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  . مورد بررنای ررار گر، موجودت این منطقه به ینوان هدفت    هایچالشغرب انایان گینن و  شاناتیی و اجیمایی  شارای  بو به  باتوجه
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  تفاوت دیدگاه   طبیعیعمناببرداران و کارشاناناان  بهرههای حقوریت اجیمایی و مدیرییی بین  هدر مولفت  دادنیایج نناان    انایفاده شاد.

نهادی و اری اادی را منایل  -برداران یوامل نایانایهو بهرترین منایل در ایااد تعار   مکارشاناناانت مسااحل حقوری را مه  .وجود دارد
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 . مقدمه1
مین  زنادگیت تا   یبرا  یمهم  یاتیا مناابع ح  تطبیعیعمنااب

درآمد و نفوذ کناورها و جوامع در نارانار جهان    نا تیمع

ایران حادود    طبیعیعمناابروناد تصریا  در   .[37]  هسااایناد

یک درصااد در نااال برآورد شااده اناا . این امر نااب   

طبیعی  های  ،رناااایش تاکت کاهش توان تولید پوشاااش

 .[17]مراتع و کاهش نطح اراضی کناورزی شده ان  

اک نایادالنه آن و  ت اشایرطبیعیعمنابمدیری   ضاع  در  

تاااری بدون دتال  جامعاه محلی و های  تیا اجرای ارداما

درآمااد   یایاناواتاا   تاوزیاع  بااه یما   آنیااد   مانااار  تاوانااد 

تواناد یم  طبیعیعمنااببرداران شاااود.  ههاایی بین بهرشتن

های بین ذینفعان  شچندین نقش را در ایااد و تنادید تن

ایم از محرک بودنت تنادید درگیری تا طوالنی شادن آن 

ند طی  ونااایعی از  توای. تضااااد مناا،ع م[35]  بازی کناد

ا ذینفعاان  و  دولا باازیلران  محلیت  ز جملاه  دولا   هاات 

هاای رومی و جوامع محلی را شااااامال شاااود. این  هگرو

گااهی باه دلیال یاد  تعاادل رادرت و یاد  تقاارن    اتین،اات

  شیا،زا .[37]شاااود  یراابال توجاه بین طر،ین تنااادیاد م

مصرب   ریبا توجه به ت ث  تطبیعیعمنابی با موضاااو  ریدرگ

مهمی انا  که باید    مسا لهانساانت   یآن بر اری ااد و زندگ

 .[36]یوامل بروزدهنده آن شنانایی شود 

ت از یوامال  طبیعیعمناابهاای گروداران  تفااوت در دیادگااه

 بالقوه منارنااه برانلیز در مدیری  اناا . دیدگاه حماییی  

برای ه)گرو  طبیعیعمناااباناادرکاااران  دناااا  کااه  هااایی 

  ( گذارند یگیرند و آن را به اجرا میت اامیم م  طبیعیعمناب

برداران )کسانی که شغل  نو و دیدگاه معینیی بهره ک ی از

ت از  [22] (اناا منابع طبیعی  شااان وابساایه به و زندگی

. [12]  گرددیم  نفعانیذ نیب  نااوی دیلرت نااب  تضاااد

منار    یمیفاوت رربا در موارد  یهاقهیینره و ناال  معموال

بر این ،ر  اناا  که همواره در جامعه  تعار  مبینی  به 

هاای  ههاات هنااارهاا و مناا،ع در بین گروشنویی تضااااد ارز

 .[9]اجیمایی وجود دارد  

ت  طبیعی عمنابحوضه  در   از دیلر یوامل منار به تعار 

های میعادد ررابیی در بین گرودارانت  هتوان به توانااایا یم

و   همیااری بین مراجع اجرا کنناده راانونو    یاد  همااهنلی

اطنیاات در مورد   جاامعاه محلیت ناااوه تفااهم و کمبود

ریزیت نانااازگاری یا ابها   ای برنامهه اهداف و ناایاناا 

های   هات نابرابری در توزیع منابعت نایانا  روانین و نایانا 

  یمران  برنامه  .[9]ها و... اشاره کرد  هضعی  در اجرای برنام

  ابهامات  ؛ها مسائولی و  ا،راد  میقابل  وابسایلی  میحدت ملل

  منابع نار بر  رراب   وظای ؛  پوشاانیهم  اتییاراتت  حدود  در

 و   اهاداف  ناااازماانی؛  تا ثیر  و  وضاااعیا   در  تفااوت  کمیااب؛

  در  اتینل م اارف؛  ناابک   در  تفاوت  نانااازگار؛  هایروش

  در  رلمروهایی  ینوان به را  نناده برآورده  انیظارات و  رواب 

 شاوندتیم  تعارضاات بروز ناب   که  تیعیطبمنابع  مدیری 

 .[8]کند  مطرح می

   یریدر مورد مد  یرنم نیروان برتی از  از نوی دیلرت

نااانی  یتعیطبمنااابع مقررات  و  حقوق  برداران بهره  یبااا 

مرد  و کااربران    نیب  یریباایاد درگ نیمطاابقا  نادارد. بناابرا

  ن ییاز بااال باه پاا   یا ریماد  وهی. شااا [14]  شاااودیم  یمحل

  - ی ییاکولوژ  یهاسااایمیو حذف نااا   رب یذ  یهاناااازمان

باه ا  زین  یمحل  -یاجیماای   ی ریدرگشااارای     ااادیمنار 

 .[15]  شودیم

  ت ی عیطبدر مناابع  تعاار   ااادیدر ا  لریمهم د  مسااا لاه

انا  که ممین انا  منار به   یمل  ت ارف اراضای  مسا له

 ت 1340بعد از   یها. در طول ناال[39]  شاود  ییهایریدرگ

  ی یی  رانیمناطب ا  نیریدر ب  مرتعی  یاین  شادن اراض  یمل

کنااااورزان و   نیب  تعاار   ااادیا  یهااجنباه  نیتراز مهم

 امیان درگیری .[11] انا شاده   یعیطبمنابع  گرانکنش

 مناایل که یابدمی کاهش مصیل ت زمانی هایهگرو بین

 .[31]یابد   کاهش طبیعیمنابع محدودی 

 بین تضااااد انااایاان کناااورت 11در    یپژوهنااا  در

 مؤثر ترین یواملمهم از ییی تمراتع از کنندگان اناایفاده

نیاایج حااکی از آن   شاااد. معر،ی طبیعیمناابع تصریا  در

اناا  که یواملی چون کمبود نیرو و امیانات برای کنیرل  

هات کم توجهی و انلیزه پایین کارشاانانااانت ید   هیرصاا 

در   مؤثروجود روانین راطعت از یوامل رانونی و تناایینتی  

طبیعی انا . مواردی دیلر چون ید  وضاوح تصری  منابع
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یااد    موجودت  دادگسااایریروانین  راااطع  بااا  برتورد  هااا 

میصلفینت پاایین بودن میزان جریماه و باه طور کلی نق   

یا  از  راوانایان  کاماباود  و  تاصاریاا    ماؤثارواماال  راوانایان  در 

 .[5]طبیعی معر،ی شد منابع

ایت پیچیاده انااا  کاه  مسااا لاه  طبیعیعمناابمادیریا   

های میعددی  یمحققین برای شاانات  نوار  آن بررناا 

اناا  شدت به این  کنور  18 در تحقیقی که دراناا  دادند. 

 باید طبیعیتمنابع مدیری  که در هرگونه  نییاه رناایدند

 برای رادرت تص ااای  طبیعیتمناابع ماالییا  مسااااحال

 مناا،ع کردن و ناااهیم طبیعیمناابع کنیرل و مادیریا 

هنلامی که یک یا   .[14] در نظر گر،یه شاود طبیعیمنابع

دهادت تحلیال  طبیعی رخ میچناد درگیری بر نااار مناابع

دریب نیاز انا  زیرا ممین انا  تفسایر دریب هر یک از  

ر  تعاارضااااتت هنلاامی کاه باه تنهاایی مورد بررنااای ررا

 .[23]  را به چالش بیند  مس لهگیردت  می

  هاییرصاااهدر    یاجیمای  گرانکنشتضااااد    لیتحل  در

نناان    جینیا  تییآن بر جامعه رونایا راتیو ت ث  یعیطبمنابع

  ااادیباایاد ا  گرانکنش  نیداد کاه وجود مناا،ع مصیل  ب

تضااد    نتی. همچنشاودیآنها م  نیتضااد در ناطوح میفاوت ب

 ی تاانوارهاا  ناااا یمع   یباایاد تضاااع  گرانکنش  نیب

مهااجرت تاانوارهاا از رونااایااهاا و کااهش    تییرونااایاا

  ت یمنف   یامدهای. با وجود پشااودیم  یاجیمای  یهاهیناارما

گذاشایه انا ؛    یمثب  بر جا  جیموارد نیا یتضااد در برت

در حفاظ     یعیطبمثالت اردامات کارشاانانااان منابع یبرا

 با رویهتبی های برداریبهرهاز   یریو جلوگ  یعیطباز منابع

 مناطب بعضای در پوشاش گیاهی بهبود باید تضاادت وجود

 داراندا  بین تضادها از نری یک در کل    .[12]ان   شده

 نااآگااهی از نااشااای کاه دارد وجود طبیعیمناابع ادارات و

 و ضارر واناطه آگاهی به نصواناین تاطر به بساا چه و مرد 

 بحاد در ادارات کااری کم نهاایا  در و اری اااادیت زیاان

انا    مناارک  ید  و دهی تدمات رناانیت اطن  ترویجت

[19]. 

