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 1چکیده
اند و برداري قرار گرفتهنشین مورد بهرهنشین و جنگلها به وسیله روستاییان حاشیهجنگلاز دیرباز 

هاي که روز به روز بر وسعت عرصه طوري امروزه نیز در برخی مناطق این روال ادامه پیدا کرده به
رویه روستاییان تأثیرگذار برداري و استفاده بیشود. عوامل متعددي در بهرهیتخریب شده افزوده م

برداري از جنگل گلوگاه در منطقه است. پژوهش حاضر نیز با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر میزان بهره
جامعه آماري این تحقیق را مردم سه روستاي وزوار،  هزارجریب از استان مازندران پرداخته است.

خانوار از آنان به صورت تصادفی به عنوان نمونه مورد  150و آغوزدره تشکیل داده است که  اوارد
آوري اطالعات در این تحقیق پرسشنامه بود که با انجام مصاحبه بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع

هاي مورد بررسی، تکمیل گردیدند. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات حضوري با نمونه
ها نشان داد که دست آمد. یافته ) به76/0( صان و پایایی آن بر اساس ضریب آلفاي کرونباخمتخص

اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان از جنگل را در گروه متوسط قرار داده استفادهپاسخگویان میزان کل 
ثبت و برداري از جنگل رابطه مدهد که میزان تحصیالت و میزان درآمد خانوار با میزان بهرهمی

رسانی داري دارند. همچنین نتایج گویاي این مسئله است که موارد مربوط به تهیه و خدمات معنی
  تواند نقش قابل توجهی داشته باشد. از جنگل، می استفادهسوخت نسبت به سایر عوامل در تغییر میزان 
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 مقدمه
بوده  ایم صرفاً نگاه تغذیهها و مراتع طی قرون و اعصار متمادي داشتهشاید نگاهی که به جنگل

تر شدن و حتی در است. در یک برهه تأمین سوخت، در یک برهه تأمین نیازهاي مسکن و یا متمدن
). 2004اند (عسکري، گرفته برداري قرارها و مراتع تحت بهرهي، جنگلرضرو سایر نیازهاي غیر

ها، گیاهان دارویی در طب سنتی، استفاده از سایه و نقش بادشکن در جنگل، استفاده از الوار، میوه
هاي سطحی) و بهبود حاصلخیزي خاك، از مزایاي ها و جریانحفاظت از خاك و آب (رودخانه

بیعی در ). به عبارتی اهمیت باالي منابع ط2011آید (ریچارد و همکاران، ملموس جنگل به حساب می
). به گزارش ارائه شده از 1999دیش، معیشت خانوارهاي روستایی تقریباً شناخته شده است (کاون

میلیارد نفر در دنیا به اشکال مختلف به جنگل براي  6/1، بیش از 2001در سال  1طرف بانک جهانی
ها تمام نیازهاي نگلمیلیون نفر از افراد بومی و ساکن در ج 60اند و حدود شان وابستهتأمین معیشت

میلیون نفر در  350کنند و همچنین اولیه و ضروري خود را به طور کامل از منابع جنگلی تأمین می
طور گسترده براي تأمین معیشت و درآمد به  کنند که بههاي متراکم زندگی میداخل یا مجاورت جنگل
یا با فاصله نزدیکی از جنگل قرار دارند از هایی که در داخل و در مقابل آبادي. این منابع وابسته هستند

ها براي هر گونه امکانات رفاهی، خدماتی، بهداشتی و آموزشی محروم هستند و ساکنین این آبادي
کنند و همین امر باعث شده است که این افراد از روي آگاهی یا امرار معاش خود از جنگل استفاده می

؛ 2011زاده و همکاران، ها نمایند (میركدرت به تخریب جنگلعدم آگاهی، مستقیم و یا غیرمستقیم مبا
). در صورت ادامه روند تخریب در ایران ممکن است بخش 2008 رایزادا و همکاران،؛ 2004فیشر، 

). (پوت و همکاران، 2005سال آینده از بین برود (مهاجر،  40الی  30هاي کنونی تا وسیعی از جنگل
ها جنگل گلوگاه درست مانند سایر ذخایر جنگلی در جهان، با استفاده ).1984؛ پندي و سینگ (2006
با این حال، ساالنه سطح وسیعی از نشین همراه است. هاي مردم روستانشین و جنگلبرداريو بهره
هاي مختلف بشر به ویژه، استفاده از الوارها در ساخت و ساز، هاي جنگلی با توجه به فعالیتعرصه

هاي جنگلی به اراضی زراعی غیرکاربردي و ب، چراي غیرقانونی دام، تبدیل عرصههیزم و زغال چو
باشد. دلیل این همه تجاوز و هاي عمدي، در حال از بین رفتن و تخریب میسوزيدر نهایت آتش

نشین جنکل به منظور تداوم زندگی جستجو تخریب باید در نیازهاي اساسی جوامع محلی و حاشیه
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اقتصادي جنگل در ایران مورد غفلت واقع شده و  -در خصوص مسایل اجتماعیکرد. بحث پژوهش 
دلیل وجود  ویژه منطقه هزارجریب و جنگل گلوگاه به کمتر به آن پرداخته شده است. استان مازندران به

