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 جنگل و چوب فناوري و علوم هاي پژوهش نشریه

  1396 ،دوم شماره ،چهارم و بیست جلد
http://jwfst.gau.ac.ir  

  

  شهرستان گیالن غرب در  جنگلحفاظت از هاي  طرح در بر مشارکت مردم مؤثرعوامل 
 

  3فرشاد پرموزه و 2، سعید کریمی1احمد یعقوبی فرانی*
  ،همدان، دانشگاه بوعلی سینا ،ترویج و آموزش کشاورزيعضو هیأت علمی و استادیار گروه 1

  ارشد ترویج و آموزش کشاورزي  کارشناس3، همدان ،دانشگاه بوعلی سینا ،استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي2
  08/03/1396تاریخ پذیرش: ؛ 25/02/1395تاریخ دریافت: 

  1دهیچک
زیـادي   تیاهمي دارامردم اقتصادي ی زندگدر  تأثیر و یاهیگوسعت، تنوع  نظر ازي زاگرس ها جنگل سابقه و هدف:

شود. لـذا حفـظ و نگهـداري ایـن     محسوب میکشور منابع زیستی و اقتصادي  نیتر یغناز  یکی بر این اساس و بوده
ثر بـر مشـارکت   ؤتحقیق حاضر با هدف شناسـایی عوامـل مـ    مبناخاصی برخوردار است. بر این  ضرورتها از جنگل

  . هاي جنگلی در منطقه زاگرس انجام شده است هصدر حفاظت از عر جوامع محلی
کـه بـه    ی اسـت همبستگ -یفیتوصی بر روش تحقیقات مبتنی و کماز نوع مطالعات پژوهش حاضر  ها:مواد و روش

عنـوان منطقـه    استان کرمانشـاه بـه   در گیالن غربي شهرستان روستاها قیتحق نیا در. شیوه پیمایشی انجام شده است
که با اسـتفاده از   بودساکن در منطقه یی روستازنان  مردان واز نفر  550ي شامل آمار. جامعه شدبررسی انتخاب  ردمو

بـا   نیاز مورداطالعات . شدند تعیین تحقیقعنوان نمونه  به ها آننفر از  220ی و مورگان تعداد گرجسي ریگ نمونهجدول 
دانشـگاه و کارشناسـان    استادان تعدادي از از نظراتیی پرسشنامه روا نییتعي برا. شدي آور جمعپرسشنامه استفاده از 

هـاي   که مقدار آن بـراي بخـش   شد محاسبه ضریب آلفاي کرونباخبراي پایایی پرسشنامه نیز منابع طبیعی استفاده شد. 
بسـتگی  هـا از ضـریب هم  همچنـین بـراي تجزیـه و تحلیـل داده     .دست آمد هب 75/0طور میانگین  همختلف پرسشنامه ب

      رگرسیون چندگانه استفاده شد. تحلیل اسپیرمن و 
، شـغل،  تیجنسـ سن، سطح سواد، مستقلی نظیر ي رهایمتغ نیبي دار یمعنکه رابطه  دادنشان  قیتحقي ها افتهی ها:یافته

ی و مانسازارتباطات  تیوضعي مردم به جنگل، اقتصادی وابستگ زانیمی مردم، فرهنگی اجتماعي ها یژگیوتعداد دام، 
ـ  ي حفاظت از جنگـل ها طرحدر ها  آنمشارکت میزان جنگل با  زمینه در مردمدانش و اطالعات  زانیم عنـوان متغیـر    هب

مطالعه در سطح پایینی  مورداین، مشخص شد که سطح مشارکت در بین افراد  وجود دارد. افزون بر وابسته این تحقیق
 زانیـ می و سـازمان ارتباطـات   تیوضـع ي رهایمتغکه  دادچندگانه نشان  ونیرگرس لیتحل جینتا، نیابر  قرار دارد. عالوه

ي حفاظـت  ها طرحدر  انییروستامشارکت  زانیمي بر دار یمعن ریتأثاز جنگل  حفاظت زمینه دردانش و اطالعات مردم 
ي حفاظـت  ها طرحدر  انییروستامشارکت  زانیم تغییرات درصد از 29 ،مجموع درمذکور  ریمتغو دو   دارنداز جنگل 

 .کنندمیی نیب شیپاز جنگل را 
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ترین  مهم ،انییروستادانش و اطالعات  زانیم و یفرهنگ -یاجتماعي ها یژگیو تحقیق، هاي یافتهبر مبناي  گیري:نتیجه
 توان یمبر این اساس . دباش یمحفاظت از جنگل هاي  طرحدر  ها آنمشارکت  زانیمبر  ثرؤترین متغیرهاي مرگذاریتأثو 

هـا   دانش و اطالعات مردم و تبیین جایگاه آنارتقاي  مستلزمهاي جنگلی  هاي حفظ و احیاي عرصه برنامهفیق تو گفت
گیـري از   باشد. همچنین با بهـره  هاي محلی می گیري از ظرفیت نهادها و گروه هرهبو نیز  هاي حفاظتی در اجراي برنامه

ثر بـا  ؤو ایجاد و تقویت انگیزه مـردم بـراي همکـاري مـ    ی لتدو ها و نهادي سازمانمردم با ارتباط  شیافزاراهکارهاي 
  د. ها را تقویت نمو هاي حفاظت از جنگل برنامه مشارکت جوامع محلی درتوان  نهادهاي دولتی، می

  
  ، توسعه پایدارمشارکتجنگل، حفاظت جنگل، منابع طبیعی،  :يدیکل هايواژه

  
  مقدمه  

 یلـ جنگعرصه  نیدوم عنوان هب زاگرس يها جنگل
 یزنـدگ ، کاربرد در یاهیگوسعت، تنوع  نظر از ،رانیا

ي سـاکن در منـاطق   هـا  خـانواده اقتصاد  نیتأممردم و 
ـ اهم يدارا جنگلی  يهـا  جنگـل هسـتند.   ییبسـزا  تی

بـوده   رانیا یکیولوژیبمنابع  نیتر یغناز یکی زاگرس 
 زیست محیطیو  ياقتصاد، یاجتماعمتعدد  لیدالبه  و

 ياقتصاد طیشرا. وردار استبرخ کیاستراتژ از اهمیت
ـ ناح نیاحاکم بر  یاجتماعو   شـده سـبب   یشـ یرو هی

 نیتـأم  يبـرا  یجنگلـ  يهـا  محـدوده است تا ساکنان 
ـ به منـابع   شدت بهخود  یشتیمع يازهاین ـ ا یجنگل  نی

 از  بیش بیتخرامر موجب  نیاعرصه وابسته شوند و 
از سـویی   ).18( مناطق شده است نیاجنگل در  پیش