  ل یبه دل  داراندا و   انییاناا  که روناایا  نیا   یوارع

و   یبرداران اصاالتودت بهره  ناا یو نو  مع  یزندگ وهیشاا 

  داشاین  رغمیلیو   شاوندیمحساوب م  یعیطبمنابع  میمسایق 

درصاااد از    90کناااورت حادود     یا درصاااد جمع  38  تنهاا

  وهیشاا   .[2]  دارند  اریکنااور را در اتی  یعیطب  یهایرصااه

نلااه از    تییو اجرا  یمناااینت حقور   هتیا رو  یب  یبرداربهره

گروهت   نیناااب  شاااده انااا  که ا   یریمد  نییباال به پا

  مسا لهداشایه باشاند.    رب یذ  یهارا با ناازمان  هاییشچال

مرد  و   نیب  تیعیطبکه در تنازیات بر نار منابع  ناانا یا

  حقوقگاهی این و   سا یهم حب با دول  ن  ناهیدول  هم

  د یشاد  یوابسایل  لیدل به.  شاودیم  مالیپا  انا  کهمرد   

  جر  ورو   برابر  در  مرد   تطبیعیعمنااب به  مرد   یناااییمع

به روانینی که از ناوی کارشاناناان    -1: دارند  حل راه  ناه

باه   -2یمال کنناد.    شاااودگاذاشااایاه می  طبیعیعمنااب

  نیروان -3کنند.     یمراجعه و شااایا  رب یذ  یهاناااازمان

همین    .[11] رندیبل  دهیدول  را ناد  یوضااع شااده از نااو

هزار پرونده مرتب  با   115نااب  شااده اناا  که   مساا له

در مراجع رضااایی در حال بررناای باشااد و   طبیعیعمناب

ا،زوده شاود. ت به آن پرونده  هزار 30تا  25نااالنه بیش از  

کنون ثب  شاده انا ت رطع درت ت  بینایر تصلفاتی که تا

تااوز به حدود مراتعت چرای غیرمااز دا ت حمل غیررانونی  

 . [1]چوبت راچاق ذغال و ت ارف اراضای ملی بوده انا  

 طبیعیعمناب از حفاظ  که انا  شادهباید   ها وارعی این

 همراه محلی اجیمایات با تعار  معموالً با و دشاوار کاری

 و  تنااک  های نظا و هاننااازما بر حاکم باشااد. ناااتیار

تنشت   انوا  مسایعد را آنها تواندیم نیز اداری ناپذیرفانعطا

های اتیرت تعار   ل. در ناا[10]کند   ناناازگاری و تعار 

تود را بینااایر باه صاااورت پنهاان یاا باا    طبیعیعمناابباه  

دهاد کاه تناااییال  یی مفرط از مناابع نناااان مبردارهبهر

های جر  و رناایدگی به آن نیز نیوانساایه اناا  از  هپروند

از طر،یت اهاداف و نیاازهاای  هاا بیااهاد.  یبردارهبهرشااادت  

هر دوره    داحم در حاال تغییر انااا . بناابراین در  تگروداران

. تعارضااات  [16]زمانی نیاز به بازتعری  منااینت اناا   

ت از نقض روانین تا ایمال ترابیاری و تنون  طبیعیعمناب

ها   این تعار.  [9]دهد یتود را ننان م  تبه اشیال مصیل 

ان و بردارهبهران یاا بین  بردارهبهرممین انااا  بین تود  
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این تحقیب در نظر دارد بررنای کند    ذی انحان رخ دهد.

های  هحوزبرداران و کارشاناناان(  گروداران کلیدی )بهرهکه  

آبصیز غرب انااایاان گیننت چاه یواملی را در بروز تعاار   

 دانند.یم مؤثر

 

 شناسی. روش2

 . منطقه مورد مطالعه2.1
رونایا   17نقاط هدف برای تیمیل پرنانانامه شاامل  

های آناایارات تالشت  شااهرناایاندر محدوده ناایاناای  

شاهرت ماناالت بندر انزلیت صاومعه نارات ،ومن و شاف   رضاوان

های آبصیز آناایاراچایت  بود که از نظر جغرا،یایی در حوزه

– اناالمت شفارودت شاندرمن و مانوله-رودت ناوحویبت کرگان

رودتان وارع شااده بودند. از نظر معیناا ت منبع اصاالی  

پروری )دا   اورزی و دا درآمادزایی در این منطقاه کناااا 

ترین معضانت این منطقهت  منابک و نانلین( انا . از مه

های جنللیت  ت راچاق چوبت ت ااارف یرصاااهناااوزیآتش

تغییرکاربری ینوان شااده اناا . همسااایلی این منطقه با  

انااایان اردبیل و زناان ناااب  شاااده انااا  که گاهیت  

همساایهت به مراتع این منطقه    داراندا تعرضااتی از ناوی  

درجه   4/15ارد شاود. میانلین دمای ناالیانه این منطقه  و

میر  میلی  1449گراد و میانلین بارش ناااالنه آن نااانیی

شاغل غال  نااکنان این منطقه کنااورزی و  .[27]انا  

محدوده مورد مطالعه را در    یک . شااایل  انااا پروری  دا 

دهد. منطقه مورد  اناایان گینن و کل کنااور ننااان می

های هیرکانیت  ترین حد روینلاهی جنللمطالعهت در غربی

 ایران وارع ان .

 شیوۀ اجرای پژوهش .2.2
برای اناا  تحقیب حاضارت ابیدا اردا  به انیصاب جامعه  

)دناا   گروداران کلیدی  ی آماری پانااصلو از بین  هنمون

این جامعه شااامل    اندرکاران آگاه به مراتع(ت شااده اناا .

برداران مطلع و تبره و دهیاارانت  بهرهن مراتع )ابردارهبهر

بصش جنلل    ( و کارشاناناانایضاای شاورای انانمی رونایا

اداره کال   و   طبیعیعمناابو مرتع  انااایاان  آبصیزداری  و 

در نظر  های غرب گیننمرتع و جنلل شهرنیانهای اداره

برای انیصاب کارشاانانااان اجرا و مدیرانت از   گر،یه شااد.

معیارهایی مانند نااابقه کار و میزان تح ااینت اناایفاده  

 شد.
(  1باا انااایفااده از ،رمول کوکران )رابطاه    تعاداد نموناه

بردار مطلع و بهره 200از بین   محانابه شاد. بر این انااست

رونایای هدف با معر،ی اداره   17تبره شاناناایی شاده در  

و آبصیزداری انااایاان گینن بر انااااس    طبیعیعمناابکال  

کاوکاران   بایان  (  2)راباطااه  نافار    150،ارماول  از  نافار   42و 

اناایان و   طبیعیعمنابکارشاانانااان مطلع و مرتب  بصش 

برای م ااااحبه (  3)رابطه  نفر  38هات تعداد  شاااهرنااایان

 انیصاب شدند.

𝑛 1رابطه  = 𝑁(𝑡^2 )(𝑝 ∗ 𝑞)/(𝑁𝑑^2 + (𝑡^2 )(𝑝 ∗ 𝑞) ) 

2𝑛رابطه  = 245(1.96^2 )(0.5 ∗ 0.5)/(245(0.052) +

(1.96^2 )(0.5 ∗ 0.5)) = 148.2 

𝑛 3رابطه  = 42(1.96^2 )(0.5 ∗ 0.5)/

(42(0.05^2 ) + (1.96^2 )(0.5 ∗ 0.5)) = 38 

از   ماناطاقااهت  در  ماوجاود  تاعااار   ناااناااش  بارای 

ای که توناا  محققان طراحی شااده بود و از  هپرنااناانام

  11)  ت اجیمااییگویاه(  13)  بصش مسااااحال حقوری  چهاار

  گویه(  9)  ت نایانای نهادیگویه(  18) یبردارهبهرو   گویه(

منار به تعار  تناییل شاده بودت انایفاده شاد. همچنین  

در این پرنااانااانااماه    گویاه(  11)باا    یاک بصش مادیرییی

گناانده شاد. ناواالت در رال  طی  لییرت )تیلی زیاد تا  

هات با مراجعه هتیلی کم( طراحی شادند. روایی پرنانانام

و اناایادان این رشاایه تایید شااد.    طبیعیعمنابرات  به ادا

این پرنااناانامه برای همه طبقات پرنااناانامهت بر   اییبار

 .به دن  آمد 75/0اناس ضری  آلفای کرونباخ باالی  

 . تجزیه و تحلیل2.2.1

ها با انایفاده از آزمون  مؤلفه،راوانی میانلین هر یک از 

اناایفاده از ضااری  ای محاناابه شااد و با  تک نمونهتی
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با  بندی شاد. اولوی  20نساصه  SPSSا،زار  تغییراتت در نر 

