لغیرمثمر (جنگ
مشابه و متناسب با پتانسیل منطقه متمرکز شد. 
همچنین با توجه به برآورد اثر نهایی، با افزایش آن، 

واحد افزایش خواهد داشت. بین  5/2احتمال مشارکت 
 ها بر وضعیتدیگر متغیرها (اثر منافع حاصله از طرح

گذاري مردم محلی و اقتصادي مردم، مقدار سرمایه
توسط  )هانهاده( چوب، سوخت و علوفه دام نیتأم

داري با مشارکت در مدیریت پایدار دولت) رابطه معنی

وجود نداشت. بین عوامل اقتصادي و مقدار مشارکت 
داري وجود جامعه محلی مورد پژوهش رابطه معنی

تسهیالت  ارائهدارد. از بین عوامل مورد بررسی، 
درآمد مردم محلی،  اعتباري از سوي دولت، میزان

تعداد دام و  و کشاورزي اراضی افزایش مقدار سطح
توسط  )هانهاده( دام علوفهچوب، سوخت و  نیتأم

داري بر مقدار مشارکت جوامع دولت اثر مثبت و معنی
 ارائهوردي مثبت براي متغیر محلی دارند. ضریب برآ

تسهیالت اعتباري از سوي دولت بیانگر آن است که با 
هاي مالی توسط دولت افزایش تسهیالت، وام و کمک

هاي سبب تمایل به مشارکت جوامع محلی در طرح
در  )2015و همکاران ( Moayeriشود. جنگلی می

داري بین متغیرهاي بررسی خود به رابطۀ معنی
اقتصادي و مشارکت جوامع محلی دست یافتند، 

) بیان کردند 2010و همکاران ( Arayesh کهیدرحال
برداران و جوامع بهره نظرات بین داريمعنی تفاوت
 مشارکت به از نظر متغیرهاي اقتصادي نسبت محلی

 منابع از برداريبهره توسعه و احیاء، حفظ، در مردم
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Abstract 
This study aimed to investigation the status of participation in the sustainable management of the 
Kalgchy traditional area forests. Questionnaire was the main instrument which used in this study, that 
its various items were chosen by documentary studies and expert panel composed of prominent 
country experts and elite experts and distributed between local people and experts. Determination of 
the relationship between indicators was used by fuzzy techniques DEMATEL and for the role of social 
and economic factors on the participation of communities in sustainable forest management was used 
by logistic regression model. According to local people and experts, the participation of local people is 
low to moderate in the planning and implementation of projects. The results of model DEMATEL 
showed that the "help to upgrade facilities and human resources for the conservation and restoration" 
as the most influential and "administrative and technical co-operation" as an indicator of richest of 
participatory management indicators. Age and usage history of the forest area variables had inverse 
relation with the participation and the Pearson’s test results showed that there is a significant positive 
correlation between the incomes of local people with participate of sustainable forest management 
indicators. 

Keywords: Socio-economic, DEMATEL, Zagros, Participatory management and local people. 
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