 و به سوخت نانینش جنگل ازینو  تیجمعرشد  لیدل به
به  ها جنگل نیااز  يبردار بهره، ها دام يبرا ییغذامنبع 

اي در حـال گسـترش اسـت کـه ایـن       رویـه  شکل بی
را دگرگـون  هـاي منطقـه    جنگلچهره  کلی بهوضعیت 

   ). 2( کرده است
دالیـل و عوامـل    بر مبناي نتایج تحقیقات متعـدد، 

ـ دفقـط در   هاي جنگل حفظ عرصه ی و فنـ ي هـا  دگاهی
طـور عمـده    ، بلکه بهستیني کارشناسان نهفته ها طرح

 جستجو نمودبرداران  ی بهرهاجتماعدر رفتار باید آن را 
خوبی خود را نشان  به یمشارکتهاي  برنامهکه در قالب 

ـ دل نیهمـ . به دهد یم ی در اساسـ  میمفـاه ی از کـ ی لی

ـ تخري از ریجلـوگ و  منـابع طبیعـی  توسعه  منـابع   بی
و جوامـع   انییروسـتا مشـارکت  جلب  ،مرتعو  لجنگ
ی از کـ مشارکت را ی ،پردازان هینظرو اکثر  استی محل
. کنند یمقلمداد پایدار به توسعه  دنیرسي مهم ها اهرم

 و هـا  جنگـل در حفاظـت از   یمحلـ مشارکت جوامـع  
منابع  نیا يو بقا يداریپاضامن  تواند یم یعیطبمنابع 

هـاي دولـت    فیق برنامهتوبه  یتوجه قابلو کمک  بوده
ارزش  بـا  هاي نهیگنج نیااز  انتیصامر حفاظت و در 

مشـارکت   ثر برؤعوامل م تبیین) در 2005بارو ( .نماید
حفـظ  مواردي نظیر به  ،يدار جنگلي ها طرحمردم در 
ي بـرا  هـا  آنی و آماده کردن بومي ها مهارتو توسعه 

ـ تغیی با ارویرو ي هـا  مهـارت ، توسـعه  یزنـدگ  راتیی
از  نـان یاطمی و جنگلـ زمینـه منـابع    در مردمی تیریمد
، هـا  پـروژه شده به مردم در قالـب   ارائه ابتکارات که این

، سـازد  یمها را برآورده  ي آنازهاینو  بودهمناسب آنان 
بـدون حضـور و    بدیهی است. )5( اشاره نموده است
 در شـده  انجـام اقـدامات   هیکل، یمحلمشارکت جوامع 

ـ  هـا  جنگـل و  یعیطب بعمنا اءیاححفظ و  زمینه  اثـر  یب
 نفعـان یذ شـت یمعو  اتیـ حادامه  که چرا، خواهد بود

 .اسـت  سـت یز طیمحـ و  یعـ یطبوابسته به منابع  بیشتر
ـ زعوامل بدون شک  ـ باعـث عـدم مشـارکت     يادی  ای

ارتبـاط   نیتر شیبکه  انییروستامشارکت  زانیمکاهش 
را از  يبـردار  بهره زانیم باالترینو مراتع و  ها جنگلبا 

عوامـل و   نیا ییشناسامنابع دارند، شده است که  نیا
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ـ م تواند یم ها  رفع آن را در  انییروسـتا مشـارکت   زانی
نسـل   يبراارزش  منابع با نیا يداریپاو  اءیاححفظ، 

 از یمردمــمشــارکت  دهــد. شیافــزا نــدهیآحاضــر و 
 ثرؤمـ  يراهبرد منزله بهاست که  تیاهمحائز  جهت آن

ـ پادر توسعه  و تجـارب موجـود    شـود  یمـ  تلقـی  داری
کـه مهـارت    یزانیمها به هر  آن است که دولت انگریب

ـ یغ نفع يذ يها گروهمردم و  ییتوانااستفاده از   یردولت
به اهـداف   اند داشته منابع طبیعی تیریمد ندیفرارا در 

بر همین اسـاس  . )3( شوند یم تر کینزد داریپاتوسعه 
ر بـر  ثؤتـرین عوامـل مـ    منظور دسـتیابی بـه مهـم    و به

هـاي   محلـی در برنامـه   اجتماعـات مشارکت مـردم و  
هـاي جنگلـی در شهرسـتان گـیالن      حفاظت از عرصه

ـ مکه بـر   مؤثريدر پژوهش حاضر عوامل  غرب،  زانی
حفاظـت از جنگـل   هاي  برنامهدر  انییروستامشارکت 

 کـه  شـده اسـت. بـا ایـن هـدف      یبررسهستند  مؤثر
 ح هـاي ریزان و مجریان طر برنامهعوامل  نیاشناخت 
ـ تخراز  يریجلـوگ  و اءیاححفاظت،   يهـا  جنگـل  بی

منطقه را در بهبود جلب مشـارکت و همکـاري مـردم    
هاي پایـداري بیشـتر منـابع     نموده و زمینهمنطقه یاري 

  . طبیعی را در منطقه فراهم سازد
ـ   از ينــدیفرا تـوان  را مـی  مشـارکت طـور کلـی    هب

ــه   ــت هم ــاندخال ــدر  ذینفع ــط میتنظ ــی خ ــا مش ، ه
ـ فعال یابیارزشـ ظـارت و  ، اجرا، نها يزیر برنامه  هـا  تی

 رامونیپ تصمیماتبر مشارکت مردم در  تأکید. دانست
ـ اراه حفظ  نیتر کینزد عنوان به یعیطبمنابع   منـابع  نی

دهه بـه بعـد تـالش     نیاو از  گردد یبرم 1930به دهه 
 یاجتمـاع  يهـا  روهگـ  ـقیعال ها و دگاهید کسب يبرا
 ).10( است شده  شروع یطیمح طیشرابهبود  منظور به

مشـارکت و   شیافـزا با  کهاین است  امروزه اعتقاد بر
 ها جنگل، اهداف حفاظت از یمحلمردم  ثرؤم دخالت

و  هـا  جنگـل  کننـدگان  اداره. ابـد ی یمـ تحقـق   تـر  آسان
ـ نکـه   انـد  داده صیتشخ ستیز طیمحطرفداران  بـه   ازی
ــترش  ــردگس ــجد رویک ــه  يدی ــود دارد ک در آن وج

ذینفعان  مشارکت منابع جنگلی در پرتومدیریت پایدار 
 گذشته در ).8( عملیاتی شودتعریف و  یمحل و مردم

ـ افرض بـر   در  یمحلـ مـردم  بـود کـه اسـتفاده از     نی
 یحفـاظت  يهـا  برنامـه در تضاد با  ها جنگلحفاظت از 

بـرداران  بهـره ، اما مطالعات مختلف نشان داد که است
ـ    ابع محلی نقش بسیار مهمی در حفـظ و نگهـداري من

   ).11( جنگلی دارند
در زمینه عوامل مؤثر بر مشارکت مردم محلـی در  

 هـاي  پژوهشهاي حفاظت از جنگل مطالعات و برنامه
که همگـی حـاکی از نقـش مهـم      انجام شده متعددي

و منـابع  هـا   هـاي حفـظ جنگـل   مردم محلی در برنامه
 )2013و همکـاران (  نجمی قیتحق جینتاطبیعی است. 