روستاهاي متنوع در داخل و حاشیه جنگل و ارتباط بین مردم و محصوالت جنگلی، قابل توجه بوده و 
وري که این ارتباط نقش زیادي در شرایط اقتصادي جوامع روستایی منطقه دارد. لذا الزم ط هست. به
در هاي مؤثر براي رسیدگی به نیازهاي روزمره جوامع، شناسایی و تا حد امکان اجرایی شود. است راه

که به  تحقیقات زیادي انجام گرفته استهاي جهان برداري از جنگلمیزان بهرهزمینۀ عوامل مؤثر بر 
  گردد:ها اشاره میبرخی از آن

سوادي یا کم سوادي ) معتقدند که تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزي، بی2005شریعتی و همکاران (
هاي عمرانی و  نشین، احداث جاده، فعالیتحاشیه نشین ودامداران، افزایش جمعیت جنگل و نشینانجنگل

ها ها، از مهمترین عوامل مؤثر در تخریب جنگلنگلنشینان در حفاظت از جبه مشارکت نگرفتن جنگل
برداري ) که به بررسی عوامل مؤثر در بهره2011زاده و همکاران (رود. در تحقیقی دیگر میركبه شمار می

هاي چوبی جنگل را نشینان از فراوردهبرداري حاشیههاي جنگلی پرداخته است، میزان بهرهپایدار از چوب
رویه درختان براي مصارف مختلف، چراي دام و قطع اند، به طوري که قطع بیی کردهدر حد زیاد ارزیاب

هاي زراعی را مهمترین عوامل تخریب جنگل از دیدگاه پاسخگویان بیان درختان به منظور گسترش زمین
اي به هاي محلی و منطقهاند. در آفریقا نیز هر دو خانواده روستایی و شهري به شدت از جنگلکرده

عنوان منبع انرژي (به عنوان مثال استفاده از چوب براي سوخت، آتش زدن، ایجاد گرمایش و همچنین 
ها هاي فسیلی و دسترسی مشکل به آنکنند که دلیل این امر را کمبود سوختتهیه زغال) استفاده می

هاي ده از چوب). در نتیجه، استخراج فشر2004؛ بروور و فالکائو، 1999دانند (آبوت و هوم وود،  می
) و همچنین 2009سن و هیلمان، تواند اثرات قابل توجهی در جنگل به وجود آورده (کریستنسوختی می

  ).2006شود (پوت و همکاران، هاي نادر میاین امر باعث اثرات جبران ناپذیري بر روي برخی از گونه
اند که یا به این نتیجه دست یافتهدر تانزان 1زرواي در جنگل ر) در مطالعه2011(ریچارد و همکاران 

آوري علوفه و برداشت عسل به صورت سنتی باعث آوري هیزم، جمعکشت در حاشیه جنگل، جمع
اند که باال بردن سطح آگاهی و تغییرات در پوشش گیاهی جنگل شده است. همچنین بیان کرده

می داشته و از تخریب بیش از سازي در بین روستانشینان براي حفاظت از منابع جنگی نقش مهظرفیت
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دهد که مردم ) در کشور هند نیز نشان می2000کند. نتایج تحقیقات لیس (حد جنگل جلوگیري می
بسیاري از نیازهاي اساسی خود را در زمینه استفاده از چوب براي تأمین سوخت و ساخت و ساز، 

کنند ها از جنگل تهیه میدرمان بیماري تأمین علوفه براي دام و همچنین استفاده از گیاهان دارویی براي
که این عمل را ناشی از کمبود منبع درآمدي و همچنین عدم وجود خدمات بهداشتی درمانی در بین 

) فشار وارده به منابع جنگلی را افزایش فقر و کمبود منبع 2004اند. از طرفی فیشر (روستاییان دانسته
توان به شرایط اقتصادي و افزایش توسعه منابع جنگلی می طوري او معتقد است با داند بهدرآمد می

) در مناطق روستایی داخل و اطراف 2002( لدرآمد روستاییان کمک کرد. همچنین نتایج تحقیقاتی آریا
هاي جنگلی روستاییان دهد، درآمد حاصل از منابع و فرآوردهجنگل در کشور اوگاندا و هند، نشان می

گیرانۀ هاي سخت) نیز سیاست2010د را کاهش دهد. سلطانی و همکاران (تواند نابرابري درآممی
تواند فقر و زیست را با محدود کردن دسترسی مردم محلی به منابع جنگلی، میحفاظت از محیط

نابرابري را در بین خانوارهاي روستایی و عشایري در مناطق جنگلی افزایش دهد. لذا این امر بیانگر آن 
  نشین جنگل دارد. ت جنگلی تأثیر زیادي در وضعیت اقتصادي روستاییان حاشیهاست که محصوال

در کشور  2در شرق کالیمانتان 1) در تحقیقی در میان مردم دایاك2009مولیوتامی و همکاران (
برداري زیاد از چوب درختان، کنند که مردم به دلیل کمبود منبع درآمد، در اثر بهرهاندونزي، بیان می