توجه به شایل طراحی ناواالتت میانلین تعار  در منطقه  

را   3توان یدد  که می 5و حداکثر   1یددی انااا  حدارل  

به ینوان میون  مطلوب برای آن در نظر گر، . به یبارت  

تر باشدت  نزدیک  1کوچییر و به   3مقدار آن از دیلر هر چه 

 3ننااااان وجود مادارا و آرامش در منطقاه و هر چاه از  

تر باشااد ننااان تعار  بیناایر در  نزدیک  5تر و به بزرگ

های آماری  منطقه انااا . همچنین برای اناا  اناااینباط

های تحقیب به این صاورت مناص  شاد که  ابیدا ،رضایه

ت [3]هاا از میااناه مطلوب  فاهمیاانلین تعاار  هر یاک از مؤل

)،ر     H1و  H0باالتر انا . هر ،رضیه بر اناس دو ،ر   

شااود و در جایی که نااطح معناداری  تحقیب( ناااتیه می

شاود و بدین  باشادت ،ر  صافر پذیر،یه می  05/0بینایر از 

معنی انا  که توزیع ییساانی بین میانلین مؤلفه و میانه  

کمیر    05/0مطلوب وجود دارد واگر ناااطح معنااداری از  

شاود و این بدین معنی انا   باشادت ،ر  یک پذیر،یه می

ملنی توزیع بین میاانلین مؤلفاه و میااناه مطلوب  کاه یاد  ه

های به دنااا  آمده از هر ،ردت  توجه به رتبهبا  وجود دارد.

ریت میزان یاد  همووشااای  در تماامی جوامع نموناه آماا

نفع در مراتع باا انااایفااده از  هاای مصیل  ذینظرات گروه

آنالیز تناصی ای به واناطه  محانابه شاد.    1آنالیز تناصی ای

صی  میان ا،رادت در مقایساه با تصمین  ا،زایش ردرت تنا 

اتینف درون ا،راد رادر اناا  تاثیرات میان ا،راد از درون  

بدین منظور از ،اصااله ماهاالنوبی ت  . جمعی  را تمیز دهد

 .[33]ات  تفاوت میان ا،راد انیفاده شد  به ینوان ش

 ارزیابی مدل یا تابع آنالیز تشخیصی .2.2.1.1

های  تابع تناصی ای در ایااد تفاوترایی  برای آزمون کا

ای باه ناا  ویلی  المبادا  هاات از آماارهدار در بین گروهمعنی

یبارت انااا  از    2. المبدای ویلی [39]انااایفاده شاااد 

اریان  کل در نمرات میغیرهای  ونساابیی از واریان  و کو

ل تبیین نیس .  ها رابمسیقل که بر اناس تفاوت بین گروه

ننااان دهنده وجود تفاوت    تر باشاادتکوچک هر چه المبدا  

 ها ان .بین گروه

 

 گیالن استان نقشه محل مورد بررسی در غرب . 1شکل 
 

 

 
1 Discriminant Analysis 

2 Wilx Lambda 
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 . نتایج3

بندی  برای تحلیل و رتبه  تستتت   نتایج آزمون .3.1

 هاگویه

 حقوقی  مؤلفهبرای  س تتینتایج آزمون   .3.1.1

  دهد میت نناان  کارشانانااناز نلاه   هان،راوانی میانلی

 100و ،راوانی    55/4باا میاانلین  «  روانین  نقض»  کاه گویاه

با میانلین  «  ید  تنسایب مراتع» بینایرین و گویهدرصادت  

  اناد هکمیرین ارزش را داشااایا درصاااد    79و ،راوانی    11/4

ت ننااان  انبردارهبهرها از نلاه  . بررناای میانلین(1)جدول  

باه جراحم و »  کاه گویاه  دهادمی روناد طوالنی رنااایادگی 

بینیرین و درصاد   84و ،راوانی   19/4با میانلین  «  تصلفات

و   71/3با میانلین  «  کارشاینی شاورای حل اتینف»  گویه

. در این رانیا  اندهکمیرین ارزش را داشیدرصد    58،راوانی 

از دیدگاه کارشاناناان نیزت   دهدمیهم نناان    تنیایج آزمون

روانین« در رتباه دو ت  درصااااد  7/94باا انیصااب    »کمبود 

باا   تواری« در رتباه ناااهزمین »تنههاای راانونی منار باه

 انت برداربهرهاز دیادگااه  ررار دارناد    درصاااد  5/89انیصااب  

دو«  روانین  ضنق » رتباه  انیصااب    در  از    86باا  درصااااد 

 85باا انیصااب    3در رتباه    «کمبود روانین»  ت وانبردارهبهر

دنا  آمده حاصال از  هررار دارند. ناطح معناداری بدرصاد  

بین  0001/0)  تساااا تیآزمون   در  کلیاادی  (  گروداران 

بیانلر توا،ب ذهنی منایرک  برداران و کارشاناناان(  )بهره

 .جامعه نمونه ان   بین دیدگاه

 تستتیتحلیل وضعیت متغیرها در بخش حقوقی بر اساس آزمون  .1جدول 

 ردی  

چه یاملی منار به ا،زایش  

منینت بین مرد  و دول  در  

 این منطقه شده ان ؟ 

بردار بهره کارشناس   

 میانلین 
انحراف  

 معیار 

تطای  

 انیاندارد 

ضری   

 تغییرات
 میانلین  رتبه

انحراف  

 معیار 

تطای  

 انیاندارد 

ضری   

 تغییرات
 رتبه

55/4 نقض روانین  1  504/0  082/0  111/0  1 14/4  797/0  065/0  192/0  2 

63/4 کمبود روانین  2  589/0  096/0  127/0  2 32/4  900/0  073/0  208/0  3 

3 
تنههای رانونی منار به  

 زمین تواری 
45/4  686/0  111/0  154/0  3 16/4  871/0  072/0  210/0  4 

4 
روند طوالنی رنیدگی به  

 جراحم و تصلفات 
50/4  726/0  118/0  161/0  4 19/4  759/0  062/0  181/0  1 

34/4 دیر اجرایی شدن احیا  صادره  5  708/0  115/0  163/0  5 10/4  906/0  074/0  221/0  5 

42/4 های رانونی تنارضات ماده 6  722/0  117/0  163/0  6 06/4  953/0  078/0  235/0  6 

32/4 کمبود حمای  دول  از دامدار  7  739/0  120/0  171/0  7 99/3  966/0  079/0  242/0  8 

39/4 ضعی  بودن ماازات نقدی  8  790/0  128/0  180/0  8 13/4  012/0  084/0  245/0  9 

9 
همیاری ضعی  نیروی  

 انیظامی 
37/4  786/0  127/0  180/0  9 85/3  071/1  089/0  278/0  12 

10 
تعلل کارشنانان دادگسیری  

 در اراحه نظرات 
89/3  831/0  135/0  213/0  10 76/3  99/0  082/0  264/0  11 

13/4 کارشینی شورای حل اتینف  11  906/0  147/0  219/0  11 71/3  083/1  090/0  293/0  13 

12 
تص  ی نبودن شورای حل  

 اتینف 
11/4  0.924 150/0  225/0  12 89/3  1.011 084/0  260/0  10 

11/4 ید  تنسیب مراتع  13  924/0  150/0  225/0  13 91/3  950/0  078/0  243/0  8 

94/71 تس تی  39/99  

 162 37 درجه آزادی 

00/0 نطح معناداری   00/0  
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دیاادگاااهاتایانف بایان  ناظار  کالایاادی  هااای  گاروداران 

از نظر معیار حقوری با محانبه  برداران و کارشنانان(  )بهره

  هننااان داده شااد 2مربع ،اصااله ماهالونوبی  در جدول  

کمبود    مناینت/انا . بین جوامع پاناصلو از نظر یوامل

ت روناد طوالنی رنااایادگی باه جراحم و روانینروانینت نقض  

کارشاینی شاورای  تصلفاتت ید  همیاری نیروی انیظامی و 

دار در ناااطح اطمیناان  حال اتینفت اتینف نظر معنی

دیادگااه  95/0 تفااوت  یلا   نویی  باه  دارد.  هاای  وجود 

 را در این یوامل باید جسیاو کرد.گروداران کلیدی  

 جوامع مختلف پاسخگو در معیار حقوقی های عوامل مورد اختالف نظر در دیدگاه .2جدول  

 ی دارمعنینطح  Fآمار  شات  النداویلی   منینت یوامل/

 023/0 24/5 968/0 کمبود روانین 

 009/0 00/7 958/0 نقض روانین 

 040/0 27/4 974/0 روند طوالنی رنیدگی به جرایم و تصلفات

 003/0 87/8 948/0 نیروی انیظامی ید  همیاری  

 038/0 38/4 974/0 کارشینی شورای حل اتینف 

 