 حفظ در بردارانبهره مشارکت بر ؤثرم عوامل در مورد
عوامــل   کـه  دادنشان  يمرکـز اسـتان مراتع يایاح و

 در مؤثر عواملمهم ترین  یاجتماع -ياقتصاد و يفرد
 )2011و همکـاران (  سلطانی. )16( باشند یم امر ـنیا

 ينابرابر، فقر و منابع طبیعی رانهیگ سخت يها استیس
ــدر  ــانواده نیب ــا خ ــتا يه ــو  ییروس ــز يریاعش  و نی

 نیتـر  مهمرا  یجنگلبه منابع  انییروستا ادیز یوابستگ
 يهـا  طرحدر  انییروستابر عدم مشارکت  مؤثرعوامل 

آرایش و در پژوهش  .)20( دانند یمحفاظت از جنگل 
 يرهــایمتغ نیبــ کــه مشــخص شــد )2011( حســینی

ـ متغبـا   یشناخت روانو  ياقتصاد  یمردمـ  مشـارکت  ری
 همکـاران و  پیرزادیان .)4( دوجود دار یمیمستقرابطه 

 مؤثرعوامل  یبررس با هدف يا مطالعهدر  نیز )2010(
در کـه   انـد  کرده انیب يکار جنگل يها طرح ياجرادر 

 ياجـرا جهـت   یمحلـ جوامع  شتریب مشارکت يراستا
در  انینشـ  جنگل شود یم هیتوص يدار جنگل يها طرح
 يدار جنگـل طـرح   کنترل، اجرا و يزیر برنامه، نیتدو

از  یناشـ  منـافع دخالـت داده شـوند و آنـان از     شتریب
 نـد ینماحاصـل   نانیاطم يجنگلداردر طرح  مشارکت

ــین،  .)18( ــایجهمچن ــه نت ــار مطالع ــاران کوم  و همک
که تعداد افراد خـانوار، تعـداد    بود آن) گویاي 2014(
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 هاخانوار لیماتجنگل، مذهب خانوار،  تهیکمجلسات 
نگـل و انـدازه   حفاظـت از ج  انـه یماهپرداخـت   يبرا
محافظـت از جنگـل    درم مه هايریمتغ ، از جملهنیزم
 نشان دادند )2012( و همکاران کولمبو .)13( دباش یم

در  یمهمـ جنگل نقش  در حفاظت از تیریمدکه نوع 
و مشـارکت مـردم در    ها جنگلاز  حیصح يبردار بهره
  .)6( داشته باشد تواند یماظت از جنگل حف

، )2012( همکـاران  و یـوو ل بر مبناي نتایج تحقیق
بـه منـابع و منـافع     یدسترسـ مناسـب و   اشتراكعدم 
 يهـا  وهیشـ استفاده از  ،مردم نیبدر  یجنگل يها طرح

 یاراضـ ، کمبود و جنگل نیزماز  يبردار بهرهنادرست 
 يهـا  فرصـت ، عـدم وجـود   حد از بیش يچرا، یزراع
 ییغـذا  ینـاامن و  یزراعـ  یاراضکاهش  لیدل به یشغل
در  ینگرانمسائل مربوط به  جمله از انساندام و  يبرا

مـردم   مشـارکت و عدم  منطقه یجنگلاستفاده از منابع 
در همـین  . )14( باشـد  یم یجنگلر حفاظت از منابع د

نشـان  ) 2011( و همکاران کولیبالی نتایج تحقیقراستا 
 تیوضـع ، اندازه خانوار، منبع درآمـد،  تیجنسکه  داد

مشـارکت   شیافـزا ، يادارساختار  رییتغ، نیزمتصرف 
 شیافزا درجنگل  تیریمدزنان و بهبود ساختار گروه 

جنگل نقـش   تیریمددر برنامه  یمحلمشارکت مردم 
نیـز   )2011( و همکـاران ریچـارد   .)7( دارند يا عمده

، زمیه يآور جمعجنگل،  هیحاشکه کشت در  دریافتند
 یسـنت  صـورت  بـه علوفه و برداشت عسل  يآور جمع

جنگـل شـده اسـت.     یاهیگپوشش  در راتییتغباعث 
و  یآگـاه اند که بـاال بـردن سـطح     کرده انیب نیهمچن

مشـارکت در   يبـرا  نانیروستانش نیبدر  يساز تیظرف
داشـته   یمهمنقش  یجنگحفاظت از منابع هاي  برنامه
 .)19( دکن یم يریجلوگجنگل  ازحد بیش بیتخرو از 

ـ   با توجه به  ا پیشینه مطالعات انجام شـده در ارتبـاط ب
ــردم در ؤهــاي مــ لفــهؤعوامــل و م ــر مشــارکت م ثر ب

هاي حفاظت از منابع طبیعی، در این تحقیـق بـه    برنامه
تـرین   گذاري برخی از مهـم  بررسی میزان و نحوه تأثیر

این عوامل نظیر شرایط اجتماعی فرهنگـی، وضـعیت   
ــات و     ــش و اطالع ــزان دان ــازمانی، می ــات س ارتباط

جنگل بر میـزان   وابستگی اقتصادي و معیشتی مردم به
هـاي حفاظـت جنگـل     مشارکت مردم محی در برنامـه 

   پرداخته شده است.
  

