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 چکیده
جايگاهي ويژه  از زندگي و معيشت جوامع محليکه در  شوند يممحسوب  رانيا يجنگل عرصه نيتر های زاگرس گسترده جنگل

 ی زاگرس شده است. ازها جنگلروند تخريب  شيو افزا ها جنگلهمين امر باعث وابستگي شديد مردم محلي به  .خوردار هستندبر
در  بنابراين .استضروری ها  حفظ و احياء اين جنگل منظور بهمديريت اصولي  جلوگيری از تخريب بيشتر و رایبريزی  برنامه رو، اين

ی بند رتبهو  شناسايي لرستان استان بلوط یها ، حفظ و احياء جنگلتيريمحلي در مد برداران مؤثر بر مشارکت بهره عواملاين مطالعه، 
ی تحقيق با ها دادهی اطالعات و آور جمع. بوداستان لرستان محيط زيست خبرگان منابع طبيعي و  ،پژوهش. جامعه آماری اين ندشد

( AHP) مراتبي سلسلهتحليل  از روش ها دادهتجزيه و تحليل  برای .شد انجامنامه پرسش 60 استفاده از پيمايش ميداني و تکميل
بيشترين وزن را در و زيرساختي  محيط زيستياجتماعي،  عواملنسبت به  اقتصادی عوامل ،آمده دست به. طبق نتايج شد استفاده

 شنهاديپ .گرفتندو در رتبه اول قرار  داشتندلرستان استان بلوط  یها ، حفظ و احياء جنگليريتمحلي در مد برداران مشارکت بهره
آن، کاهش وابستگي مردم محلي به جنگل  دنبال بهتنوع شغلي برای ساکنان جنگل ايجاد شود تا باعث افزايش درآمد و  که شود مي
 .شود يمنيز بيشتر  انگيزه برای مشارکت و حفاظت مردم محلي و شده در اين صورت از تخريب جنگل جلوگيری .دشو

 
 .معيشت جوامع محلي مشارکت محلي،،  های بلوط، مديريت جنگل جنگل، مراتبي سلسلهتحليل : کلیدی های هواژ

 

 مقدمه
جايگاه  منابع طبيعي، نيترعنوان يکي از مهم ها به جنگل

جوامع  مندی سعادتانکارناپذيری در تأمين رفاه، آسايش و 
و  ینظر اقتصاد تنها از بشری دارند. جنگل و درخت نه

 ،ياجتماع نظر ازبلکه محيط زيست داشتن  نگه زهيپاک
ارزش  و گاهيها جا همه انسان یبرا يو روانشناس يفرهنگ

 یها از عرصه برنامه يو ب هيرو ياستفاده ب. دارد یا ژهيو

سبب  ی،و بازساز دياز روند تجد شتريب یبردار و بهره يعيطب
 های جنگلمنابع شده است.  نياز ا یا سطوح گسترده ینابود

 نظر از ايران عظيم جنگلي عرصه دومين عنوان به زاگرس
 اقتصاد تأمين و مردم در زندگي کاربرد گياهي، تنوع وسعت،
 Sagheb Talebi et) هستند اهميت زيادی دارای خانواده

al., 2014) .اين ناحيه بر حاکم اجتماعي و اقتصادی شرايط 
 برای های جنگلي محدوده ساکنان تا است شده سبب رويشي



 ... مؤثر عوامل یبند تيو اولو ييشناسا                                                                                                                                395

 جنگلي منابع زيادی به حد تا خود معيشت نيازهای تأمين
 از بيش تخريب امر موجب اين و شوند وابسته عرصه اين
 Yaghoubi Farani etشده است ) مناطق اين در جنگل حد

al., 2016). ،مردم عمومي فقر سوخت، تأمين تغيير کاربری 
 پايداری اقتصادی، -اجتماعي توسعه عدمو  محلي
 Zandebasiri) است انداخته خطر به را های زاگرس جنگل

