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  يده چك 

و محاسبه سهم اين محصوالت در معيشت ه ميزان و نقش محصوالت غيرچوبي جنگل منظور دستيابي ب بهدر اين بررسي 
عنوان جامعه آماري تحقيق  به) خانوار 3725(نشين شهرستان كامياران  كل جمعيت جنگل ،مردم در مقايسه با دامداري و كشاورزي

صورت تصادفي و پراكنده در  بهخانوار  320 تعداد ،ماري با استفاده از جدول مورگانهاي آ خاب نمونهتان براي .انتخاب گرديد
صورت  بههاي تهيه شده  پرسشنامه، در گام بعدي .شدندعنوان نمونه تحقيق انتخاب  تمام روستاهاي واجد جنگل منطقه به

درختان جنگلي و  بيشترمنطقه  دامهاي موجود درمنبع تغذيه و تعليف نتايج نشان داد كه . ديمصاحبه با اهالي منطقه تكميل گرد
پس از بررسي . هم مرتبط و وابسته هستند به جنگل و دامداري در منطقه كامالًكه بدين معني  ،باشد پوشش گياهي كف جنگل مي

وسيله  هبدرصد از درآمد مردم منطقه  8/3كه حدود  مشاهده گرديد ،و مقايسه سهم هر يك منابع مختلف درآمدي مردم منطقه
  .استشود كه بيشترين ميزان آن مربوط به سقز  مين ميأمحصوالت فرعي جنگل ت

  
  .نشينان برداري، جنگل محصوالت غيرچوبي جنگل، معيشت، كامياران، بهره :كليدي هاي واژه

  
  مقدمه

جنگلها و  المللي زشهاي ملي و بينار واسطه بهامروزه 
ت، هر گونه فاظت از محيط زيسآنها در ح مراتع و اهميت

رويه در آنها  برداري بي دخل و تصرف غير اصولي و بهره
اهميت و ارزش اقتصادي با توجه به . استمشكل آفرين 

در  كه رسد نظر مي به، جنگل محصوالت فرعي استفاده از
برداري از اين منابع  صورت تدوين روشهاي درست بهره

ار اين توليد و استمر ،مشاركت مردم انجام گيرد يد باكه با
كه منبع  علت آن بههمچنين . شدخواهد  ها تضمين  فراورده

مردم براي  در كنار كشاورزي و دامداري درآمد مستمري
 ري بوجود خواهد آورد كه در نهايت، تعلق خاطاست

. خواهد شد) جنگلها(منجر به حفاظت مستمر منبع توليد 
هاي كمي و كيفي  انجام اين اصل بدون شناخت ويژگي

پذير  فعل درآوردن آن امكان ابع و چگونگي به اين من
 هاي لح بنابراين يكي از راه. )1384مهدوي، ( نخواهد بود

محيطي  زيستمنفي  گونه پيامد مين مواد غذايي كه هيچأت
عالوه به يك توسعه پايدار منجر گردد،  هدنبال نداشته و بب

آنست كه در كنار افزايش عملكرد محصوالت كشاورزي 
هاي تحت كنترل، براي استفاده و  عرصهحاصل از 

ريزي  برنامه ،طبيعي موجود  برداري اصولي از منابع بهره
 توليد ين راستا هر گونه فعاليتي كه به پايداريدر ا .شود

، صنعتي و مواد خوراكي )محصوالت فرعي جنگل(

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijfpr.2011.107547DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijfpr.2011.107547



 371  3شمارة  19فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

منجر گردد از  ها ها و صمغ از قبيل ميوه مهم ييدارو
اگرچه  .)1368زرگري، ( تاهميت بيشتري برخوردار اس

اطالق  توليداتي به» محصوالت فرعي جنگل«عبارت 
كه مشتمل بر مواد يا اجزاء گياهي به غير از چوب  شود مي
رود كه برداشت عموم از كلمه  چنين اميد مي اما ،باشد مي

ي طبيعي نبوده، بلكه  ها فرعي، ناچيزي ارزش اين فراورده
درختان . شود ز آن استنباط ا» مغاير با اصل سرمايه« يمعناي