  ها روشمواد و 
ــر   ــژوهش حاض ــپ ــر روش  یمبتن ــب  -یفیتوص

ـ ادر است.  یشیمایپبا راهبرد  یهمبستگ پـژوهش   نی
ــرا ــاز  مــورد اطالعــات يگــردآور يب از پرسشــنامه نی

. شـد  اسـتفاده  هـا   داده يآور جمـع  یاصلابزار  عنوان به
تعـدادي از   از نظـرات ابزار سنجش  ییروا نییتع يبرا

کارشناسـان اداره منـابع   گروهـی از  و دانشگاه  استادان
ـ پا. شـد  اسـتفاده  طبیعی شهرسـتان گـیالن غـرب     ییای

 کرونبـاخ  يآلفـا بـا اسـتفاده از ضـریب     نیز پرسشنامه
ـ   هـاي   طـور میـانگین بـراي بخـش     همحاسبه شد کـه ب

جامعـه   دسـت آمـد.   به 75/0 مختلف پرسشنامه مقدار
 زنـان  ونفر از مردان  550 شامل قیتحق نیادر  يآمار

 جنگل هاي عرصه بردار و بهرهسال به باال  15ی یروستا
چلـه)،    دهسـتان هاي روستا( گیالن غربشهرستان  در

ـ گ نمونهکه با استفاده از جدول بودند  و  یرجسـ ک يری
ـ نمونه  عنوان  به ها آننفر از  220مورگان تعداد  ق تحقی

یه و تحلیل منظور تجز در این مطالعه به. شدند  انتخاب
ضـریب همبسـتگی    هـاي توصـیفی و   ها از آمـاره داده

  .استفاده شدرگرسیون تحلیل اسپیرمن و 
  

  و بحث نتایج
افـراد مـورد    ،یسناز لحاظ  ،قیتحق يها افتهیطبق 

ـ  مطالعه ـ م يداراسـال و   58تـا   15 نیب سـنی   نیانگی
درصد)،  35( نفر 77 ،یفراوان نیتر شیب. نددبو 84/33

ـ  نیکمترو  سال 31-40 یسنمربوط به گروه   ،یفراوان
 20کمتـر از   یسنمربوط به گروه  درصد) 7/2( نفر 6

 درصد) 9/70( نفر 156 نشان داد که ها یافته. بودسال 
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نفـر از   درصـد)  1/29( نفـر  64و مرد  از پاسخگویان
 سـت د بـه  يهـا  افتـه یبر اساس  .بودندزن  انیپاسخگو

درصد از افراد مورد مطالعه  5/9که  شدمشخص  آمده 
در حـد خوانـدن و    انیپاسخگودرصد از  15، سواد یب

درصـد   3/22، کلیسـ درصد در محـدوده   40 نوشتن،
و بـاالتر   سـانس یلدرصـد   2/13دیـپلم و   و فوق دیپلم

ـ  نیتر شیببودند که  درصـد) مربـوط بـه     40ی (فراوان
مچنـین نتـایج   ه سطح تحصیالت در حد سیکل بـود. 

 پاســخگویاناز  درصــد) 7/7( نفــر 17 نشــان داد کــه
 6/23( نفر 52، کشاورز درصد) 4/36( نفر 80 ،دامدار

 درصد) 3/32( نفر 71و  يدامدار -يکشاورزدرصد) 
و  يکشاورزاز  ریغخود را اصلی شغل  انیپاسخگواز 

  . ندکردذکر  يدامدار
میـزان  : حفاظت از جنگـل  طرحمشارکت در میزان 

هـاي   ها و فعالیـت  ارکت و همکاري مردم در برنامهمش
هاي گذشته از سـوي  مختلف که در طی سال حفاظتی

بـا اسـتفاده از   ، را شـده اج شهرستان اداره منابع طبیعی
مورد بررسی قرار گرفت که سواالت پرسشنامه تحقیق 

 مشـارکت همکـاري و   دادنشـان   در این زمینه ها افتهی
از سطح  زباله يآور جمع درصد از افراد در طرح 9/80

 حـد در  عنوان یکی از اقـدامات حفـاظتی،   هب ها جنگل
 نیتـر  مهـم از  یکـ ی که نیابا توجه به . است بوده ادیز

هستند،  ها زباله یعیطبمنابع و  ها جنگل یآلودگعوامل 
مردم نشـان دهنـده تمایـل بـاالي     مشارکت  زانیم نیا

طقـه  هـاي من  ها از سطح جنگل مردم براي کاهش زباله
درصـد از افـراد    75 مشارکت زانیم نیهمچن. باشد می

بوده اسـت   سطح متوسطدر  يسوز آتشدر طرح مهار 
ــر      ــوبی از نظ ــعیت خ ــز وض ــورد نی ــن م ــه در ای ک

تمایـل بیشـتر    شـود.  پذیري مردم مشاهده می مشارکت
هـاي مهـار آتـش و یـا      مردم بـه مشـارکت در برنامـه   

به عینی بـودن  توان  ها را می سازي جنگل از زباله عاري
نتایج مخرب این عوامل در مقایسـه بـا سـایر عوامـل     

 سایر اقداماتدر مرتبط دانست. این در حالی است که 

 قطــعکنتــرل و بــذر و نهـال،   کاشـت  نظیــر یحفـاظت 
، احداث بانکت و کنتـرل  زغالیدرختان آلوده به قارچ 

بسیار کم بـوده و   مشارکت افراد زانیمآفت لورانتوس 
د از مردم میزان مشارکت خـود را در  درص 70بیش از 

ایـن   .ذکـر نمودنـد  کـم   یـا  چیه حددر  ها این فعالیت
دهد کـه در مـواردي کـه مشـارکت      وضعیت نشان می

مردم نیازمند صرف وقت و کـار فیزیکـی بیشـتري از    
هاست، میزان مشارکت نرخ پایین تـري دارد.   سوي آن

ت هایی که ادارا توان دریافت که در بخش از سویی می
تري براي کنترل عوامـل   منابع طبیعی به مشارکت فعال

تـري   تخریب جنگل دارند، مشارکت در حـد ضـعیف  
ــوان گفــتدر مجمــوع  اســت ــن حــد از  شــاید بت ای

هـاي   وام برنامـه تواند ضامن پایداري و د مشارکت نمی
پذیري  حفاظتی دولت باشد و حد بیشتري از مشارکت

  از سوي مردم محلی مورد انتظار است.
ـ  -یاجتمـاع  يهـا  یژگیوضعیت و جوامـع   یفرهنگ

هـاي   هـاي قبلـی، ویژگـی    بر مبنـاي پـژوهش  : محلی
اجتماعی فرهنگی مردم یکی از متغیرهاي تعیین کننده 

ــارکت ــطح مش ــذیري آن س ــه   پ ــن زمین ــت. در ای هاس
درصد  80داد که در حدود  نشاني این تحقیق ها افتهی

 رپاسخگویان، میزان احساس مسئولیت خـود در امـ  از 
اظهـار   بسـیار بـاالیی  در سـطح   را حفاظت از جنگـل 

 انیپاسـخگو درصد از  4/65دیگر،  یاز سوی .اند نموده
و ارشـاد   ییاهنمـا تا حـدودي بـراي ر  که  نمودند انیب

هـا و منـابع طبیعـی     حفاظـت از جنگـل   منظور بهمردم 
ــا ایــن حــال  تــالش مــی شــرکت افــراد در نماینــد. ب

ارزیابی شده  یینپادر سطح گروهی محلی  يها تیفعال
پذیري  درصد از پاسخگویان، مشارکت 60و در حدود 