و سبزیجات، گیاهان دارویی، استفاده از زنبور و تولید عسل، استفاده از خیزران و بامبو، جنگل  هامیوه
هاي اي بر روي استفاده) نیز در مقاله2012منطقه را در معرض خطر قرار داده است. لیو و همکاران (

وراکی و هاي جنگلی مانند چوب سوختی، قارچ خدر کشور چین از فراورده 3مردم استان یوننان
صورت بومی اشاره کرده است، که آن را ناشی از عدم اشتراك مناسب و  هاي سوزنی بهاز کاج استفاده

برداري از زمین، هاي نادرست بهرهاستفاده از شیوهدانند. دسترسی به منابع و منافع در بین مردم می
ی و یل کاهش اراضی زراعدل هاي شغلی بهکمبود اراضی زراعی، چراي بیش از حد، عدم وجود فرصت

ناامنی غذایی براي دام و انسان، از جمله مسائل مربوط به نگرانی در استفاده از منابع جنگلی منطقه 
رایزادا و ؛ 1989؛ آیوس و مسرلی، 1987اند (همیلتون، حوضه آبخیز هیمالیا در هند معرفی شده

  ).2008 همکاران،

                                                             
1- Kalimantan 
2- Dayak 
3- Yunnan  



  1391) 4()، شماره 1برداري از منابع طبیعی جلد ( حفاظت و بهرهنشریه  

35 

عنوان منبع انرژي را از  راي تغذیه دام و چوب آن بهآوري میوه بلوط ب) جمع1984پندي و سینگ (
طوري که تأمین منابع غذایی از بازار، چراي  اند. بههاي مردم در مناطق جنگلی بیان کردهجمله استفاده

اي در اراضی نامناسب براي کشاورزي، اي دام در مناطق با دسترسی آزاد، کاشت درختان علوفهدوره
برداري از تواند بهرههاي محلی میها و تعاونیي براي دام و تقویت تشکلاهاي تغذیهارائه مکمل

  هاي سنتی نماید.برداريهاي جنگلی را به صورت سیستمی جایگزین بهرهعرصه
هاي استوایی اقیانوس اطلس، منطقه واله در سائوپائولو ) در جنگل2002استاسی و همکاران (دي

ها، دلیل کمبود خدمات درمانی و بهداشتی جهت جلوگیري از بیمارياند که مردم به برزیل، بیان کرده
ر ولشاند. از طرفی دیگر عدنان و هاز گیاهان دارویی جنگلی در طب سنتی استفاده فراوانی داشته

آوري و فروش گیاهان دارویی را مهمترین منبع هاي شمال غرب پاکستان، جمع) در جنگل2011(
اند. به طوري که برداشت بیش از حد گیاهان دارویی نیز منجر به کاهش ردهدرآمد ساکنان منطقه بیان ک

  فراوانی گیاهان دارویی جنگل منطقه شده است. 
ها در ایران به خصوص منطقه مورد مطالعه نیاز به پیدا کردن راهی بنابراین مدیریت صحیح جنگل

ست و منابع طبیعی و حفاظت از هاي محلی و بومی و سازگار با محیط زیبرداريبراي ترکیب بهره
شود تا مقاله حاضر به دنبال شناسایی و تأثیر عواملی است که باعث می بنابراینباشد. طبیعت می

  نشینان از منابع جنگلی استفاده مفرط داشته باشند.روستاییان و حاشیه
  

  ها مواد و روش
س ألرامازندران و شمال خطدر جنوب شرقی دریاي  ترین نقطه استان مازندران وقیشرگلوگاه 

 45درجه و  36دقیقه طول شرقی،  48درجه و  53ترین رشته کوه البرز در مختصات جغرافیایی شمالی
دقیقه عرض شمالی و در شرق شهرستان بهشهر و غرب استان گلستان واقع شده و مساحت آن با 

ه به ارتفاع میانگین با توج کیلومترمربع است. 65بایر حدود و  اراضی زراعتی جنگل، مرتع
متر بوده که بیشترین ریزش در میلی 630متر)، میزان بارندگی ساالنه تقریباً برابر با  600منطقه(حدود 

متر بوده است. میزان دماي متوسط ساالنه میلی 120فصل زمستان و کمترین آن در فصل تابستان حدود 
  باشد.گراد میدرجه سانتی 14نیز تقریباً 
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  نقشه منطقه مورد مطالعه -1شکل 
  

ها تشکیل شده است اي و علفیاي، بوتههاي درختی، درختچهپوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه از گونه
طورکلی پوشش گیاهی منطقه تحت بررسی  و گیاهان علفی سهم کمتري در پوشش گیاهی جنگلی دارند. به

هاي گیاهی تا حدودي در منطقه وجود اي تشکیل گردیده و سایر فرمدرختچه هاي درختی وبیشتر از گونه
باشد.  دارند. زبان ساکنین این بخش، گیلکی مازندرانی است. شغل اکثر مردم روستا کشاورزي و دامداري می