درختان در ناحيه رويشي زاگرس وجود  يانگشت شمار
انسان و براي دارند كه فاقد محصوالت فرعي قابل استفاده 

جنگلهاي زاگرس از موقعيت  لحاظباشند و از اين  دام مي
گاه . برخوردار است ايران ممتازي در بين نواحي رويشي
ست كه توليد اصلي را اي ا ارزش اين محصوالت به اندازه

اي در چرخش  كننده  الشعاع قرار داده و نقش تعيين تحت
 ،انيو قصريي يطبا طبا( نمايد اقتصاد خانوار جنگلي ايفا مي

1371.(  
به اهميت و نقش ) 1371( منوچهري  اسالمي

نقش آنها در حفظ يا تخريب و  محصوالت فرعي جنگل
محصوالت بندي براي  منابع طبيعي و ارائه يك تقسيم
 ابراهيمي رستاقي. كند فرعي جنگلي و مرتعي اشاره مي

نشين  بخش جنگل اجتماعي - اقتصادي، زندگي )1373(
 .داند هاي جنگلي مي و عرصهبه جنگل وابسته زاگرس را 

Mukerji (2001)  قدمت استفاده بشر از محصوالت
داند و  غيرچوبي جنگل را با قدمت زندگي انسان برابر مي

از كشورها زندگي و اقتصاد  برخيد كه در افزاي مي
ولي  ،نشين به اين توليدات وابسته است خانوارهاي جنگل

كه اين محصوالت از لحاظ كميت در سطح  به دليل اين
قرار دادن آنها در  مورد توجهامكان  ،هستند ناچيزي
 .هاي سياست و مديريت جنگل وجود ندارد برنامه

Fwape & Onyekwelu (2002) ت محصوالت اهمي
فرهنگي مورد  و وبي را از لحاظ اقتصادي، اجتماعيغيرچ

بررسي قرار داده و به نقش اين محصوالت در اقتصاد و 
. ندنك هاي كم درآمد نيجريه اشاره مي مين معاش خانوادهأت

هاي دارويي، غذايي، صنايع دستي و رنگرزي  استفاده

هاي اين مردمان به اين توليدات  بخشي از وابستگي
كه عوامل قانونگذاري در ضمن آورده شده  ،هستند

ناصحيح سازماندهي جنگل، عدم اطالع كافي از چگونگي 
استفاده از محصوالت، نبود بازار و عدم امكان صادرات از 

وبي جنگل و چعوامل اصلي عدم توجه به محصوالت غير
بررسي به در يك  Tans (2003) .باشد توسعه آنها مي

 در منطقه دياربكر تركيهجنگل  معرفي محصوالت فرعي
بندي آنها  بدون در نظر گرفتن ميزان استفاده و اولويت

سپس با محاسبه ميزان و ارزش هر كدام از و پرداخته 
محصوالت به مقايسه ارزش اين محصوالت با درآمد 

  .استاقدام نموده از كشاورزي و دامداري  حاصل
دستيابي به ميزان و نقش  هدف از اين بررسي

حصوالت غيرچوبي جنگل و محاسبه سهم اين م
محصوالت در معيشت مردم در مقايسه با دامداري و 

  .باشد در شهرستان كامياران استان كردستان مي كشاورزي
  

  مواد و روشها
  منطقه مورد مطالعه

استان  شهرستان كامياران محل انجام اين بررسي
كيلومتري  65كامياران در فاصله  .باشد مي كردستان

بين دو استان كردستان و و ) مركز استان(هرستان سنندج ش
دقيقه طول شرقي و  54درجه و  46در موقعيت  ،كرمانشاه

واقع شده كه از شمال  شماليدقيقه عرض  47درجه و  34
از  ،از جنوب به شهرستان كرمانشاه ،به شهرستان سنندج
و از ) بخش دهگالن(هاي سنقر و قروه  شرق به شهرستان

) سروآباد(روانسر و پاوه و قسمتي از مريوان غرب به 
مساحت كل شهرستان  .)1382 حيدري،( گردد محدود مي