هاي گروهی و مشارکتی محـل خـود را    خود در برنامه
  . اند کم ارزیابی نموده

ي مردم اتکا: مردم به جنگل ياقتصاد یوابستگ زانیم
 یکـ یکسب درآمد  یاصلمنبع  عنوان بهجنگل به منابع 
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بوده و در جنگل مردم به  ياقتصاد یوابستگ عواملاز 
ــ ــوارد ب ــد   هبســیاري از م ــر فراین ــانع ب ــک م ــوان ی عن

 4/56 . در ایـن زمینـه  پذیري مردم تـأثیر دارد  مشارکت
ـ مند که کرد انیب انیپاسخگودرصد از   یوابسـتگ  زانی

. قـرار دارد  ییبـاال  نسـبتاً در حد ها به منابع جنگل  آن
و  يدامــدار يهــا تیــفعال یوابســتگ زانیــمهمچنــین 

 است يگرید عامل زینجنگل  به انییتاروس يکشاورز
اذعان درصد از افراد  64هاي تحقیق،  بر منباي یافته که

اسـت.   متوسـط در حد  یوابستگ زانیم این که داشتند
مـردم بـه    شتیمع یوابستگ زانیمبررسی  همچنین در
درصـد از   60حـدود   مشـخص شـد کـه    منابع جنگل
ـ فعال قیـ طربه جنگل از پاسخگویان   از ریـ غ يهـا  تی

و  یخـوراک و  یـی دارو اهانیگمانند برداشت  يدامدار
   .دارندوابستگی  یجنگل يها وهیم

اداره  يهـا  دسـتورالعمل و  نیقـوان  تیرعادر مورد 
 اظهار نمودند انیپاسخگودرصد از  7/62، یعیطب منابع
ـ . کنند یم تیرعااین موارد را  تا حدوديکه   نیهمچن

 ،نگـل مشـارکت در حفاظـت از ج   يبرااز عوامل مهم 
 يبــرا مــردم نیــاز  مــوردو لــوازم مکانــات قــرار دادن ا

مربوطه است که  يها سازمانحفاظت از جنگل توسط 
در حـد   کـه  اذعان نمودند انیپاسخگودرصد از  3/71

   .گیرد قرار نمی ها آن اریاختامکانات الزم در  کفایت
عوامـل   زمینـه  دردانـش و اطالعـات مـردم     زانیم

 هاي تحقیق، مبناي یافتهبر : تخریب و حفاظت جنگل
در مـورد   خـود اطالعـات   زانیمدرصد از افراد  8/71

ارزیـابی   ادیـ زخیلـی  را در حد جنگل  بیتخرعوامل 
 انیپاسـخگو درصد از  9/60 از طرف دیگر،اند.  نموده

ـ م  تیــاهمو  دیــفوااطالعــات خــود را در مــورد  زانی
با این حال بـر مبنـاي   . نددانست ادیز سطحدر  ها جنگل

تـوان دریافـت کـه مـردم      هـاي ایـن مطالعـه مـی     یافته
هاي مبارزه با آفـات و   اطالعات چندانی در مورد شیوه

 77اي کـه   گونـه  ههاي درختان جنگلی ندارند. ب بیماري
ــد از  ــخگودرص ــم انیپاس ــنا زانی ــا  ییآش ــود را ب خ

درختان شایع  يها يماریبمبارزه با آفات و  يها روش
  . اند بی نمودهارزیادر سطح بسیار پایین  یجنگل

ــأثیر منظــور  بــه :رهــایمتغ نیبــ یهمبســتگ بررســی ت
بر میزان مشارکت مردم در  موردنظر متیغرهاي مستقل

ــابع جنگ طــرح ــاي حفاظــت از من ــی، از ضــرایب ه ل
هـاي   همبستگی استفاده شـد کـه در ایـن زمینـه یافتـه     

ــان داد   ــق نش ــتحقی ــم نیب ــارکت م زانی ــردم ش در م
افراد رابطه مثبت و سن  باحفاظت از جنگل  يها طرح
ــ ــطح  يدار یمعنـ ــود دارد 05/0در سـ ــد وجـ  درصـ

)167/0=, r013/0sig=.( افراد محلـی  سن  عبارتی هب
داشـته  داري  معنیتأثیر  ها آن پذیري مشارکت زانیمدر 

 باالترسن  يدارا افرادو با توجه به ضریب همبستگی، 
هـاي   هـا و فعالیـت   ي در برنامـه شتریبمشارکت  زانیم

  رند. حفاظتی دا
ــین  ــل همچن ــایج حاص ــریبنت ــتگی  از ض همبس

مـردم  مشارکت  زانیم نیببطه رانشان داد که  اسپیرمن
 هـا نیـز   آنو سطح سواد   جنگل تظاحفهاي  در طرح

ــمثبــت و  ). =r009/0sig ,=175/0( اســت دار یمعن
 سـواد و تحصـیالت مـردم،   سطح  شیافزابا عبارتی  به
، با ایـن حـال  . شود یم شتریب نیز ها آن مشارکت زانیم

ـ کـه  بـود   واقعیت گویاي اینتحقیق  جینتا ـ م نیب  زانی
ــد  ــتادرآم ــمو  انییروس ــا  آن مشــارکت زانی ــهه  رابط

از . )=r ,033/0sig=627/0(ي وجود نـدارد  دار یمعن
بر مبناي ضرایب همبستگی بـین متغیرهـا   سوي دیگر 

ـ م نیبکه  شدمشخص  ـ مو مشـارکت افـراد    زانی  زانی
ـ رابطـه   ها نیـز  آن يکشاورز یاراض وجـود   يدار یمعن
است  یمعن نیبد نیا .)=r051/0sig ,=132/0( ندارد
ـ کم مقدار درآمد افراد و نیز که  ـ ز ای ـ مبـودن   ادی  زانی

ـ مبر  داري تأثیر معنی يکشاورز یاراض مشـارکت   زانی
البته در مورد تعداد دام وضعیت بـه گونـه    ندارد. ها آن

عداد ت نیبدیگري بوده و بر مبناي ضرایب همبستگی، 
هـاي   هـا در طـرح   آنمشارکت  زانیمروستاییان و دام 

 05/0در ســطح ي دار یمعنــرابطــه مثبــت و  حفـاظتی 
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  . )=r000/0sig ,=283/0( وجود دارددرصد 
 -هـاي اجتمـاعی   رابطه بین متغیر ویژگی در مورد

هـا   هـا نیـز یافتـه    فرهنگی مردم با میزان مشـارکت آن 
بر میزان مشـارکت  دار این متغیر   حکایت از تأثیر معنی