بنتدی  برای تحلیتل و رتبته   تستتت  تی   نتتایج آزمون   . 3.1.2

 منجر به تخریب در حوزه آبخیز مورد مطالعه های  ی بردار بهره 

هاای  مؤلفاهبرای  را    تسااا تینیاایج آزمون    ت3جادول  

تصریا  باه یوامال  مورد    مربوط  منطقاه  آبصیز در  حوزه 

برداران و کارشنانان(  گروداران کلیدی )بهرهمطالعه از نلاه  

ان ننااان  برداربهرهها بین بررناای میانلیندهد.  ننااان می

گویااه  دهاادمی مح اااوالت  بردارهبهر»  کااه  از  مفرط  ی 

میااانلین  «  جنللی انیصاااب    86/3بااا  از    77و  درصااااد 

بیناایرین و گویه  پانااصلویان )گزینه زیاد و تیلی زیاد(ت  

 62و انیصااب    69/3باا میاانلین  «  رطع درتیاان جنللی»

ها بین . بررنای میانلیناندهکمیرین ارزش را داشایدرصادت  

ا،زایش جمعی   »که گویه    دهدمیکارشاانانااان ننااان  

منطقاه  بردارهبهر میاانلین  «  در  انیصااب    30/4باا   79و 

رراابا  بین »  بینااایرین و گویاهدرصاااد از پااناااصلویاان  

و انیصااب    95/3باا میاانلین  «  ان در چرانیادن دا بردارهبهر

. در این رانایا نیایج  اندهکمیرین ارزش را داشایدرصاد   68

ان برداربهرهدهد که در بین هم نناان می  تسا تیآزمون 

درصااد    7/76با   در رتبه دو « بردارهبهرا،زایش جمعی   »

 75با   در رتبه ناااو «  حضاااور دامدار غیربومی»ت  انیصاب

 70در رتبه چهار  با    «کنا  زیراشایوب»درصاد انیصاب و 

ررار دارند. همچنین در بین کارشاناناانت  درصاد انیصابت  

«  رطع درتیان جنللی»دهد که  نناان می  تسا تیآزمون 

نامنانااا   پراکنش  »  تدرصاااد انیصاب 3/77با   در رتبه دو

تبدیل اراضاای  »ت  درصااد انیصاب 74با   در رتبه نااو «  دا 

ررار  درصااد   72با    در رتبه چهار   «هاملی به دیلر کاربری

دارند. ناااطح معناداری بدنااا  آمده حاصااال از آزمون 

  ( بیانلر توا،ب ذهنی منیرک بین دیدگاه 000/0)تسا   تی

 .ان  بردارهبهرو   جامعه نمونه کارشناس

دیاادگاااهاتایانف بایان  ناظار  کالایاادی  هااای  گاروداران 

برداری با  از نظر معیار بهرهبرداران و کارشاااناناااان(  )بهره

نناان داده   4محانابه مربع ،اصاله ماهالونوبی  در جدول  

شااده اناا . بین جوامع پانااصلو از نظر یوامل/منااینت  

رطع درتیان جنللیت پراکنش نامناناا  دا ت ا،زایش دا   

بدیل کاربری اراضااای به دیلر  گیری و تدر یرصاااهت ذغال

معنیکاااربری نظر  اتینف  اطمینااان  هااا  ناااطح  در  دار 

گروداران  های وجود دارد. به نویی یل  تفاوت دیدگاه95/0

 را در این یوامل باید جسیاو کرد.کلیدی  
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 تستتیتحلیل وضعیت عوامل تخریب حوزه آبخیز بر اساس آزمون  .3دول ج

 ردی  
ی  بردارهبهر چه یاملی منار به  

 مفرط در این منطقه شده ان ؟ 

بردار هبهر کارشناس   

 میانلین 
انحراف  

 معیار 

تطای  

 انیاندارد 

ضری   

 تغییرات
 میانلین  رتبه

انحراف  

 معیار 

تطای  

 انیاندارد 

ضری   

 تغییرات
 رتبه

در منطقه  بردار هبهرا،زایش جمعی   1  30/4  618/0  102/0  144/0  1 90/3  924/0  076/0  237/0  2 

05/4 رطع درتیان جنللی  2  613/0  099/0  151/0  2 69/3  316/1  107/0  356/0  19 

26/4 پراکنش نامنان  دا  در مرتع  3  685/0  111/0  161/0  3 88/3  983/0  082/0  253/0  13 

ها به دیلر کاربریتبدیل اراضی ملی  4  38/4  721/0  118/  165/0  4 01/4  926/0  076/0  231/0  5 

30/4 ذغاللیری  5  740/0  122/0  172/0  5 96/3  009/1  083/0  255/0  14 

18/4 چرای زودرس دا   6  801/0  130/0  191/0  6 90/3  995/0  082/0  255/0  15 

27/4 راچاق چوب  7  839/0  138/0  196/0  7 03/4  993/0  082/0  247/0  9 

84/4 طوالنی بودن مدت چرا  8  789/0  128/0  205/0  8 82/3  068/1  088/0  279/0  18 

05/4 اجرای نیسیم چرایی نامنان   9  837/0  136/0  206/0  9 72/3  904/0  074/0  243/0  7 

10 
   مفرط ی بردارهبهر

 از مح والت ،ریی 
13/4  875/0  142/0  212/0  10 86/3  868/0  072/0  225/0  1 

03/4 کن  زیر اشیوب  11  866/0  142/0  215/0  11 3.94 0.908 075/0  231/0  4 

19/4 ا،زایش دا  در یرصه  12  908/0  149/0  217/0  12 3.88 0.917 076/0  236/0  6 

13 
بوته کنی جه  تامین نوت  و  

 انرژی 
70/3  8450/0  139/0  228/0  13 84/3  008/1  084/0  263/0  16 

اراضی ملی شصم  14  19/4  995/0  164/0  238/0  14 99/3  983/0  081/0  247/0  10 

08/4 چرای مفرط دا   15  969/0  157/0  238/0  15 99/3  993/0  082/0  249/0  12 

16 
 یمدی   نوزیآتش

 ها در مراتع و جنلل
00/4  986/0  160/0  247/0  16 75/3  989/0  083/0  264/0  17 

17 
پراکنش ناکا،ی بودن آب در مرتع و 

 نامنان  آب در منطقه
3.92 997/0  162/0  254/0  17 74/3  922/0  077/0  246/0  8 

00/4 حضور دامدار غیربومی در منطقه  18  1/027  169/0  257/0  18 12/4  929/0  077/0  226/0  3 

19 
 ان  بردارهبهررراب  بین  

 در چرانیدن دا  
95/3  026/1  169/0  260/0  19 90/3  967/0  079/0  248/0  11 

28/49 تس تی  39/90 

 129 34 درجه آزادی 

000/0 نطح معناداری   000/0  

 

 برداری های جوامع مختلف پاسخگو در معیار بهرهعوامل مورد اختالف نظر در دیدگاه .4جدول 

 داری نطح معنی Fآمار  شات  النداویلی   یوامل/منینت 

 049/0 611/3 978/0 رطع درتیان جنللی 

 046/0 411/3 979/0 پراکنش نامنان  دا  

 043/0 180/4 974/0 ا،زایش دا  در یرصه 

 043/0 847/2 982/0 گیریذغال
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برای تحلیل و رتبه بندی   تس تینتایج آزمون   .3.1.3