مساحت اراضي زراعي . باشد هكتار مي 206088كامياران 
درصد  30كه حدود  است هكتار 60000اين شهرستان 

درصد  70گيرد و  مساحت كل شهرستان را در بر مي
ابع طبيعي تشكيل مساحت شهرستان را اراضي ملي و من

جنگل ) هكتار 28000(درصد آن  13 د كه حدودنده مي
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اين جنگلها در محدوده جنگلهاي . )1381 ،نام بي( باشد مي
  .است شدهزاگرس شمالي واقع 

باشد  نفر مي 101237 جمعيت كل شهرستان كامياران
 نفر 41945روستايي و  )درصد 57/58( نفر 59292كه 

اين . دهند ري تشكيل ميجمعيت شه را )درصد 43/41(
شهرستان داراي دو بخش به نامهاي موچش و مركزي و 
هفت دهستان به نامهاي ژاورود، گاورد، عواالن، شاهين، 

پارچه آبادي  167بيلدار، اميرآباد و سورسور و همچنين 
روستا در مناطق  36 تعداد، از اين. باشد سكنه مي داراي

 3725ند كه جمعاً ا پوشيده از جنگل كامياران واقع شده
ان در مناطق جنگلي زندگي خانوار از مردمان كاميار

اسامي اين روستاها و تعداد  .)1384، نام بي(كنند  مي
  .آمده است 1 خانوارهاي آنها در جدول

  
  )1384، نام بي( تعداد خانوارهاي روستاهاي داراي جنگل شهرستان كامياران -1 جدول

  تعداد خانوار  نام روستا  رديف    تعداد خانوار  نام روستا  رديف
  203  دوالب  20    134  يوزيدر  1
  110  نشور  21    150  پلنگان  2
  38  پشته  22    113  دژن  3
  198  تيلكوه  23    46  ور تنگي  4
  114  كاشتر  24    107  گازرخاني  5
  38  ديرمولي  25    296  لون سادات  6
  59  چرسانه  26    52  لون كهنه  7
  74  بميسورا  27    35  دره عليا كوره  8
  257  نير  28    50  دره سفلي كوره  9
  167  سرريز  29    59  كوبكار  10
  350  يطا  30    20  سر شيالنه  11
  94  آفريان عليا  31    15  سيويه  12
  203  آفريان سفلي  32    52  گليان  13
  94  تخته زنگي  33    37  ميرگسار  14
  57  كالته  34    194  بزوش  15
  23  گل كره  35    43  زيويه  16
  2  باغ عليا پير  36    83  نزار  17
  3725  جمع                           50  محراب  18
        105  انديمن  19

  
  روش مطالعه

روشي است براي بدست  ،اجتماعي آماري بررسي
صورت آماري از  به ها كه معموالً آوردن وسيعترين داده

انجام   نسبت كوتاه بهتعداد فراواني مردم در يك دوره 

الهاست كه بيشتر از هر روش اين روش س. دشو مي
وع ناين  .ودش ه ميردكار بباجتماعي  اتديگري در تحقيق

يا تركيبي از هر دو  توصيف يا تحقيق ممكن است تبيين
يكي از روشهاي  ،روش مطالعه .)1378ثالثي، (باشد 
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 نگاري با عنوان مطالعه موردي است زيرمجموعه مردم
كي از جوانب يعني در اين بررسي به ي .)1378ثالثي، (

 ،استغيرچوبي جنگل معيشت مردم كه همان محصوالت 
  .پرداخته شده است

  
  اي از جمعيت مورد بررسي ب نمونهاانتخ

نقش محصوالت مطالعه منظور  بهدر اين بررسي 
 3725 از تعداد ،غيرچوبي جنگل در معيشت مردم منطقه

شهرستان  روستاي داراي جنگل 36در نشين  خانوار جنگل
 عنوان نمونه خانوار به 320 تعداد ،)جامعه آماري(ن كاميارا

 روستاي مورد بررسي 36 ازنسبت جمعيت هر روستا  به
جدول مورگان  ،مبناي انتخاب اين تعداد. شدندانتخاب 

 روش استفاده از. باشد كه در علوم اجتماعي مرسوم مي بود
در اين جدول  جدول مورگان به اين صورت است كه