بـر   بر این عالوه ).=r000/0sig ,=323/0مردم دارد (
ـ رابطـه  هاي تحقیـق،   مبناي یافته در سـطح   يدار یمعن

 يهـا  طـرح مشارکت افـراد در   زانیم نیبدرصد  01/0
هـا   آن یسازمانارتباطات  تیوضعحفاظت از جنگل و 

ــود دارد ( ــ .)=r000/0sig ,= 503/0وج ــارتی  هب عب
ها و عوامل  زان ارتباط مردم با سازمانمیگفت  توان یم

نظیـر کارشناسـان و مروجـان منـابع      سازمانی مربوطه
ـ مبر  رگذارثا، عاملی طبیعی  انییروسـتا مشـارکت   زانی

رابطه که  مشخص شداز سوي دیگر . دیآ یم حساب به
حفاظـت از   يهـا  طـرح در مـردم  مشارکت  زانیم نیب

ــمجنگــل و  ــش  زانی  مثبــت و هــا آن و اطالعــاتدان
بـر ایـن مبنـا    ). =r000/0sig ,=426/0اسـت (  دار یمعن
توان گفت بهبود دانش و اطالعات مردم عاملی تعیـین   می

باشـد.   مـی  هـا  آنپذیري  کننده در افزایش سطح مشارکت
وابستگی اقتصادي مردم به منـابع   نشان داد جینتا نیهمچن

هـا   ثر بر میزان تمایـل و اقـدام آن  ؤجنگل عاملی مهم و م
هاي حفاظتی بـوده و   ارکت و همکاري در طرحمش رايب
 یوابستگو  مشارکت در برنامه حفظ جنگل ریمتغدو  نیب

ـ به جنگل رابطه  انییروستا ياقتصاد در سـطح   يدار یمعن
بر این مبنا  ).=r000/0sig ,=246/0(  وجود دارد 01/0
توان گفت افرادي که وابستگی بیشـتري بـه منـابع     می

ي حفاظــت جنگــل نیــز هــا جنگــل دارنــد در برنامــه
  مشارکت بیشتري دارند.

  
  .ضرایب همبستگی متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق -1 جدول

Table 1. Corellation Coeficient between variables. 
 متغیر مستقل

Independent Variables 
 متغیر وابسته

Dependent Variables 
همبستگی بیضر  

Corellation Coeficient 
داري سطح معنی  

Significance 
 سن
age  

  مشارکت
participation 

0.167 * 0.013 

 سطح سواد
literacy level  

  مشارکت
participation  0.175 ** 0.009 

 درآمد
income  

  مشارکت
participation  

0.627 * 0.033 

 يکشاورزی اراض
farming lands  

  مشارکت
participation  

0.132 0.051 

 تعداد دام
number of livestock  

  مشارکت
participation  

0.284 ** 0.000 

 فرهنگی -هاي اجتماعی ویژگی
social-cultural characteristics  

  مشارکت
participation  

0.323 ** 0.000 

  یسازمانارتباطات 
organizational  communication  

  مشارکت
participation  

0.503 ** 0.000 

  اطالعات مردم دانش و
knowledge and information  

  مشارکت
participation  

0.426 ** 0.000 

  به جنگلوابستگی اقتصادي 
economic dependency to forest  

  مشارکت
participation  

0.246  ** 0.000 

  .درصد 05/0دار در سطح معنی*  ؛درصد کدر سطح ی دار یمعن **
  
  



  1396) 2( )، شماره24هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( نشریه پژوهش
 

40 

تـري   و تحلیل دقیق یبررس منظور به: ونیرگرس لیتحل
در  مردممشارکت  زانیمبر  اثرگذارعوامل  عهاز مجمو

ـ تحلاز  ،حفاظـت از جنگـل   يهـا  طرح  ونیرگرسـ  لی
 یاصـل  يرهایمتغ در این تحلیل،استفاده شد.  گام به گام

 یاجتمـاع  يهـا  یژگـ یوشامل  مشارکت زانیمبر  مؤثر

ـ م، یسـازمان ارتباطـات   تیوضـع مردم،  یفرهنگ  زانی
ـ ممردم به جنگـل و   ياقتصاد یوابستگ  دانـش و  زانی

ـ تحل شد کـه  ونیرگرس وارد تحلیل اطالعات مردم  لی
ـ گـام   دوتا  ونیرگرس منـدرج در   جینتـا و رفـت   شیپ

  .شد اصلح 2جدول 
  

  .حفاظت از جنگل در انییروستاعوامل مؤثر بر مشارکت  ونیرگرس لیتحل جینتا -2 جدول
Table 2. Results of regression analysis of factors affecting on people participation in forest protection plan. 

 گام
Step 

 متغیرها
Variables 

 یهمبستگ بیضر
 چندگانه

R 

نییتع بیضر  

R2 

 نییتع بیضر
شده لیتعد  

R2adj 

F Sig 

  یسازمانارتباطات  1
organizational  communication  

0.517 0.267 0.263 79.339 0.000** 

2 
  اطالعات مردم دانش و

knowledge and information  
0.539 0.291 0.284 44.455 0.000** 

  .درصد کیدر سطح  دار یمعن** 
  

وارد  یسـازمان ارتباطـات   متغیر میـزان در گام اول 
ـ متغچندگانـه آن بـا    یهمبستگ زانیمکه د معادله ش  ری

ـ  517/0 وابسته ـ ا. در دسـت آمـد   هب ـ ممرحلـه   نی  زانی
ــر ــیتع بیض ــا  نی ــر ب ــرو  267/0براب ــیتع بیض  نی

 بر ایـن اسـاس  . برآورد شد 263/0برابر با  شده تعدیل
ــوان گفــت  مــی ــه  راتییــتغدرصــد  3/26ت ــوط ب مرب

 هـاي حفـاظتی توسـط متغیـر     مردم در برنامهمشارکت 
 F گام مقـدار  نیا. در شود یم نییتب یسازمانارتباطات 

در  .شـد  =000/0sigيدار یمعنو سطح  339/79برابر 

 دانش و زانیم یعنی ریمتغ نیدومگام دوم با وارد شدن 
، 539/0چندگانه به  یهمبستگ بیضر ،اطالعات مردم

به  شده لیتعد نییتع بیضرو  291/0به  نییتع بیضر
برابـر   Fگام مقـدار   نیااست. در  یافته افزایش 284/0
 .دست آمد هب =000/0sigي دار یمعنو سطح  455/44

درصـد   29، در حـدود  ونیرگرسـ  جینتـا با توجـه بـه   
ارتباطــات  ریــمتغدو  توســطوابســته  ریــمتغ راتییــتغ

  . شود یم نییتبدانش اطالعات مردم  زانیمو  یسازمان

 

  .حفاظت از جنگلطرح در  انییروستاعوامل مؤثر بر مشارکت  ونیرگرس لیتحل جینتا -3جدول 
Table 3. Results of regression analysis of factors affecting on people participation in forest protection plan. 