 ه آبخیز مورد مطالعهزعوامل اجتماعی در حو

را    چالشدر بروز مؤثر ت نیاایج یوامل اجیمایی  5جدول  

ها  میانلین  ،راوانی  .دهدمیدر منطقه مورد مطالعه ننااان  

 پایین بودن »  که گویه  دهدمینناان   کارشانانااندر بین 

درصاااد زیااد و   71) 95/3باا میاانلین  «  همیااری بین مرد 

یاد   »بینااایرین و گویاه  تیلی زیااد را انیصااب کردناد(  

درصاد زیاد و تیلی زیاد را   5/60)«  ،عالی  زنان در یرصاه

کاردنااد(   مایااانالایان  انایاصاااب  را    55/3بااا  ارزش  کامایاریان 

نیز نناان   انبردارهبهرها در بین میانلین  ،راوانی. اندهداشای

های  همیاری در اجرای طرح پایین بودن» دهدکه گویهمی

درصاااد گزیناه زیااد و   7/54)  38/3باا میاانلین  «  یمرانی

کمبود  »  بینااایرین و گویاهتیلی زیااد را انیصااب کردناد(  

درصاد گزینه   46) 19/3با میانلین  «  اییماد مرد  به دول 

انیصااب کردناد( را  زیااد  و تیلی  را  تزیااد  ارزش  کمیرین 

  دهد میننان  کارشنانانت  در بین   هاهبررنی رتب.  اندهداشی

یمومی در  هاای  اری مرد  در اجرای طرحیا همکمبود  »  کاه

در رتبه  تیلی زیاد  و   درصاد انیصاب زیاد  3/67با «  رونایا

درصاد انیصاب    63با « انبردارهبهرپایین بودن آگاهی  »دوت  

به  انبردارهبهردر رتبه نااه ررار دارند. این مقادیر در بین 

باا   در رتباه دو«  انبردارهبهرپاایین بودن آگااهی  »  صاااورت

پاایین بودن همیااری در بین »ت  درصاااد حب انیصااب7/48

ررار دارند.    درصاد حب انیصاب  3/47با  در رتبه ناه  «مرد 

در    تسا تیناطح معناداری بدنا  آمده حاصال از آزمون  

نناان از  برداران و کارشاناناان(  گروداران کلیدی )بهرهبین 

 (.5ذهنی در بین آنان داش  )جدولتوا،ب 

 تست تیطبیعی بر اساس آزمون تحلیل وضعیت متغیرهای نحوه فعالیت منابع . 5 جدول

 ردی  
 بروز تعار  احیمایی چه یاملی منار به  

 در این منطقه شده ان ؟ 

 بردار بهره کارشناس 

 میانلین 
انحراف  

 معیار 

تطای  

 انیاندارد 

ضری   

 تغییرات
 میانلین  رتبه

انحراف  

 معیار 

تطای  

 انیاندارد 

ضری   

 تغییرات
 رتبه

 3 317/0 090/0 085/1 43/3 1 212/0 136/0 827/0 95/3 آیا همیاری بین مرد  پایین ان .  1

2 
 ها  اجرای طرحآیا همیاری در 

 در رونیا پایین ان .
00/4 959/0 156/0 240/0 2 38/3 921/0 076/0 273/0 1 

 2 301/0 085/0 036/1 44/3 3 253/0 169/0 044/1 13/4 برداران پایین ان  آیا نطح آگاهی بهره 3

4 
 آیا تعداد جوانان در منطقه  

 کاهش یا،یه ان  
61/3 946/0 153/0 262/0 4 16/3 117/1 092/0 354/0 4 

 9 415/0 113/0 375/1 32/3 5 265/0 162/0 998/0 76/3 آیا امیانات رونیا نامنان  ان   5

 6 374/0 098/0 188/1 18/3 6 274/0 0.174 075/1 92/3 آیا وضعی  بهداش  رونیا نامنان  ان  6

 11 426/0 112/0 357/1 19/3 7 276/0 0.167 032/1 74/3 آیا میزان اییماد مرد  به دول  کم ان   7

 5 358/0 097/0 175/1 28/3 8 282/0 0.173 069/1 79/3 آیا میزان اییماد مرد  به ییدیلر کم ان  8

 8 389/0 099/0 204/1 09/3 9 283/0 0.169 042/1 68/3 های بین تود مرد  زیاد ان آیا درگیری  9

 10 417/0 109/0 318/1 16/3 10 290/0 0.173 068/1 68/3 نیسیندآیا مرد  مایل به ماندن در منطقه  10

 7 374/0 095/0 163/1 11/3 11 338/0 0.195 201/1 55/3 آیا حضور زنان در یرصه کاهش یا،یه ان   11

 473/46 743/28 تس تی

 135 37 درجه آزادی 

 000/0 000/0 نطح معناداری 

 تفاوت دیدگاهی وجود نداش .گروداران کلیدی مطرح شده  های  در بصش نظرات اجیماییت بین گویه
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ای تحلیتل و رتبته بنتدی  بر   تستتت  تی نتتایج آزمون    . 3.1.4

 ه آبخیز مورد مطالعه ز در حو   و اقتصادی   نهادی   عوامل سیاسی، 

مؤثر در بروز ناایاناای و نهادی  ت نیایج یوامل 6جدول  

دهاد. ،راوانی  منطقاه مورد مطاالعاه نناااان میچاالش را در  

کم  دهد که گویه »ها در بین کارشنانان ننان میمیانلین

  89) 03/4« با میانلین  بودن ،عالی  آموزشااای و ترویای

درصاااد زیاد و تیلی زیاد را انیصاب کردند( بینااایرین و 

  69« )بر انااس پیانسایل منطقهها  ید  اجرای طرحگویه »

درصاااد زیااد و تیلی زیااد را انیصااب کردناد( باا میاانلین  

هاا در  اناد. ،راوانی میاانلینکمیرین ارزش را داشااایاه  79/3

ناداشاااین  کاه گویاه »  دهادان نیز نناااان میبردارهبهربین  

درصاااد گزیناه زیااد و   68)  81/3« باا میاانلین  جنللباان

یاد   تیلی زیااد را انیصااب کردناد( بینااایرین و گویاه »

 54/3« با میانلین  بر اناس پیانسیل منطقهها  اجرای طرح

  درصاااد گزیناه زیااد و تیلی زیااد را انیصااب کردناد(  60)

بررنااای رتبا کمیرین ارزش را داشااایاه هاا در بین هاناد. 

وابسایلی معینا  مرد  به »  دهد کهکارشاناناانت نناان می

ناداشاااین  »  درصاااد در رتباه دو و79باا ،راوانی  «طبیعا 

تیلی زیاد در رتباه    تدرصاااد انیصااب زیاد  76« با نجنللباا

منااایی  ان »بردارهبهرت ررار دارند. این مقادیر در بین  نااه

حب انیصاابت ررار دارناد.    درصاااد  75« در رتباه دو باا  بون

در    تسا تیناطح معناداری بدنا  آمده حاصال از آزمون  

نناان از  برداران و کارشاناناان(  گروداران کلیدی )بهرهبین 

 (.6توا،ب ذهنی در بین آنان داش  )جدول

 تست تیبر اساس آزمون  و اقتصادی نهادی -عوامل سیاسیتحلیل وضعیت متغیرهای . 6جدول 

 ردی  

چه یاملی منار به بروز تعار   

اری ادی در این  نهادی و - نیانی

 منطقه شده ان ؟ 

 بردار بهره کارشناس 

 میانلین 
انحراف  

 معیار 

تطای  

 انیاندارد 

ضری   

 تغییرات
 میانلین  رتبه

انحراف  

 معیار 

تطای  

 انیاندارد 

ضری   

 تغییرات
 رتبه

 8 259/0 080/0 971/0 75/3 1 161/0 106/0 645/0 03/4 کم بودن ،عالی  آموزشی و ترویای  1

 9 266/0 084/0 026/1 85/3 2 191/0 130/0 801/0 18/4 وابسیلی معین  مرد  به طبیع   2

 1 200/0 0.062 763/0 81/3 3 198/0 128/0 788/0 95/3 جنللبان نداشین  3

4 
آبصیزداری با  های ید  تطابب طرح

 شرای  اکولوژیک منطقه 
97/3 799/0 131/0 201/0 4 67/3 923/0 075/0 251/0 6 

 2 228/0 0.076 922/0 4.03 5 207/0 140/0 865/0 418/4 منایی بودن مراتع 5

 5 249/0 078/0 953/0 82/3 6 211/0 142/0 862/0 08/4 ان بردارهبهر،قر مالی   6

 4 247/0 076/0 926/0 74/3 7 217/0 139/0 843/0 89/3 ید  نرمایه گذاری در منطقه  7

 7 253/0 082/0 999/0 95/3 8 234/0 148/0 898/0 84/3 نداشین تعاونی مرتعداری 8

 3 240/0 077/0 934/0 89/3 9 291/0 184/0 134/1 89/3 یملیات اصنحی نامنان  در مرتع  9

10 
بر اناس  ها  ید  اجرای طرح

 پیانسیل منطقه 
79/3 143/1 185/0 302/0 10 54/3 081/1 089/0 305/0 10 

 12/38 84/50 تس تی

 176 36 آزادی درجه 

 000/0 000/0 نطح معناداری 

 تفاوت دیدگاهی وجود نداش . گروداران کلیدی مطرح شده های نیانیت بین گویه  -در بصش نظرات نهادی
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برای تحلیل و رتبه بندی   تس تینتایج آزمون   .5.1.3

 طبیعیاقدامات مدیریتی منابع

ت نیاایج اراداماات مادیرییی مؤثر در بروز چاالش  7جادول  

ها  دهد. ،راوانی میانلینرا در منطقه مورد مطالعه ننان می

جلوگیری از  دهد که گویه »در بین کارشاناناان نناان می

درصاد زیاد    4/89) 42/4« با میانلین  چرای دا  در جنلل

اراحاه  تیلی زیااد را انیصااب کردناد( بینااایرین و گویاه »  و

درصاااد زیااد و تیلی زیااد را    74« )یااراناه باه یلو،اه دا 

مایااانالایان   بااا  کاردنااد(  را    92/3انایاصاااب  ارزش  کامایاریان 

ان نیز نناان  بردارهبهرها در بین اند. ،راوانی میانلینداشایه

« باا میاانلین  هااررق مراتع و جنلالدهاد کاه گویاه »می

درصاااد گزیناه زیااد و تیلی زیااد را انیصااب    77)  07/4

« باا میاانلین  کااهش دا  ماازادکردناد( بینااایرین و گویاه »