ميزان نمونه مناسب براي  ،امعه آماريبراي هر تعداد ج
اين جدول زماني  .است ين شدهيتعدقت  لحداقبه رسيدن 

 د كه واريانس جامعه آماري در اختيار نباشدشو استفاده مي
براي جامعه آماري با  براساس اين جدول. )1378 ،ثالثي(

باشد تا نتايج  320د ها باي تعداد نمونه ،خانوار 3725تعداد 
پس  . را بتوان به كل جامعه آماري تعميم دادبدست آمده 

 1384تابستان و پاييز در  ،از مشخص شدن تعداد خانوارها

ها به شيوه مصاحبه  پرسش نامه ،با حضور در منطقه
در . شدندنشين تكميل  حضوري با مردم جنگل

قرار كيد أهاي مذكور سه موضوع بيشتر مورد ت نامه پرسش
نوع محصوالت غيرچوبي : از بودند كه عبارتند گرفتند

 يجنگلدرختان مورد استفاده خانوار، ميزان استفاده از 
   .عنوان سوخت و ميزان تغذيه و تعليف دامها از جنگل به

  
  نتايج

آوري اطالعات  جمع پس از بررسي، مشاهده، بازديد و
روستاي واجد  36از تمامي  يادشدهالزم از روشهاي 

نوع محصول  16موع در مج ،جنگل در شهرستان كامياران
شناسايي و مورد بررسي و  روستاهاغيرچوبي در اين 

اسامي فارسي، . ندهاي بعدي قرار گرفت تجزيه و تحليل
در  يادشدههاي مولد محصوالت  محلي و نام علمي گونه

غير از اين محصوالت،  بهالبته . آمده است 2جدول 
هاي مازوج و  ي ديگري نيز از قبيل گالئمحصوالت جز

بيد و  مانند(هاي درختي غيرجنگلي  از گونه برخي برگ
صورت خيلي جزئي مورد استفاده مردمان  بهنيز ) صنوبر

علت اهميت نه چندان  بهگيرد كه در اينجا  بومي قرار مي
  .ندا مورد بررسي قرار نگرفته زياد آنها
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  علمي محصوالت محلي و اسامي فارسي، -2جدول 
 رديف  محصوالت  نام محلي  نام علمي گونه مولد

Pistacia mutica 1  سقز  داچكه تاله  
Crataegus melanocarpa 2 زالزالك  گويژ  

Pistacia mutica 
Pistacia khinjuk 

 قزوان -تق ونه

  ونوشك
 ميوه بنه

  )نجكيخ(  ميوه بنه
3  

Amygdalus scoparya 4  بادام  چواله -بائم  
Rhus coriaria 5  سماق  سماق  

Quercus branttii  6  ميوه بلوط  برو  
Rhamnus spp. 7  ميوه  عناو  
Prunus spp. 8  آلوچه  لوچه هه  
Pyrus spp. 9  گالبي وحشي مرو هه -رمه هه  

Quercus spp. 10 بلوط برگ وبر گال  
Pistacia mutica 11 بنه برگ  گالقزوان  

Rosa canina 12  گلبرگ نسترن  شيالن -دليق  
Quercus spp. 13  )علفي گز(گزو   گزو  

Elaeagnus angustifolia 14  سنجد سرينچك  
Rosa canina 15  ميوه نسترن  شيالن -دلق  

Juglanus regia 16  گردو گويز  
  

  وضعيت دامداري
هاي  دام ،دشو مشاهده مي 1شكل  در طور كه همان

 موجود در منطقه در چهار دسته بز، گوسفند، گاو و ساير
كه تعداد هر نوع  اند دهشبندي  طبقه )چهارپايان باركش(

الزم به يادآوري  .قرار گرفته است توجهد ورتفكيك م به
است كه تمام نمودارهايي كه در اين بررسي آورده شده 

 .باشد ميبرداري شده  براي خانوارهاي نمونه
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  نوع دام تفكيك بهتعداد دامهاي موجود در منطقه  -1 شكل
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صورت دائمي در  بهدرصد  30 از اين ميزان دام حدود