  شود.  ترکیبات دامی در این مناطق گوسفند و بز و تعداد کمی گاو را شامل می
نشین از برداري روستاهاي حاشیهشناسایی عوامل تأثیرگذار در میزان بهرهمنظور بررسی  ابتدا به

هاي اکتشافی و بدون ساختار استفاده شده است. منابع جنگلی، از مطالعات کیفی و به صورت مصاحبه
  برداري از جنگل نیز بهره گرفته شد. ها براي چگونگی سنجش میزان بهرهاز این مصاحبه

خانوار از سه روستاي وزوار، اوارد و آغوزدره از جمله  380یق شامل جامعه آماري این تحق
 150مورگان، برابر با  -باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسیروستاهاي منطقه هزارجریب می

و  يگیرها، از روش نسبتدست آمد. پس از تعیین حجم نمونه، براي انتخاب نمونه سرپرست خانوار به

 اوارد

جنگل 
 هزارجریب

روزوا
 آغوزدره
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آوري اطالعات یک پرسشنامه محقق ی انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده براي جمعبه صورت تصادف
ها به همراه نتایج یک مطالعه اکتشافی طراحی ساخته بود که از نتایج حاصل از بررسی پیشینه نگاشته

گردید. روایی ابزار سنجش با استفاده از نظرات کارشناسان متخصص منابع طبیعی، و پایایی نیز از 
ریق یک مطالعه راهنما، به وسیله محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. ط

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  SPSS 18افزار دست آمده با نرم هاي بهداده
  

  نتایج
 45دست آمده از افراد مورد مطالعه، میانگین سنی پاسخگویان  با توجه به نتایج به: مشخصات عمومی

درصد)  2/30( هاي مورد مطالعههاي سنی به صورتی است که اکثر نمونهسال است. وضعیت گروه
درصد از افراد مورد مطالعه جزء گروه  5/8باشند و تنها سال می 40سال یا با سن باالي جزء افراد کهن

یشترین فراوانی، نفر با ب 61ها گویاي این مطلب است که اند. یافتهسال بوده 25سنی جوان یا زیر 
ها با کمترین فراوانی داراي تحصیالتی باالتر نفر از آن 11سواد و یا داراي سواد پایینی هستند و تنها  بی

طوري که  سال بوده است، به 25داري و دامداري در بین پاسخگویان متوسط سابقه گله از دیپلم داشتند.
  ). 1(جدول  اشدبرأس می 100ها زیر میانگین تعداد دام در بین آن

  
  هاي فردي پاسخگویانویژگی -1 جدول

  ماکزیمم  مینیمم  انحراف معیار  میانگین  فراوانی  متغیر
  64  22  17  45  150  سن (سال)

  13  0  3  5  150  تحصیالت (سال)
  300  45  85  100  150  تعداد دام (رأس)

  48  8  5/12  25  150  سابقه دامداري (سال)
  62  12  38/23  38  150  مدت سکونت در حاشیه جنگل (سال)

  5/8  05/0  26/1  75/1  150  میزان اراضی زارعی (هکتار)
  

نشین روستاییان حاشیه هوسیل گیاهان جنگلی بهاستفاده براي تعیین میزان : از جنگل میزان استفاده
  بندي زیر بهره گرفته شد:جنگل، از طبقه

  از جنگل در حد کم برآورد شد، اگر:استفاده  -الف
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S < Mean – Sd 
  از جنگل در حد متوسط برآورد شد، اگر:استفاده  -ب

Mean – Sd <S≤ Mean 
  از جنگل در حد زیاد برآورد شد، اگر: استفاده -ج

Mean <S≤ Mean + Sd 
  از جنگل در حد خیلی زیاد برآورد شد، اگر:استفاده  - د

Mean + Sd< S 
  باشد.راف معیار از میانگین می= انحSd= میانگین و Meanالزم به ذکر است که در روابط باال 

درصد نسبت به  20مصارف سوختی و هیزمی روستاییان با  دهد، نشان می 2طور که جدول  همان
هاي وردهآنشینان جنگل از فرباشد. در مقابل کمترین نوع مصرف حاشیهها بیشتر میبرداريسایر بهره

از جنگل استفاده پاسخگویان، میزان درصد  42گردد. اي برمیجنگلی به مصارف خوراکی و تغذیه
  اند.منطقه را در گروه متوسط قرار داده

  
  استفاده از جنگل گلوگاه درصد نوع و  -2جدول 

  استفاده نوع   ردیف
  به درصدبرداري بهرهمیزان 

  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم
  6  3/35  3/53  3/7 ايمصارف خوراکی و تغذیه  1
  7/12  3/31  3/43  7/12 مصارف دارویی و درمانی  2
  20  30  28  22 مصارف سوختی و هیزمی  3
  7/16  44  18  3/21 مصارف ساخت و ساز  4
  12  36  42  10  استفادهکل   5

  
نشان  3دست آمده در جدول  نتایج به: نشینان از جنگلحاشیهاستفاده فاکتورهاي مؤثر در میزان 