 گام
Step 

رهایمتغ  
Variables 

B Beta T Sig 

 اول
First 

یسازمانارتباطات   
organizational Communications 

0.417 0.517 8.907 0.000**  
ثابت بیضر  

Constant 
1.110  - 0.967 0.335 

 دوم

Second 

یسازمانارتباطات   

organizational Communications 
0.307 0.380 4.991 0.000**  

دانش و اطالعات مردم زانیم  
knowledge and information 0.108 0.206 2.699 0.008**  

ثابت بیضر  
Constant 1.327  - -0.574 0.567 

  .درصد کیدر سطح  دار یمعن **
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مستقل که وارد  يرهایمتغاز  کیسهم هر  در مورد
کـه   مـود ن انیب نیچن توان یم اند شده ونیرگرسمعادله 

 یسـازمان ارتباطـات   تیوضـع ، بتـا  ریمقـاد با توجه به 
ـ  رهایمتغ ریسانسبت به   نیـی تبسـهم را در   نیتـر  شیب

حفاظـت از   يهـا  طرحوابسته مشارکت مردم در  ریمتغ
  جنگل داشته است. 

دســت آمــده از آزمــون  کلــی، نتــایج بــه طــور بــه
هاي اجتماعی فرهنگی همبستگی اسپیرمن بین ویژگی

ــزان مشــارکت آن روســتاییان و هــاي هــا در طــرح می
هــاي کـه بــین ویژگــی  دادحفاظـت از جنگــل نشــان  

هـا   فرهنگی روستاییان و میزان مشارکت آن -اجتماعی
هـاي  داري وجود دارد به بیان دیگر ویژگیرابطه معنی

ــم و     ــل مه ــتاییان از عوام ــی روس ــاعی فرهنگ اجتم
هــا در حفاظــت از  تأثیرگـذار بــر میــزان مشــارکت آن 

هـاي  شـود. ایـن نتـایج بـا یافتـه     محسوب مـی جنگل 
ــه ــژوهش ب ــده از پ ــادي دســت آم و همکــاران  میردام

. همچنین نتـایج آزمـون   )15( ) همخوانی دارد2011(
ارتباطات سازمانی روسـتاییان   بین دو متغیرهمبستگی 

 ودار وجـود دارد  رابطـه معنـی   ها و میزان مشارکت آن
سـازمانی  دهنده این است که وضعیت ارتباطـات   نشان

ثر بر میزان مشارکت روستاییان در ؤاز عوامل مهم و م
دست آمده  آید. نتایج بهشمار می حفاظت از جنگل به

در این زمینه با نتایج تحقیقات پیرزادیـان و همکـاران   
  .)16، 18( همخوانی دارد )2013نجمی ( و )2010(

 نتایج آزمون همبستگی بین میزان دانش ودر مورد 
تـوان   مـی هـا   اییان و میزان مشارکت آناطالعات روست

ــه   ــا ارائ هــاي آموزشــی و  برنامــهچنــین گفــت کــه ب
تـوان میـزان   مـی سازي روسـتاییان   رسانی و آگاه اطالع

حفاظـت از جنگـل    هـاي  برنامـه  ها را در مشارکت آن
دسـت آمـده از    بـه  هـاي   با یافته افزایش داد. این نتایج

و د ) و ریچـار 2009پژوهش شـریعتی و زیـادبخش (  
  . )19، 21( همخوانی دارد) 2011همکاران (

  

بـین   از دیگر نتایج این تحقیق وجـود همبسـتگی  
میزان وابستگی اقتصادي روستاییان به جنگل و میـزان  

بود کـه  هاي حفاظت از جنگل  در طرح ها آنمشارکت 
گـزارش شـده    هاي مشابهی قبالً در این مورد نیز یافته

نجمـی و همکـاران    توان به نتایج پژوهش می واست 
. )22، 16( اشــــاره نمــــود) 2006) و واري (2013(

بود که  نکتههاي تحلیل رگرسیون نیز گویاي این  یافته
وضــعیت ارتباطــات  ،اســاس ضــرایب رگرســیون بــر

هـاي   در طـرح هـا   آنبا مشـارکت  روستاییان سازمانی 
داري دارد. ایـن   مثبت و معنی حفاظت از جنگل رابطه

) و 2011هش حیدري و همکـاران ( نتیجه با نتایج پژو
لذا  ).4، 12( ) همخوانی دارد2011آرایش و حسینی (

میزان ارتباط مردم با نهادهاي توان نتیجه گرفت که می
از  مربوطه و کارشناسان و مروجان منابع طبیعی یکـی 

 گذار بر میزان مشارکت روستاییان دراثرعوامل مهم و 
دولـت و   باشـد و  حفاظـت از جنگـل مـی    هاي برنامه

هاي مربوطه باید میزان ارتباط و تعامل خود را  سازمان
داده و در طـی ایـن   نشین افـزایش  با روستاییان جنگل

ــا ارتباطــات، مــردم را  هــاي حفــاظتی و نیــز  برنامــهب
آشـنا   بـرداري پایـدار از منـابع جنگـل     هاي بهـره  شیوه

توانـد نقـش مهمـی در افـزایش     میامر  سازند که این
. در در حفاظت از جنگل داشـته باشـد   ها آنمشارکت 

میزان دانـش و اطالعـات   گام دوم، دومین متغیر یعنی 
شد کـه ایـن متغیـر    مردم در زمینه جنگل وارد معادله 

داري با مشارکت روستاییان  داراي رابطه مثبت و معنی
باشد. نتایج پژوهش شریعتی در حفاظت از جنگل می

  .)21( ه بودلأ)، نیز موید این مس2009( و زیادبخش
  

  کلی گیرينتیجه
ها و نتایح این تحقیق، دو نکته مهـم   بر مبناي یافته

رغم  که علی و اساسی قابل ذکر است. نکته نخست این
طور خـاص   هتالش و برنامه ریزي نهادهاي دولتی و ب

ها و مراتع کشور براي جلب مشـارکت   سازمان جنگل
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ر هاي مردمـی د  مردم و گسترش نقش نهادها و تشکل
هـاي حفاظـت و    ریزي و اجـراي برنامـه    برنامهفرایند 

مـردم  هاي منابع طبیعی، میزان مشـارکت   احیاي عرصه
مطلـوب و رضـایت   هـا در حـد    در اجراي این برنامه

تواند بیانگر وجود موانـع   که این امر می بخشی نیست
هاي مختلف در ایـن فراینـد و از سـویی     و محدودیت

فراینـدهاي اجرایـی و    ها و ضرورت بازتعریف برنامه
ــراي ؤهــاي مــ ایجــاد و تقویــت انگیــزه ثر در مــردم ب

هـاي و اقـدامات    مشارکت و مداخله فعـال در برنامـه  
گویـاي   جینتاها،  حفاظتی باشد. در بخش تحلیل یافته

، میزان یفرهنگ -یاجتماع يها یژگیو بود که نکتهاین 
و سطح سواد و دانش و  انییروستا وابستگی اقتصادي

 تیوضــعدر زمینــه منــابع طبیعــی و  مــردمات اطالعــ
نقــش مهمــی در افــزایش  هــای آنســازمانارتباطــات 

هـاي  طرحاجراي در  مردم و نهادهاي محلی مشارکت
  حفظ و احیاي جنگل دارد. 