باشند و بقيه  د كه اغلب گاو مينشو روستاها نگهداري مي
و يا ) درصد 60(اي  هاي گله صورت به )درصد 70( ها دام

 روند به چرا مي) درصد 40(جداگانه براي هر خانوار 
صورت دائمي در روستا  بههايي كه  ميان داميعني از (

 40 اي و صورت گله بهدرصد  60 ،شوند نگهداري نمي
صورت جداگانه براي هر خانوار به چرا  بهدرصد 

دسته مذكور  4س دام از هر أر 2700 مجموعدر  .)روند مي
شوند كه علوفه و  در خانوارهاي مورد مطالعه نگهداري مي

   .آنها وابسته به جنگل است  تغذيه

  سوخت مصرفي نوع ميزان و
نوع سوخت عمده  سهو چوب  ، گازنفت سفيد

ه است كه با توجه به نوع مصرف در مصرفي در منطق
ميزان سوخت  4تا  2 در شكلهاي .شود استفاده ميمنطقه 

البته الزم به  .مصرفي براي خانوارهاي نمونه آمده است
ميزان نفت ذكر شده  ،3در جدول  است كهيادآوري 

آبان، (ماه از سال  6منظور گرم كردن منزل مربوط به  به
  .باشد مي) دينفرور و آذر، دي، بهمن، اسفند
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  براساس نوع مصرف خانوارهاي منطقه ميزان چوب مصرفي -2 شكل        
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  مصرفي براساس نوع مصرف نفت ميزان -3 شكل
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  نوع مصرف كيلويي و 11بر حسب كپسول گاز  ميزان گاز مصرفي -4 شكل 
  

  نوع چوب مورد استفاده براي سوخت
مورد بررسي در يك پرسش كه از تمامي خانوارهاي 

عنوان شد كه نوع چوب مصرفي براي  ،شدپرسيده 

زاد و  دانه( ها سرشاخه( سوخت شامل كداميك از موارد
است كه  )غيرجنگلي درختان و ، درختان افتاده)زاد شاخه

  .بوده است 3جدول  صورت بهمحلي  ساكناننتيجه پاسخ 
  

  نوع و ميزان چوب مورد استفاده براي سوخت -3جدول 
 ميانگين استفاده هر خانوار *)حسب بار بر(خانوار مورد بررسي  320ميزان استفاده   ب مصرفينوع چو

  34/0  108 سرشاخه درختان جنگلي
  26/0  83  درختان افتاده

  4/0  128  درختان غيرجنگلي
  0/1  320  جمع كل

  ردكيلوگرم وزن دا 100تا  80منظور از بار، يك بار كامل چهارپايان در منطقه است كه : *                     
  

  جنگل محصوالت غيرچوبي
شده در يادمحصول غيرچوبي  16در اين منطقه 

برداري و به  صفحات قبل بيشتر از ساير محصوالت بهره
 4جدول در  .دنرس مصرف خود خانوار يا به فروش مي

ميزان توليد اين محصوالت در خانوارهاي مورد بررسي 
دو محصول برگ . استبرحسب كيلوگرم آورده شده 

منطقه و  علت عدم خريد و فروش در بهبلوط و برگ بنه 
برداري  همچنين عدم برآورد صحيح ميزان توليد و بهره

براي محاسبه  .جايي ندارند جدولآنها در منطقه در اين 
 أمبد(ارزش محصوالت، قيمت فروش آنها در روستا 

به قرار گرفت و ارزش كل آنها محاس ورد توجهم) فروش
  ).4جدول (شد 
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  توليد محصوالت فرعي در منطقهو ارزش  ميزان -4 جدول

 زالزالك  سقز  نوع محصول
ميوه
  بنه

  سماق  بادام
ميوه
  بلوط

  گالبي  آلوچه  عناب
ل گ

  نسترن
  سنجد  گزو

ميوه 
  سنجد

  گردو

 ميزان توليد
  )كيلوگرم(

438  214  436  80  46  464  0  156  51  25  43  162  59  526  

 ارزش هر واحد
  )كيلوگرم /ريال(

90000  3000  5000 5000 6500  700  25000 7000  35000 15000 20000 40000 10000 15000 