هاي هاي فسیلی، عدم وجود زمینهخترسانی نامناسب و کمبود جایگاه تهیه سودهد که خدمات می
شغلی و کمبود منبع درآمد و میزان درآمد خانوار، با بیشترین فراوانی از جمله فاکتورهایی هستند که 
تأثیر بیشتري در استفاده از جنگل منطقه داشته است. در مقابل کمترین فراوانی متعلق به سن افراد، 

درمانی، است که تأثیر کمتري  -میایی و نبود خدمات بهداشتیاعتقاد نداشتن به استفاده از داروهاي شی
هاي فسیلی از موارد رسانی نامناسب سوختاند. به بیانی دیگر خدماتاز جنگل داشتهاستفاده در 
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هاي فردي، با کمترین فراوانی در جهت مربوط به سوخت، با بیشترین فراوانی و سن افراد از ویژگی
  ند.استفاده از جنگل معرفی شد

 میزان در مطالعه مورد فردي جامعه  هايویژگی از یک هر تأثیر میزان و رابطه نوع تعیین منظور به
 که دهدمی نشان تحقیق هايیافته .گردید همبستگی استفاده ضریب از هاي جنگلی،از فراوردهاستفاده 

 ،جنگل تا محل زندگینزدیک افراد و فاصله سطح سواد پایین  ،نشینهاي جنگلخانوارکم  درآمد بین
 مورد افراد سن و خانوار افراد تعداد متغیرهاي و بین دارمعنی وثبت م از جنگل رابطه استفاده میزان با

  نشد.  اي مشاهدهمیزان استفاده از جنگل رابطه و مطالعه
 میزان تهیه سوخت و به مربوط متغیرهاي کلیه بیانگر این موضوع است که بین پژوهش نتایج

 در دارد. این داري وجودمعنی و مثبت رابطه نشینان،از جنگل به وسیله روستاییان و حاشیهه استفاد
 و ضریب همبستگی بزرگترین رسانی نامناسب سوخت فسیلی دارايخدمات متغیر که است حالی

 نشان یافته این کلی طور باشد. به می همبستگی ضریب کمترین گرانی بهاي سوخت فسیلی داراي
استفاده  در میزان ايکننده تعیین نقش فاکتورهاي مرتبط با تهیه و تأمین سوخت در جنگل  هک دهدمی

مربوط به ساخت و ساز به جزء مشکالت موجود  عوامل کلیه بین همچنین  .)3(جدول از جنگل دارد
. به دارد وجود داريومعنی مثبت برداري از جنگل رابطههاي منتهی به روستا، با میزان بهرهدر راه

باال بودن قیمت مصالح  و همبستگی کمترین ضریب طوري که مشکالت دسترسی به بازار داراي
  .باشدمی همبستگی ضریب بیشترین مقدار ساختمانی داراي

استفاده از  میزان مربوط به گروه بهداشت و درمان در متغیرهاي از یک نتیجه حاصله از تأثیر هر
از استفاده  میزان بردرمانی افراد  فقط گران بودن قیمت داروهاي ملعا از بین چهار که داد نشان جنگل،
  باشد.به این فاکتور می مربوط اثر میزان بیشترین و داشته مثبت اثر جنگل 

نتایج این پژوهش نشان داد بین متغیرهاي مربوط به درآمد و اشتغال به جزء عدم و یا کمی 
ي مرتبط با دام و مرتع به غیر از شرایط محیطی هاي محلی و همچنین متغیرهاهاي تشکلفعالیت

داري دارند. از محصوالت جنگلی رابطه مثبت و معنیاستفاده نامناسب منطقه جهت تغذیه دام، با میزان 
  باشند.که اغلب داراي ضریب همبستگی نسبتاً باالیی می طوري به

از استفاده عوامل مؤثر بر میزان  بنديدر خصوص اولویت: از جنگلاستفاده بندي عوامل مؤثر در رتبه
بندي و براساس میانگین، انحراف معیار و در نهایت با جنگل منطقه، متغیرها در شش دسته طبقه

بندي شدند. مقادیر به دست آمده نشان داد که افراد مورد مطالعه، محاسبه ضریب تغییرات، اولویت
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اند که ها قرار دادهتري نسبت به دیگر دستهموارد مربوط به تهیه و تأمین سوخت را در اولویت باال
هاست. در مقابل موارد مربوط به نشان دهنده اهمیت این موضوع در تخریب و از بین بردن جنگل

  ).4اند (جدولبهداشت و درمان و استفاده از گیاهان دارویی را در گروه آخر قرار داده
  

  جنگل منطقه مورد مطالعهبرداري از فاکتورهاي مؤثر در میزان بهره -3 جدول

دسته 
  عوامل

  عامل تأثیرگذار
  فراوانی

 150از 
  نفر

)r(  )sig(   دسته
  عوامل

  عامل تأثیرگذار
  فراوانی

 150از 
  نفر

)r(  )sig(  

گی
ویژ

دي
 فر

اي
ه

  

  225/0  050/0  22  سن

    
    