& Parvin, 2012 .)وابستگي و مردم بومي اندک درآمد 
 اقتصادی -اجتماعي مشکالت از بارزترين جنگل به شديد

 Imani Rastabi et) رود مي شمار به ها تخريب جنگل در

al., 2014 .)عناصر پيوستگي   هم به و تنيدگيدرهم 
 ناحيه در سنتي نهادی کنار ساختار در انساني و شناختي بوم

 مشکل با را طبيعي منابع مديريت و گذاری سياست زاگرس،
 ,.Mohammadi Kangarani et al) است کرده مواجه

 یبردار حفاظت و بهره یراهبردها نين تدويبنابرا ،(2009
 .است یمنابع ضرور نياز ا داريپا

 و اجتماعي -اقتصادی ابعاد مطالعه ،گذشته دهه چند از
 Ghorbani et) است يافته رشد طبيعي منابع مديريت انساني در

al., 2013 .) و زاگرس های جنگل برداری بهره فزآيندهشدت 
 سبب بروز احيايي، های برنامه و ها طرح موفقيت عدم

 و سرزميني ای منطقه بعد در و سياسي اجتماعي های حساسيت
 بحث ،رو اين از .است شده زاگرس بحراني وضعيت قبال در

 ساليان های بحث تريناز مهم ها جنگل اين اداره چگونگي
 ادبيات در. (Khedrizadeh et al., 2017) استبوده  گذشته
برای حل مشکالت مديريتي و  ،جنگل مديريت پژوهش جديد

 در آنان و مشارکت مردم حقوق به های غيراصولي برداری بهره
تغيير نگاه در  اين. توجه وِيژه شده است جنگل مديريت
مشارکت  از استفاده سمت به دولتي ديدگاه تغيير سبب پژوهش،

(. Habibi, B. et al., 2014) است شده احيا و حفظ در
 عنوان به گيری تصميم فرآيند در جوامع محلي دادن مشارکت

و  اجتماعي پذيرش افزايش سبب تواند مي راهکار مديريتي يک
(. Maier et al., 2014) شود ها سياست اجرای شدن ساده
 سبب نيز جوامع محليبه  جنگل از استفاده حقوق انتقال

 مشارکت از ناشي بهتر حفاظت و منافع توزيع ،برابری افزايش
نظام  ،رو نيا از (.Pinyopusarerk et al., 2014) شود مي

بر جوامع  يعرصه، مبتن نيحفاظت از ا یمناسب برا يتيريمد
 یها گروه ،يدولت یها سازمان انياست که در آن متصد يمحل

 ,.Veisi et al) کنند ينقش م یفايا ،يو جوامع محل يردولتيغ

 يعيمنابع طب ژهيو به يعيمنابع طب تيري(. امروزه در مد2004
شدت  به جوامع محلياستفاده از مشارکت مردم و  دشونده،يتجد
با  زين ييها برنامه است.گرفته  نظران قرار توجه صاحب مورد

محيط  ياصل نفعانيعنوان ذ به ييجلب مشارکت جوامع روستا
 . اند شدهو اجرا  یزير طرح يعيو منابع طبزيست 

 یبردار در بهره يدر خصوص مشارکت جوامع محل
در خارج از  يمطالعات فراوان يو حفظ منابع جنگل ياصول

موضوع چندان  نيدر داخل کشور، ا .شده است جامکشور ان
حوزه جنگل قرار نگرفته  انپژوهشگر یمورد توجه جد

در  ويژه بهمحدودی در داخل کشور  های پژوهش، اما است
 اين مطالعات برخي ازبه  که اند های زاگرس انجام شده جنگل

و همکاران  Bhattacharya مطالعهبر اساس  .شود ياشاره م
مشترک  داری جنگل تيريمدتجربه دو دهه  ،(6070)
(JFM) دولت و مردم  نيب یهمکار قياز طر در کشور هند