 /ريالهزار(ارزش
  )كيلوگرم

39420  642  2180 400  299  8/324  0  1092  1785  375  860  6480  590  7890  

  
  منابع درآمد خانوار

مردم در  درآمد مهم عدو منب كشاورزي و دامداري
از اين دو  يك د كه ميزان هرنباش خانوار ميمعاش مين أت

در مقايسه با ميزان محصوالت غيرچوبي جنگل در  منبع
ديده  5طور كه در جدول  همان. آورده شده است 5جدول 

درصد  5/58درصد و كشاورزي  7/37دامداري  ،شود مي
در كنار اين دو منبع  .دهند درآمد خانوار را تشكيل مي

 ،محصوالت غيرچوبي جنگل ،منطقهدرآمدي مهم مردم 
درصد درآمد خانوارهاي مورد بررسي را تشكيل  8/3

  .دهد مي
  

  نشين از منابع درآمدي مختلف ميزان درآمد روستائيان جنگل -5 جدول
 غيرچوبي جنگلمحصوالت  كشاورزي دامداري  نوع منبع درآمد

  230  3940  2240 )در سال ريال ميليون(ميزان درآمد 
  8/3  5/58  7/37  درصد

  
  حثب

محصول  16 ارائه شد،طور كه در بخش نتايج  همان
توان محصوالت غيرچوبي جنگلهاي  شده را مي ذكر

هرچند برخي از اين محصوالت از لحاظ  .كامياران ناميد
اهميت  دليل بهولي  ،باشند مالحظه نمي  كمي چندان قابل

 ،باشد وجود داشته كه حداقل گزارشي از آنها آنها و اين
 كه رسد نظر مي به .دشوضروري ديده شد كه به آنها اشاره 

شكننده بودن اكوسيستم  و ساكنان محلي استفاده مداوم
از اين محصوالت  برخيكميت  كه شده سبباين جنگلها 

نشين كامياران  مردمان جنگل. يابد كاهشبه سطح نازلي 
اكثراً به نوعي با جنگل و ) نشين روستاي جنگل 36 همه(

الت غيرچوبي آن در ارتباط هستند و از حداقل محصو

و ميوه بلوط  برگهااز   توان به استفاده هاي آنها مي استفاده
همچنين . اشاره كرد ،دنشو در منطقه يافت مي فراواني بهكه 
از روستاها از قبيل گازرخاني و يوزيدر چندين  برخيدر 

صورت گسترده مورد استحصال قرار  بهنوع محصول 
  .دنگير مي

شد كه با  تك محصوالت ديده  پس از بررسي تك
جايگاه سقز و  ،توجه به موارد مصرف و كميت محصول

همين دليل است كه تا به  به. گردو با بقيه متفاوت است
امروز فقط دو محصول مذكور در چارچوب طرح و با 

   .است شدهبرداري  بهره ،نظارت اداره منابع طبيعي
منطقه اكثراً  ي موجود درمنبع تغذيه و تعليف دامها

 ،باشد درختان جنگلي و پوشش گياهي كف جنگل مي
هم  به جنگل و دامداري در منطقه كامالًكه بدين معني 
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مورد استفاده در  سوختهاي مهم. مرتبط و وابسته هستند
طوري كه  به ،باشد يو چوب م گاز منطقه نفت سفيد،

از آن درصد  30كه حدود بيشترين ميزان چوب مصرفي 
منظور طبخ غذا و پخت  به ،استچوب درختان جنگلي 

 فراواني  بهبا توجه  .گيرد نان مورد استفاده قرار مي
هاي  توان با اجراي طرح هاي فسيلي در منطقه مي سوخت

محلي به اين  ساكنانمكمل و آسان نمودن دسترسي 
ها نسبت به كاهش ميزان استفاده از چوب درختان  سوخت

پس از بررسي . وارتر شددسوخت اميعنوان  جنگلي به
 8/3منابع مختلف درآمدي مردم منطقه ديده شد كه حدود 