    
    

    
مان

 در
ت و

داش
ه به

ط ب
ربو

د م
وار

م
  

نبود خدمات 
درمانی  -بهداشتی

  مناسب
28  008/0  920/0  

  000/0  424/0  69  پایین سطح سواد 
مشکالت دسترسی 

هاي به داروخانه
  شهري

40  138/0  165/0  

  386/0  065/0  40  تعداد افراد خانوار
گران بودن قیمت 
  داروهاي شیمیایی

114  425/0  000/0  

  000/0  590/0  137  خانوارکم درآمد 
اعتقاد نداشتن به 

استفاده از 
  داروهاي شیمیایی

27  037/0  670/0  

نزدیک فاصله 
محل جنگل تا 

  زندگی 
85  325/0  000/0  

    
    

    
    

    
غال

اشت
 و 

آمد
 در

ط به
ربو

د م
وار

م
  

کمبود منبع درآمد 
و وضعیت 

 اقتصادي نامناسب

136  574/0  000/0  

خت
سو

 به 
وط

 مرب
ارد

مو
  

کمبود جایگاه تهیه 
و توزیع سوخت 

  فسیلی
138  636/0  000/0  

عدم یا کمی 
هاي  تشکل فعالیت

 محلی

30  065/0  408/0  

رسانی  خدمات
نامناسب سوخت 

  فسیلی
145  721/0  000/0  

عدم وجود 
 هاي شغلی زمینه

143  695/0  000/0  

گرانی بهاي 
  سوخت فسیلی

111  410/0  000/0  
کمبود اراضی 

  زراعی
125  511/0  000/0  
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ساز
 و 

خت
 سا

ط به
ربو

د م
وار

م
  

مشکالت 
 دسترسی به بازار

72  318/0  048/0  
مشکالت 

برداري از  بهره
 اراضی کشاورزي

98  388/0  000/0  

عدم دسترسی 
مصالح   آسان به

  ساختمانی
120  490/0  000/0  

رتع
و م

دام 
 به 

وط
 مرب

ارد
مو

  

نبود مرتع کافی 
 براي تغذیه دام

128  540/0  000/0  

نبود امکانات الزم 
 جهت استفاده از

  ساختمانی مصالح
95  346/0  012/0  

یط محیطی شرا
نامناسب منطقه 
 جهت تغذیه دام

30  164/0  477/0  

گران بودن قیمت 
  مصالح ساختمانی

127  536/0  000/0  
گران بودن قیمت 

  علوفه دستی
113  427/0  000/0  

مشکالت موجود 
هاي منتهی  در راه

  به روستا
53  050/0  480/0    

  
  جنگل برداري ازبندي عوامل مؤثر بر میزان بهرهاولویت -4جدول 

  اولویت  ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  برداري از جنگلعوامل مؤثر در بهره
  1  276/0  925/0  36/3 موارد مربوط به سوخت

  2  0/295  1/04 3/52 موارد مربوط به درآمد و اشتغال
  3  322/0  981/0 3/05 موارد مربوط به ساخت و ساز

  4  343/0  012/1  95/2 هاي فرديویژگی
  5  414/0  15/1  78/2 د مربوط به دام و مرتعموار

  6  432/0  56/1 61/3 موارد مربوط به بهداشت و درمان
  

  گیريبحث و نتیجه
امروزه اهمیت منابع طبیعی و نقش آن در توسعه و پیشبرد کشورهاي مختلف امري انکارناپذیر 

نابع کمک شایانی نماید و تواند به توسعه و پیشرفت این ماست. استفاده صحیح از منابع جنگلی می
اي از جمله مسائل اقتصادي و اجتماعی، هاي توسعهشود کلیه برنامهعدم توجه به آن باعث می

ها، آموزشی و همچنین مسائل سیاسی با مخاطره رو به رو شود. مخروبه و تنک بودن جنگل -فرهنگی
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ها حکایت ماي طبیعی جنگلبرداري مفرط، از به هم خوردن سیچراي بیش از حد، برداشت و بهره
نشین و هاي حاشیهرسانی نامناسب به روستاهاي دولت، خدماتتواند ناشی از عدم حمایتدارد که می

نشین و  بیکاري ناشی از افزایش جمعیت باشد، و هر روز و هر ساله دامنه آن توسعه و گسترش جنگل
، همراه با فرسایش، وضعیت نابسامانی را برداري زیاد از جنگلیابد؛ به طوري که تخریب و بهرهمی

براي روستاییان به دنبال خواهد داشت. با توجه به کمبود نیروي محافظ از جنگل، مشارکت همگانی 
طلبد. به همین دلیل این پژوهش هاي جنگلی مینشینان را در حفاظت از عرصهنشینان و جنگلحاشیه

روستاییان از منابع جنگل گلوگاه در استان مازندران برداري به بررسی عوامل مؤثر بر میزان بهره
  پرداخته است. طبق این تحقیق، نتایج زیر حاصل گردید:

ها بوده است. سال بود که تقریباً بیانگر مسن بودن آن 45میانگین سنی پاسخگویان، متعلق به سن 
ا داراي سواد خیلی کم سواد و یدرصد)، بی 66/40هاي تحقیق نشان داد که اکثر پاسخگویان (یافته

ها است که به نوبۀ خود باعث عدم درك و یا درك پایین بودند. این امر بیانگر سطح سواد پایین آن
 هاي تحقیق میانگینبرداري از جنگل و مدیریت از آن است. بر اساس یافتهها نسبت به شیوة بهره آن

افراد که نشان از تجربۀ باالي دامداران  سال است 25سابقه دامداري در بین افراد مورد مطالعه حدود 
 500دهد روستاییان داراي حداقل زمین زراعی است. همان طور که نتایج نشان میدر منطقه جنگلی 

  هکتار بودند.  5/8متر و حداکثر  
اي، نشین داراي مصارف خوراکی و تغذیهدهد که روستاییان حاشیهدست آمده نشان می نتایج به

ها گویاي باشند. به طوري که یافتهنی، سوختی و هیزمی و استفاده در ساخت و ساز، میدارویی و درما
درصد در حد خیلی زیاد،  20درصد در حد کم و  22این مسئله است که مصارف سوختی و هیزمی با 

درصد در حد متوسط،  44درصد، مصارف ساخت و ساز با  3/53اي با مصارف خوراکی و تغذیه
  و استفاده از جنگل منطقه است.برداري مقدار در طبقات مختلف بهرهداراي بیشترین 

برداري از جنگل بهرهاستفاده و درصد میزان کل  42تایج حاصل از این پژوهش مبنی بر این که ن   
رسد که استفاده مردم از منابع و نشین، به نظر میمنطقه مورد مطالعه به وسیله روستاییان حاشیه

برداري مفرط و بل توجه است. لذا ایجاد زمینه مناسب براي جلوگیري از بهرهمحصوالت جنگلی قا
رسد. از طرفی میزان همکاري هاي جنگلی الزم و ضرورري به نظر میهمچنین حفاظت از عرصه

زیست) با روستاییان در خصوص جلوگیري از تخریب هاي ذیربط (اداره منابع طبیعی و محیطسازمان
و سطح سواد پایین ی افزایش یابد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که ها بایستزیاد جنگل
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از جنگل رابطه مستقیم دارد. این یافته نیز با استفاده از دسته عوامل فردي با میزان  هاخانوارکم درآمد 
کم ها معتقدند که سواد باشد به طوري که آن) همسو می2005نتایج تحقیقات شریعتی و همکاران (

  با میزان استفاده از جنگل ارتباط مستقیم دارد.ها درآمد خانوادهکمی و راد اف
هاي فسیلی در رسانی سوختدست آمده کلیه موارد مربوط به تهیه و خدمات با توجه به نتایج به

رابطه مثبت و قوي دارد. نتایج تحقیقات آبوت و هوم  استفادهنشین جنگل، با میزان روستاهاي حاشیه
)، 2006) و پوت و همکاران (2009سن و هیلمان ()، کریستن2004)، بروور و فالکائو (1999وود (

  دهند. یافته به دست آمده را مورد تأیید قرار می
هاي روستاییان از جنگل، استفاده از چوب و الوار درختان جنگلی در ساخت و برداريیکی از بهره

توان دلیل این امر ا توجه به نتیجه به دست آمده میساز مسکن، آغل، حصارکشی مزارع و غیره است. ب
را عدم دسترسی آسان به مصالح ساختمانی و گرانی قیمت آن در نظر گرفت. به طوري که این یافته به 

استاسی باشد. همچنین روستاییان همانند دي) می2000موازات نتایج به دست آمده از تحقیقات لیس (
-رسانی نامناسب در بخش بهداشت و درمان باعث میه اغلب خدمات)، معتقدند ک2002و همکاران (

  ها و مراتع استفاده نمایند. ها بیشتر از گیاهان دارویی جنگلشود تا امروزه آن
تواند به عنوان یکی از عوامل مناسب در روستاهاي اطراف جنگل میناکمبود درآمد و زمینه شغلی 
طورکه نتایج نشان  منطقه باشد. همان و حتی تخریب جنگل برداريمهم و تأثیرگذار در میزان بهره

هاي شغلی مناسب، کمبود اراضی دهد، کمبود درآمد و وضعیت اقتصادي نامناسب، عدم وجود زمینه می
داري مثبت و معنی بطهاز جنگل را استفادهبرداري از اراضی کشاورزي، با میزان زراعی و مشکالت بهره

یوس و مسرلی ا)، 1987)، همیلتون (2012)، لیو و همکاران (2009ان (دارد. مولیتامی و همکار
) در تحقیقات خود این موضوع را به 2011ر (ولش) و عدنان و ه2008ایزادا و همکاران (ر)، 1989(

  اند. اثبات رسانده
ه دست آمده در خصوص موارد مربوط به دام و مرتع، نبود مرتع کافی براي تغذی با توجه به نتایج به