درصاااد گزیناه زیااد و تیلی زیااد را انیصااب    58)  74/3

ها در بین هاند. بررنای رتبکمیرین ارزش را داشایه  کردند(

 9/86« با  ممیزی مراتعدهد که »کارشاانانااانت ننااان می

بین  در  مقااادیر  این  دارنااد.  ررار  دوت  رتبااه  در  درصااااد 

و تساهینت کم بازده از ناوی ها  تامین نهادهان »بردارهبهر

درصاد حب انیصابت ررار دارند.   7/74« در رتبه دو با دول 

در    تسا تیناطح معناداری بدنا  آمده حاصال از آزمون  

نناان از  برداران و کارشاناناان(  گروداران کلیدی )بهرهبین 

 (.7توا،ب ذهنی در بین آنان داش  )جدول

 تست تیتحلیل وضعیت اقدامات کاهنده تخریب جنگل و مرتع بر اساس آزمون  .7جدول 

 ردی  
چه یاملی منار به کاهش  

 شود؟ تصری  در این منطقه می

 بردار بهره کارشناس 

 میانلین 
انحراف  

 معیار 

تطای  

 انیاندارد 

ضری   

 تغییرات
 میانلین  رتبه

انحراف  

 معیار 

تطای  

 انیاندارد 

ضری   

 تغییرات
 رتبه

 9 298/0 095/0 156/1 88/3 1 155/0 111/0 683/0 42/4 جلوگیری از چرای دا  در جنلل  1

 10 303/0 093/0 127/1 72/3 2 161/0 118/0 726/0 50/4 ممیزی مراتع  2

3 
های  ا،زایش تعداد تعاونی

 طبیعیمنابع
39/4 718/0 116/0 163/0 3 72/3 108/1 091/0 297/0 8 

 7 294/0 088/0 072/1 64/3 4 172/0 121/0 745/0 34/4 مالیی  مراتع ت حل منین 4

 6 294/0 088/0 083/1 68/3 5 179/0 129/0 793/0 42/4 تعیین ررربان محلی  5

 4 285/0 088/0 078/1 79/3 6 187/0 134/0 826/0 42/4 نظارت شدید دولیی 6

 13 336/0 104/0 256/1 74/3 7 195/0 138/0 852/0 37/4 کاهش دا  مازاد  7

 1 226/0 075/0 917/0 07/4 8 202/0 143/0 883/0 37/4 ها ررق مراتع و جنلل 8

9 
های ننلین برای  ایمال ماازات

 میصلفین 
38/4 924/0 152/0 211/0 9 67/3 188/1 097/0 324/0 11 

10 
ها و تسهینت کم  تامین نهاده

 بازده از نوی دول  
97/3 886/0 142/0 218/0 10 75/3 024/1 084/0 273/0 2 

 5 293/0 089/0 091/1 72/3 11 233/0 148/0 912/0 92/3 اراحه یارانه به یلو،ه دا   11

12 
اجرای مدیری  منارکیی در  

 منطقه
76/3 925/0 152/0 246/0 12 53/3 002/1 083/0 284/0 3 

 12 325/0 093/0 128/1 47/3 13 247/0 147/0 893/0 62/3 انیفاده از نیروهای تسهیللر  13

 60/62 41/43 تس تی

 137 36 درجه آزادی 

 00/0 00/0 نطح معناداری 
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از نظر  گروداران کلیادی  بین  هاای  اتینف نظر دیادگااه

معیارهای مدیرییی با محاناابه مربع ،اصااله ماهالونوبی  

نناان داده شاده انا . بین جوامع پاناصلو از   8در جدول  

تعیین رررباان محلیت نظاارت شااادیاد دولییت    نظر یوامال

ناانلین برای میصلفینت ممیزی مراتع های  ایمال ماازات

وجود دارد. به نویی یل    99/0در نااطح اطمینان  و غیره  

دیاادگاااهتفاااو )بهرههااای  ت  کلیاادی  و گروداران  برداران 

 را در این یوامل باید جسیاو کرد.کارشنانان(  

 مدیریتیجوامع مختلف پاسخگو در معیار های عوامل مورد اختالف نظر در دیدگاه. 8جدول 

 ی دارمعنینطح  Fآمار  شات  النداویلی   یوامل/منینت 

 002/0 866/9 946/0 نظارت شدید دولیی

 000/0 294/14 923/0 تعیین ررربان محلی 

 002/0 584/9 947/0 ننلین برای میصلفین های ایمال ماازات

 000/0 318/14 923/0 ممیزی مراتع 

 006/0 648/7 957/0 کاهش دا  مازاد 

 /011 640/6 863/0 جلوگیری از چرای دا  در جنلل 

 002/0 654/9 947/0 طبیعیعمنابهای ا،زایش تعداد تعاونی

 001/0 397/11 938/0 ت مالیی  مراتع حل منین

 

ان و کارشتناستان برداربهرههای مقایسته دیدگاه .3.1.6

 مورد بررسیهای مؤلفهدر 

  بروز چالش در مؤثر  نیایج ننان دادت در ت وص یوامل  

حقوریت اجیمایی  های مؤلفهطبیعیت بین  در مدیری  منابع

و کارشاناس   برداربهرهدرصاد بین  99و مدیرییی در ناطح  

(. اتینف نظر در بین 9تفااوت دیادگااه وجود دارد )جادول  

  دهد میننان  برداران و کارشنانان(  گروداران کلیدی )بهره

 که در منطقه تعار  وجود دارد.

 ANOVAبر اساس آزمون  های مورد بررسیمؤلفهدر گروداران کلیدی مقایسه دیدگاه . 9جدول  

ها مولفه  یدارمعنی F میانلین مربعات  مامو  مربعات  

 003/0 023/9 814/403 814/403 حقوری 

 000/0 417/4 883/1151 883/1151 اجیمایی 

 702/0 147/0 910/108 910/108 ی بردارهبهر

 067/0 41/3 105/75 105/75 اری ادی -نهادی  -نیانی

 000/0 960/13 738/931 738/931 مدیرییی

 

 گیری . بحث و نتیجه4
بین   تحقیبت میغیرهاای مؤثر در ایاااد   این   در  تعاار  

  طبیعی  منابع برداران و کارشاناناان(  گروداران کلیدی )بهره 
  مناطب مورد مطالعهترین یوامل ایااد آن در  بررنای و مهم 

شاااناناااایی شاااد. در این مطالعه  غرب انااایان گینن  در  
در تعار    مؤثر از نظر دیدگاهی بین یوامل شااد منااص   

 دولیی اتینف وجود دارد. کلیدی  گروداران  بین 

انت کارشنانانت مدیران در  بردار ه بهر نیایج ننان داد بین 
نظر  اتینف  ماادیرییی  و  اجیامااایی  حقاوریت  معایااارهااای 

اطمینااان  ی معن  ناااطح  در  دارد.    99دار  وجود  درصااااد 
ترین منایل در ایااد  م کارشاناناانت مسااحل حقوری را مه 

در   از  بردار ه بهر تعاار   ینوان کردنادت در    طبیعی ع منااب ی 
نهادی و اری ااادی را - ان یوامل ناایاناای بردار ه بهر که  حالی 

دانساایند. در بصش حقوری این مطالعهت نقض  مؤثر مناایل  
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روانین باا ،راوانی % 100روانین باا ،راوانی   ت  % 94/ 7  ت کمبود 
از نااوی   % 89/ 5با ،راوانی  تواری  تن رانونی منار به زمین 

راحم با ،راوانی  کارشاانانااان و روند طوالنی رناایدگی به ج 
و کمبود روانین با ،راوانی   % 86با ،راوانی    ت نقض روانین % 84
ان به ینوان یوامل مهم ایااد  بردار ه بهر از ناوی درصاد   85

کنناده تعاار  در منطقاه معر،ی شااادناد. باه گفیاه مرد   
تواری در این منطقه بینایر به صاورت ناات   زمین محلیت  

 . ان  کاوی  وین در باغات و اراضی کناورزیت یا معدن 
مرتع  و  جنلل  اراضای  ت ارف  زمینه  در  مقررات  و وانین  ر 
 برای  شااده  ذکر  دالیل   . هساایند  کاناایی  و  مناایل  دارای 

 اتینل  ایااد  از  مقررات یبارتند  و  روانین  بودن  دار ل مناای 

 باازدارنادگی  یاد   مراتعت  و  هاا ل جنلا  بودن  ملی  جاایلااه  در 

 مینانا   یا  بودن و  کم  دلیل  به  روانین  از  بعضای  ی ها ت ماازا 

 و  هاا جنلال  ضاااابطاه  بی  واگاذاری  اجاازه  ت هاا ت مااازا  نبودن 
در   رانونی  غیر  ناااازهای  و  ناااات   اناا   به  اجازه  مراتعت 
 از  معو   اراضاای  رایلان  واگذاری  اجازه  مراتعت  و  ها جنلل 