هاي این تحقیق، تأثیر  شاید یکی از مهم ترین یافته
وابستگی اقتصادي مردم به جنگل بر میزان مشارکت و 

هـاي حفاظـت جنگـل باشـد.      ر طرحها د همکاري آن
ممکن است در ابتدا چنین به ذهـن متبـادر شـود کـه     
وابستگی اقتصادي مردم به جنگـل مـانع از همکـاري    

هـاي حفـاظتی باشـد ولـی بعـد دیگـر        ها در طرح آن
نظـر از مناسـب بـودن یـا      موضوع این است که صرف

نبودن وابستگی مـردم بـه جنگـل، آنچـه تـداوم ایـن       
سـازد پایـداري و بقـاي منـابع      ن میوابستگی را ممک

جنگل است. بدین ترتیب شاید چنین نتیجه اي دور از 
واقعیت نباشد که حتی افرادي که وابستگی اقتصـادي  

هاي حفاظت از جنگل  به منابع جنگل دارند، در برنامه
منظور توسعه و پایداري این منـابع انجـام    به که عمدتاً

گی مـردم در  حضور و زنـد می شود مشارکت نمایند. 
ها و حفـظ منـابع جنگـل در عـین      جنگل در طی قرن

توانـد تأییـدي بـر ایـن      برخورداري از مواهب آن، می
تـوان راهکارهـاي حفاظـت       نتیجه تحقیق باشد که می

اي صـحیح بـین    منابع طبیعی و جنگل را ذیـل رابطـه  
جنگل نشینان برداران آن تعریف نمود و  جنگل و بهره

هـاي مشـارکتی توسـعه     ی برنامـه عنوان رکن اصل هرا ب
  پایدار منابع طبیعی در نظر گرفت.
هـاي ایـن تحقیـق،     نکته قابل توجه دیگر در یافته

کارشناسـان و مروجـان   مردم بـا  ارتباطات  میزانتأثیر 
ـ مبـر   ،نهادهاي ذیـربط منابع طبیعی و  مشـارکت   زانی

این یافتـه  . استحفاظت از جنگل هاي  برنامهدر ها  آن
که مردم در خالل ارتباط با کارشناسان و  دهد نشان می

هـاي   مروجان منابع طبیعی و نیز با حضـور در برنامـه  
هـاي   هـا و فعالیـت    سازمان، به میزان بیشتري با برنامه

حفاظتی منابع طبیعی و نیز اهمیت و ضـرورت نقـش   
شوند و ایـن امـر    ها آشنا می آفرینی خود در این برنامه

تمایل در افراد براي همکاري ساز ایجاد انگیزه و  زمینه
هاي مشـارکتی ادارات منـابع طبیعـی خواهـد      در طرح

 ذیـربط  يها سازمان شود شد. بر این اساس توصیه می
هاي مختلف  ارتباط با الیههاي بیشتري را براي  فرصت
براي جلب مشارکت و همکاري فراهم نموده و جامعه 

ــان،  ثر گــروهؤمــ هــاي مختلــف مــردم از جملــه جوان
ــرداران، تشــکل بهــر هــاي مردمــی و ... راهکارهــاي  ب

ثر شناسـایی و عملیـاتی نماینـد. آشـنایی     ؤانگیزشی م
هـا و   برنامـه و  فیوظاشرح  ، ساختار ومردم با قوانین

و جایگـاه مـردم و    یعـ یطباداره منـابع   هاي مأموریت
هاي حفاظت از منابع طبیعی،  نهادهاي محلی در برنامه

ت دارد بـراي اجـراي   از دیگر عواملی است که ضرور
ریزي و تـالش شـود. بـدیهی اسـت      مناسب آن برنامه

ها و طبقات اجتماعی  جلب مشارکت هر یک از گروه
نیازمند مطالعه نیاز به شیوه مخصوص به خود داشته و 

  باشد.  می
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Abstract2 
Background and objectives: In Iran, Zagros forests are important in terms of size, plant 
diversity and their impacts on the lives of local people and economic security. Thus, the 
preservation of these forests is imperative and governmental natural resource organization 
implements some different plans with local people cooperation. The purpose of this study was 
to explore the factors affecting the level of local people’s participation in forest protection plans 
in Gilan e Gharb County. 
Materials and Methods: This study was a descriptive- correlation research which was done 
through a surveying methodology in Gilan e Gharb (Kermanshah province). The statistical 
population of this descriptive-correlation study included 550 local people in Gilan-e Gharb 
County. According to Morgan’s table, a sample of 220 local people was chosen through random 
sampling method. Data were collected using a questionnaire as a main research tool. The 
validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and its reliability was 
determined using Cronbach's Alpha test (0.75). Pearson correlation formula and multiple 
regression analysis were run to analyze the data. SPSSwin20 was used to do statistical analysis.  
Results: Results showed that the levels of people’s participation and cooperation in different 
actions of forest protection plans were low. There was also a significant and positive 
relationship between some independent variables like age, education level, and occupation, 
number of livestock, cultural and social characteristics of the population, economic dependence 
on woods and forest, organizational communications and knowledge about forest with 
participation in conservation forest projects as the dependent variable. The result of multiple 
regressions indicated that organizational communications and knowledge and information had 
significant effects on people’s participation in the forestry projects. Totally, 29% of people’s 
participation was explained by organizational communications and knowledge and information. 
Conclusions: In total, the research results showed that the level of local people’s participation 
in the forest protection plans was low. This means that protection plans should focus on new 
motivations to improve people’s participation. In addition, findings showed that socio-cultural 
characteristics, knowledge and information are two important factors affecting the level of 
participation in forest protection plans. Therefore, to improve people’s participation, it is 
necessary to focus on improving the level of knowledge and information of local people, 
explaining the role of people in forest protection plans and using the capacity of local 
institutions. Another way to foster people’s participation is to increase local people’s interaction 
with relevant organizations and institutions. 
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