از جنگل استفاده دام و گرانی قیمت علوفه دستی از جمله فاکتورهایی هستند که در این زمینه با میزان 
)، لیس 1984داري دارند. پندي و سینگ (آوري علوفه رابطه مثبت و معنیبه عنوان چراي دام و جمع

هاي سرشاخه آوري میوه و) نیز چراي دام در جنگل و جمع2011) و ریچارد و همکاران (2000(
اند که دلیل این امر را نبود هاي جنگلی را یکی از علل اصلی تخریب جنگل دانستهدرختان و درختچه

  دانند.  مرتع کافی جهت چراي دام می
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نشینان که به صورت وجود مشکالت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي حاکم بر روستاییان و جنگل
بست مواجه کرده ی حاکم بر منابع طبیعی کشور را با بنهاي علممانع مستحکمی است، اصول و روش

است. این مشکالت هر چند در بسیاري از موارد روشن است، ولی باز کردن و منطبق کردن و موازین 
پذیر نشده است. بنابراین با توجه به مشکالت عدیده در این روستاها، صنایع ها تقریباً امکانساختن آن

مداري، براي کاهش افراد استفاده کننده از این منابع باید فعال گردند و نیز وابسته به کشاورزي و دا
داري عوض شود تا جنگل فرصت الزم براي هاي فسیلی تأمین شوند و نظام دامداري و گلهسوخت

  تجدید حیات داشته باشد. 
  

  هاي ترویجیرهیافت
یجی به منظور استفاده صحیح هاي تروبر اساس نتایج پژوهش حاضر موارد زیر به عنوان رهیافت

  گردد:هاي جنگلی پیشنهاد میاز عرصه
هاي آموزشی و ترویجی و باال بردن سطح دانش و آگاهی مردم در گردد با افزایش فعالیتتوصیه می -

  ریزي شده از محصوالت جنگلی، اقدامات الزم انجام گیرد.برداري صحیح و برنامهجهت بهره
هاي نشین از جنگل کمبود و یا عدم وجود سوختل اصلی روستاییان حاشیهبا توجه به این که مشک -

دهد، باشد و همچنین سوخت فسیلی موجود در روستاها کفاف مصرف روستاییان را نمیفسیلی می
رسانی به طور هاي تهیه و توزیع سوخت ایجاد گردد و خدماتالزم است در چنین مناطقی جایگاه

  صحیح انجام شود.
گردد از طریق ود ارتباط مثبت بین سطح سواد پایین و میزان استفاده از جنگل، توصیه میبا وج -

برداري صحیح از هاي آموزشی نهضت سوادآموزي در این مناطق براي حفاظت و یا بهرهبرگزاري دوره
  این مناطق بهره گرفته شود.  

مفرط روستاییان از گیاهان دارویی،  با توجه به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نامناسب و استفاده -
رسانی صحیح درمانی در این هاي ذیربط اقدامات الزم در جهت خدماتگردد تا سازمانتوصیه می

  روستاها را در دستور کار خود قرار دهند.
آوري علوفه از با توجه به نتایج پژوهش، استفاده از جنگل به عنوان چراگاه دام و همچنین جمع -

گردد دولت نسبت به تأمین علوفه دستی با شرایط و قیمت مناسب، از روستاییان صیه میها، تو آن
  نشین حمایت نماید. جنگل
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هاي روستایی و جنگلی براي رفع مشکالت مختلف در بین روستاییان سازي و تشکیل تعاونیزمینه -
  گردد.ها، پیشنهاد میو همچنین ایجاد زمینه شغلی از طریق این تعاونی

هاي ارتباطی مناسبی بین شهر و روستاها ایجاد گردد به طوري که این عمل گردد تا راهپیشنهاد می -
شود تا دسترسی روستاییان و شهرنشینان نسبت به هم بیشتر و آسان گردد. این عمل باعث سبب می

  شود.بهبودي وضعیت اقتصادي روستاییان می
ریزي، هاست. لذا دولت باید با برنامهبع درآمدي آنیکی از دالیل استفاده از جنگل، کمبود من -

  ها اقدامات الزم را انجام دهد.گیري و مدیریت صحیح نسبت به جلوگیري از تخریب جنگلتصمیم
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Abstract 

Forests have been utilized by marginal villagers and local people who live in 
forests since many years ago and also this process is continued these days thus has 
caused an increasingly degradation in this ecosystem. Several factors have 
influenced on over utilization of forest by villagers and local people. Present study 
has focused on factors affecting on amount of utilization of Galougah forest located 
in Hezarjarib, Golestan province. People of the three villages of Vezvar, Evard and 
Aghooz-Darreh have contributed statistical community of this research that 150 
families of them were selected randomly as our samples. The instruments for 
collecting data in this research were questionnaires and interviews with our 
samples. Alpha Kronbach coefficient was 76 according to questionnaires and 
experts opinion. Results showed that interviewees have settled total use of forest in 
average group. Results also showed that education level and income amount of 
every family have positive correlation with amount of forest utilization. It is 
concluded that supplying fuel services in comparing with other factors has 
noticeable role in changing amount of forest utilization.      
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