 را  اراضای  این  واگذاری  که  شارایطی  ایااد  و  ملی  اراضای  محل 
 بنا   اراضاای  دولیی  مالیی   نااند  و  نموده  و آنااان  نااهل 

. رانون واگذاری اراضای ملی  [ 34]   شاود ی م  منیقل  اشاصاص 
نیز ییی دیلر از روانینی انا  که ناب  نااز تعرضاات زیاد  

ترین  مهم   ایت در مطالعه .  [ 30] شااده اناا    طبیعی ع مناب به 
را کمبود   نظر حقوری  از  مراتع  در  تصریا   ایاااد  یاامال 

جریماه  میزان  بودن  و کم  روانین  نق   معر،یروانینت    هاا 
برداری از نظاا  بهره ،قادان اصااانح    . [ 6] شاااده انااا   

ایاااد کنناده چاالش    مؤثر باه ینوان یاامال    نیز   طبیعی مناابع 
 . [ 4] شده ان  معر،ی  

هاای منار باه تصریا  در  برداری در زمیناه بررنااای بهره 
مطااالعااه   مورد  بهره   19منطقااه  بین  در  و ،اااکیور  برداران 

کارشاانانااان بررناای شااد. در بین کارشاانانااانت ا،زایش  
رطع درتیاان باا   و درصاااد   79اوانی  باا ،ر بردار  ه بهر جمعیا   
درصاد به ینوان بینایرین یامل تصری  و در   77/ 3،راوانی  
برداری مفرط از مح والت جنللی )از  ه بردارانت بهر ه بین بهر 

درصاد و ا،زایش    77زنی درتیان( با ،راوانی  ربیل نارشااته 
ترین  درصااادت باه ینوان مصرب   76/ 7باا    بردار ه بهر جمعیا   

جمعی  زیاد دامدارت  پژوهناای دیلر در یامل انیصاب شااد.  

تعاداد زیااد دا  و ناامناااص  بودن ماالییا  در مرتع از 
 ت [ 24] شاده انا  ترین مناینت مدیری  مرتع معر،ی  مهم 

کاه البیاه در این مطاالعاه زیااد بودن تعاداد دا  باه ینوان یاامال  
ناااوی  تاصاریاا   از  )باهاره زا  کالایاادی  و گاروداران  بارداران 

در این منطقهت  گروداران  انیصاب شد. البیه نلاه کارشنانان(  
 ر مااز و غیرمااز ان . ا د به زیاد بودن دا  

ترین معضال در منطقه مورد بررنایت رطع درتیان  م مه 
تبادیال آن باه ذغاال یاا رااچااق چوب انااا  کاه از ناااوی و  

رندت  های اول انیصاب شد. به نظر می   کارشنانانت در اولوی 
رطع درتیاان در این منااطب باا هادف گسااایرش اراضااای  

نیز باه معضااال محقب دیلری  کنااااورزی صاااورت گیرد.  
ی مفرط از مح ااوالت جنللی حوضااه شاافارود  بردار ه بهر 

ها در ناطح جهانی به  جنلل تصری  .  [ 3]  اشااره کرده انا  
دو یل  گساایرش اراضاای کناااورزی و تولید هیز  صااورت  

. این در حالی اناا  که گزینه رطع درتیان  [ 25]   گیرد می 
ترین یاامال تصریا  جنلال و ان باه ینوان آ بردار ه بهر در بین  

 ت ااوص  این  درصااد( معر،ی شااد. در   62مرتع )با ،راوانی  

 حضاااور  بااا  هااا ی باردار باهاره بار   درایاب  ناظااارت  بااا  تاوان ی ما 

 به جای  منااابه  نمودن مواد  جایلزین  و  ،نی  کارشاانانااان 

 که  برگانت ی ناوزن  صانعیی نظیر  آالت  چوب  واردات  و  چوب 

 بیش  تصری   از  هسایند  باالیی نیز  دوا   دارای  کیفی ت  ضامن 

 کرد.  انیان جلوگیری  طبیعی ع مناب  حد  از 
ذغال از ناااوی کارشاااناناااانت    تولید در یین حال که 

برداران در اولوی  ررار  معضال شاناتیه شادت از ناوی بهره 
رنااادت یل  آن پنهان کردن این ،عالی   ی نظر م ه  نلر، . ب 

در این منطقاهت    گیری ذغال غیرماااز در منطقاه بوده انااا .  
ان صااورت  بردار ه بهر مین نااوت  و معیناا     به منظور ت 

بردار را مهمی انا  که بهره  مسا له گیرد. تامین ناوت  می 
،قر ماالی و   . [ 19] کناد  می   توجیاه در رطع درتیاان جنللی  

معینا  وابسایه به طبیع  از یواملی انا  که بروز تصل  
در    ت کناد ی ان توجیاه پاذیر م بردار ه بهر در منطقاه را از ناااوی  

که به بررناای یوامل منار به تضاااد در اناایان  پژوهناای  
 . [ 32] اتیندت به این یوامل اشاره کردند  اردبیل پرد 

از دیلر یوامل منار به تصری  از نااوی کارشاانانااانت  
درصاد و تبدیل اراضای   76پراکنش دا  در یرصاه با ،راوانی 
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که   درصاد معر،ی شاد  72ها با ،راوانی  ی ملی به دیلر کاربر 
که در رونیاهای غرب انیان گینن اناا   ت [ 13]   در مطالعه 

این موارد باه ینوان یاامال تصریا  جنلال شاااده انااا ت باه 
یل  این امر وجود روانین واگذاری انا    . اشااره شاده انا  

کندت با تصری  اراضای ملی بیواند می   میقاید بردار را که بهره 
. تصری  و ت اارف اراضاای ملی از [ 19]  آن را مالک شااود 

هایی اناا  که منار به تنااییل پرونده در این   جمله جر 
برداران  رناادت بهره این وجود به نظر می  شااودت با منطقه می 

در تحقیقی که   شنانند. ی زات نم آن را به ینوان یامل تصری  
ی  نااله از مسااح  اراضای مل  ت هر اناا  شاد در انایان اردبیل  

محققان    . [ 28] شااود  ی به نفع اراضاای کناااورزی کاناایه م 
ای با شاای  منیم در  های جلله معیقد هساایند که جنلل 

غرب انایان گینن به ت اوص اطراف آنایارات ذاتاً مسایعد  
تبدیل کاربری هساایند. همچنین با توجه به حاصاالصیزی  
تاک این مناطب برای کناااورزیت کاهش نااطوح جنللی  

 . [ 27] یابد  ی منطقه به این امر اتی اص م 
دار غیربومی در منطقاه با ان حضاااور دا  بردار ه بهر در بین 

درصاد به  70درصاد و کنا  زیر اشایوب با ،راوانی  75،راوانی  
  ناااوزی آتش .  گردیاد ینوان یوامال منار باه تصریا  معر،ی  

یمده در منطقه مورد مطالعهت به ینوان معضال شاناتیه نناد. 
نییاه    ت انساانی در انایان اردبیل  با مننا   ناوزی آتش یامل  

اثرات اردامات مصیل     و   های کناااورزی   ،عالی  الی تمرکز با 
اغلا   . [ 18] دانسااایاه شاااد    ماانناد آتش زدن پساااچر مزار  

ها و مراتع این منطقه به  ل های رخ داده در جنل ی ناااوز ش آت 
به نظر    .مانند ناایر مناطب ایرانت ریناه در یوامل انساانی دارد 

در این منطقه از    ناوزی آتش رنادت شااید بی اهمی  بودن ی م 
نظر کارشاانانااانت پهن برگ بودن درتیان جنلل شاامال و  

هایی  نوزی آتش باشد.   نوزی آتش مقاوم  بینیر آن در برابر  
اغل  ک     دهدت نااطحی بوده و ی که در جنلل شاامال رخ م 

تواند در اتین،ات مرز ناامان یر،ی می  . [ 29]   انا  ناوزی 
طب منار به آتش زدن مرتع شااود که با نظرات بعضاای منا 

 . [ 19] برداران در این منطقه تطابب نداش  بهره 
انت  بردار ه بهر ل تصریا  در منطقاه از ناااوی  یا از دیلر دال 

به دلیل همساایلی  دار غیربومی معر،ی شاده انا . حضاور دا  
ت هر ناال در شارو  ، ال چرات اردبیل   منطقه تحقیب با انایان 

های دناایه جمعی بین مرتعداران منطقه  ممین اناا ت نزا  
دهاد کاه ییی از  ماااور رخ می   داران انااایاان تحقیب و مرتع 

 یوامل ایااد کننده تعار  بین مرد  در این منطقه ان . 
ت  برداران و کارشاانانااان(گروداران کلیدی )بهره از نظر 

همانند چرای زودرست طوالنی بودن مساااحل مربوط به دا ت  
رراب  درون    مدت چرات نیسیم چرای نامنان ت تعداد دا  و 

گروهی بر ناار چرانیدن دا  در این منطقه چندان مناایل  
مهم دیلرت چرای مفرط انا  که در بین  مسا له نااز نیسا . 