غيرچوبي  وسيله محصوالت بهدرصد از درآمد مردم منطقه 
شود كه بيشترين ميزان آن  مين ميأفرعي جنگل ت و جنگل

اين ميزان نسبت به كشاورزي  ، وليباشد مربوط به سقز مي
 در مطالعات يست كهنو دامداري چندان محسوس 

Mukerji (2001)  اشاره شده استنيز به اين موضوع. 
با وجود كميت نه چندان زياد اين محصوالت هر حال،  به

قلمداد  آنهات ميعنوان نقصان اه توان اين مسئله را به نمي
ميزان تخريب و  شناسي با توجه به شرايط جنگل زيراكرد، 

حصول هم در كنار همين ميزان م ،و شكنندگي اين جنگلها
در . باشد قابل توجه مي ،گردد ساير خدماتي كه ارائه مي
توان كشاورزي و دامداري را  شرايط فعلي منطقه نمي

ها با  تمام اين سيستم چون، خارج از جنگل در نظر گرفت
 جامعدر يك ديدگاه  بنابراين. هم در ارتباط هستند

منطقه به توان نتيجه گرفت كه زندگي و بقاي مردم در  مي
اين مطلب  كه ه استبع طبيعي و جنگلها و مراتع وابستمنا

 .همخواني دارد )1373( با تحقيقات ابراهيمي رستاقي
 اينمردماني كه معيشت خود را از طريق طور كلي  به

 عاملعنوان يك  حفظ جنگل را به ،كنند مين ميأجنگلها ت
واده مين معاش خانأت ولي مطمئناً ،هميشه مدنظر دارند نيز
   .دانند از حفظ جنگل ميمهمتر را 
  

  مورد استفادهمنابع 
 حيـات  ،جبـال زاگـرس   سلسله. 1373 ،.م ،ابراهيمي رستاقي -

  .32-36 :34 ،جنگل و مرتع .بخش فالت ايران
بـــرداري از  نظـــام بهـــره. 1371 ،.ب منـــوچهري، ي اســـالم -

 :25 ،جنگـل و مرتـع  . مرتعيمحصوالت فرعي جنگلي و 
31-26.  

برداري از درختـان گـردو شهرسـتان     طرح بهره. 1381ام، ن بي -
شركت افرا سبز آريان، اداره كـل منـابع طبيعـي    . كامياران

  .صفحه 56استان كردستان، 
ــي - ــام،  ب ــاران . 1384ن ــتان كامي ــه شهرس ــداري . آمارنام فرمان

  .صفحه 63كامياران، 
نوشـته  (روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي  .1378، .م ثالثي، -

  .صفحه 154 ،سسه انتشارات آگاهؤم. )نيل يك مكپاتر
بررسي وضعيت درختان گـردوي ملـي   . 1382، .ف حيدري، -

، منابع طبيعي شهرستان كاميـاران اداره . شهرستان كامياران
  .42 صفحه

انتشــارات . جلــد اول ،ويــيگياهــان دار .1368 ،.ع زرگــري، -
  .صفحه 41 ،دانشگاه تهران

 منابع طبيعـي كردسـتان  . 1371، .ف و قصرياني، .م ي،يطبا طبا -
نگي دفتر مركـزي  انتشارات بخش فره .)جنگلها و مراتع(

  .صفحه 615 ي،دانشگاه جهاد
ــدوي، - ــدات و. 1384 ،.ا مه ــه  تولي ــارف بن ــذايي و ( مص غ

داري و  ، گـروه جنگـل  سمينار كارشناسي ارشـد  .)دارويي
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Abstract 
 
In order to determine the role of non-wood forest products in livelihood of people, all of the forest dweller 
community in Kamyaran city (3725 family) were selected. Then 320 scattered families were picked out 
randomly by Morgan table and questionnaires were filled out. Results showed that the main source of 
fodder are trees and ground flora of forest, so livestock is completely dependent on forest. The study of 
the various income sources of local people showed that about 3.8% of the people’s income obtained from 
non-wood forest products, from which most of them belongs to Pistachio gum. 
 
Key words: non-wood forest products, livelihood, income sources, utilization.  