یامل تعداد دامدار و  اصن مورد توجه نبود. گروداران کلیدی  
حوضاه شافارود انایان گیننت یامل  چرای طوالنی مدت در  

 . [ 3] شده ان  مهم تصری  معر،ی  

هاا را در کال باه بردارانت یاامال تصریا  مراتع و جنلال بهره 
دار غیرمااازت تعاداد زیااد دا  و نااایسااایم چرای تعاداد دا  

این های  نامنانااا  دا  در یرصاااه مرتب  دانسااایند. یا،یه 
بودناد کاه  محققاانی    تحقیب در این مورد باا نیاایج  معیقاد 

بردار ارتباطی بین حضااور دا  در جنلل و تصری  راحل  بهره 
گروداران کلیدی  . بین نظرات  [ 7]   نیسا ت هماهنلی نداشا  

هاای رطع درتیاان  ه گزینا برداران و کاارشااانااناااان(  )بهره 
جنللیت پراکنش ناامناانااا  دا ت ا،زایش دا  در یرصاااه و 

 گیری موارد مورد اتینف بود. ذغال 
های اجیمایی در ایااد تعار   نقش مؤلفه در ت ااوص 

گویه بررنای شاد. کارشاناناان معیقدند  11طبیعیت  در منابع 
از یوامل کم بودن نارمایه اجیمایی در منطقهت پایین بودن 

درصاااد(ت پاایین بودن همیااری )باا   71همیااری )باا ،راوانی  
پایین بودن ناااطح آگاهی مرد  )با    درصاااد(ت 67/ 3،راوانی  
انت یامل پایین  بردار ه بهر   ت در منطقه ان . درصد( 63،راوانی 

درصااد(ت پایین بودن 54/ 7بودن روحیه همیاری )با ،راوانی 
درصاد( و پایین بودن روحیه  48/ 7ناطح آگاهی )با ،راوانی  

درصااد( را یامل مهم ایااد کننده  47/ 3همیاری )با ،راوانی 
دانند. گزینه کاهش جوانان در یرصاه نیز معضالی چالش می 
رندت زنان  می   به نظر  ر دو گروه به آن اشاره کردند. بود که ه 

در این منطقه ،عال هساایند. از آناا که زنان روناایایی در  
ورزی ناهیم هسایندت داشاین  معینا  کنااورزی و غیرکناا 

انا .   مؤثر سایی آنها در توناعه پایدار رونایا  زی دانش محی  
تود در مورد نقش زناان  پژوهش  در    محققاان هماانطور کاه  
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رونایایی در توناعه پایدارت به این نییاه رنایدندت نیاز انا  
زیسااا ت باازیاا،ا  پسااامااناد و احیاای  زناان در زمیناه محی  

. در بصش [ 20]   آگاهی و مهارت داشایه باشاند   طبیعی ع مناب 
بین گویا نظرات اج  گروداران  هاای مطرح شااااده  ه یمااییت 
 نداش . تفاوت دیدگاهی وجود کلیدی  

نهادی و اری اادی در  - های نایانای در بصش نقش مؤلفه 
گویاه بررنااای شاااد. 10طبیعیت  ایاااد تعاار  در مناابع 

آموزشای و های  کارشاناناان معیقد بودند کم بودن ،عالی  
درصاد(ت وابسایلی معینا  مرد  به  89ترویای )با ،راوانی 
درصاد و نداشاین جنللبان با ،راوانی   79طبیع  با ،راوانی  

صاااد یاامال اصااالی یاد  تعاامال در منطقاه انااا . در   76
درصاادت    68ان هم به نداشااین جنللبان با ،راوانی  بردار ه بهر 

درصاد را یامل    75شایل مالیی  مراتع )مناایی( با ،راوانی  
 ید  تعامل در منطقه دانسیند. 

ت  گروداران کلیدی در ت اوص یوامل کاهنده تعار  بین 
طبیعیت  تصری  منابع پانااک کارشاانانااان به یوامل کاهش  

جلوگیری از چرای دا  در جنلل )طرح تروج دا  از جنلل(ت  
بوده انااا . این هاا  ممیزی مراتع و ا،زایش تعاداد تعااونی 

اراحه  انت شاامل ررق جنلل و مرتعت بردار ه بهر انیصاب از ناوی 
 مدیری  منارکیی بوده ان . تسهینت کم بازده و  

کناور ما تنها نهاد رنامی  در ها  با توجه به اینیه تعاونی 
هساایندت مو،قی  این نهادها  ها  مدیری  منااارکیی جنلل 

تواند زمینه ناز اییمادبصش رنمی و دولیی به منارک   می 
مورد   مسا له این ت [ 26] شاود   طبیعی ع مناب مرد  در مدیری   

رندت به دلیل یملیرد  تایید کارشاناناان انا ت اما به نظر می 
ه اثربصناای آن ان ب بردار ه بهر قهت  در این منط ها  پایین تعاونی 

ان به  بردار ه بهر باشااند. با این حال  چندان اییمادی نداشاایه 
 مدیری  منارکیی در منطقه اییقاد دارند. 

ت اتینف  گروداران کلیادی هاات بین نظر  در بینااایر گویاه 

در تعاار  در   مؤثر در ت اااوص یوامال    دیادگااه وجود دارد. 

هاای حقوریت اجیماایی و  طبیعیت بین مؤلفاه مادیریا  مناابع 

در ناااطح   بین    99مادیرییی  کلیادی  درصااااد  گروداران 

تفااوت دیادگااه وجود دارد.  برداران و کاارشااانااناااان(  )بهره 

 طبیعی منابع  اداره  و  مرد   بین  که  داد  نناان  حاضار  پژوهش 

مسااحل مربوط به  دارد.   وجود  میعددی  های   تعار  و  ها چالش 

دا   مااازاد  و  مافارط  زودرست  چاوب چارای  راااچاااق  ناظار    ت  از 

از   که  زا معر،ی شاده انا  کارشاناناان به ینوان یامل منایل 

رغم  برداران در اولویا  تصریا  مراتع نبود. یلی دیادگااه بهره 

ترین یاامال تصریبی در این منطقاه  اینیاه رطع درتیاان از مهم 

وان مؤلفاه موجا   باه ین   گیری انااا ت رااچااق چوب و ذغاال 

برداران و کاارشااانااناااان معر،ی نناااد. تعاار  در بین بهره 

هاای همساااایاه هم از دیاد  برداران باا انااایاان درگیری بهره 

اناا  که کارشاانانااان چنین   مؤثر بردارانت در تعار   بهره 

بردارانت با مدیری   نظری نداشایند. چه کارشاناناان و چه بهره 

ینوان روش منانا     بر پایه مناارک  آشانا بودند و آن را به 

های اتیرت روییرد مناارک   ر ناال مدیری  معر،ی کردند. د 

و مورد نیااز مادیریا     ضاااروری ینوان مهمیرین روییرد    باه 

های طبیعی و  ه زیسایلا  آبت (  طبیعی ع مناب   نت مسااحل و منای 

  . [ 21]  کنااور معر،ی شااده اناا    ( زیساایی مساااحل محی  

ت  طبیعی ع منااب هاای  مادیریا  بر پاایاه مناااارکا ت تقویا  تعااونی 

های معینایی منطقه و تناویب و آموزش شانات  پیانسایل 

توان  می را    مرد  به ناام  روی آوردن به مناااغل جایلزین 

طبیعی  منابع   گروداران راهیار منانابی در کاهش تعار  بین  

گرددت  این امر ینوه بر اینیه به طبیع  باز می  ثمره دانساا .  

 اهد کرد. برداران را نیز برتوردار تو بهره 
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Abstract 

Because of the conflicts of interest, the interaction of beneficiaries and natural resource authorities 

in Iran has been challenged. This area was studied as the target, due to the ecologic and social 

condition and considering the existing conflicts. In this study, the components were studied from 

the perspective of practitioner and beneficiaries and 188 questionnaires were completed. To 

compare the priority of the dialects in each subject, t-test was used and diagnostic analysis was 

used in SPSS software to compare the two groups. The results showed that there is a difference 

of opinion between users and natural resources authorities in legal, social and administrative 

components. Experts considered legal issues as the most important problem in creating conflict 

and exploiting political-institutional and economic factors as an effective problem. The most 

important factors effective in increasing conflict in this region from the point of view of 

consumers were the long process of investigating crimes, the excessive exploitation of by-

products, low spirit of cooperation and lack of foresters. According to practitioner, the violation 

of the rules, increase of population, low spirit of cooperation, lack of educational and promotional 

activities have been selected. Deforestation, inadequate distribution and high number of livestock 

in the field and charcoal were recognized as disputes between Local communities and experts. 

According to the management, experts agreed to irganizing livestock out from the forest and the 

users agreed to execute parts of the forest. The need for the implementation of cooperative 

management and the use of facilitator forces were not recognized by both groups as an effective 

factor. Recognizing the livelihood potentials of the region, and encouraging and educating people 

to know alternative jobs are suitable ways to reduce conflict. 
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