جوامع  شتيمع ودها و بهب سبب حفاظت از جنگل يمحل
 بررسي ( در6070و همکاران ) Stevens .بودشده  يمحل

 دولتي های ريزی برنامه عمومي در مشارکت جلب های شيوه
 ها ارزش نوع ،فردی های ويژگي يافتند که دست نتيجه اين به
 سزايي به تأثير افراد مشارکت ميزان در های محلي فرهنگ و

 افزايش که بيان کردند( 6077) همکاران و Giliba .ندداشت
 مشارکت در جوامع محلي سازی بين ظرفيت و آگاهي سطح

 تخريب از و نددار مهمي نقش منابع جنگلي از حفاظت و
-Coulibalyد. نکن مي جلوگيری ها جنگل حد از بيش

Lingani بر مؤثر عوامل زمينه در( 6077) همکاران و 
 در بورکينافاسو جنگل مديريت برنامه در مردم مشارکت
 منبع درآمد، خانوار، اندازه جنسيت، که کردندگزارش 
 مشارکت اداری، افزايش ساختار تغيير زمين، تصرف وضعيت

 افزايش بر مديريت جنگل گروه ساختار بهبود و زنان
 ای عمده نقش جنگل برنامه مديريت در محلي مردم مشارکت

( 6076) همکاران و Colomboديگر،  سوی . ازداشتند
تواند  مي جنگل، از حفاظت مديريت نوع که کردندتبيين 
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 جنگل و از صحيح برداری بهره ،برداشت در مهمي نقش
 همچنين .باشد داشته جنگل از حفاظت در مردم مشارکت
 مؤثر عواملخصوص  در( 6075) همکاران و Jana پژوهش

 هند بنگال های غرب ايالت جنگل مديريت در مشارکت بر
 جنگل، کميته جلسات خانوار، تعداد افراد تعداد کهشان داد ن

برای  ماهانه پرداخت به خانوارتمايل  خانوار و مذهب
اين از  محافظت برای مهمي متغيرهای جنگل، از حفاظت

اگر مردم مطمئن  ،Ranjit (6072) نظر به .بودند سازگان بوم
 داري، پابلندمدتو  مدت کوتاهها در  جنگل یايباشند که مزا
 تمشارک تيريدر حفاظت و مد راحتي به ،خواهد شد

عدم  ،(6072و همکاران ) Etongo ازنظر خواهند کرد.
 تيريمد ديتهد نيتر عنوان مهم به یريگ ميدر تصم تيقطع

 .مطرح استجنگل  يمشارکت
 Aligholizadehگرفته توسط  در پژوهش انجام

Firouzjaei  وMehrali Tabar Firouzjaei (6072 )
 یها تيدر فعال انييمشارکت روستا زانيکه م گزارش شد

 ،ياجتماع عواملموجود با  تيدر وضع يعيمنابع طب
 .داشت دار يمعن ای رابطه یو ساختار ینهاد ،یاقتصاد

Salehpour Jam ( 6072و همکاران ) نشان در مطالعه خود
، تياولو بيترت به يو انسان یاقتصاد یها شاخص دادند که

 یها در طرح نفعانيبر عدم مشارکت ذرا بيشترين تأثير 
 Khedrizadeh عقيده به .دادنداختصاص  خود به یزداريآبخ

 مديريت، در جوامع محلي نبودن ذينفع ،(6071و همکاران )
 زياد وابستگي ها، تدوين برنامه در بومي دانش از بهره نبردن

 تأثير مردمي های تشکل عدم وجود و جنگل به محلي جوامع
های  محلي در مديريت جنگل مردم کم مشارکت بر زيادی

گزارش ( 6074و همکاران ) Mohammadiزاگرس دارد. 
 از تابعي ،جنگل حفظ در جوامع محلي مشارکت کردند که

 همچنين و جنگل بلندمدتاز فوايد و منافع  آنها آگاهي
 بر اساس پژوهش است. جنگل به آنها نسبت نگرش

Yaghoubi Farani ( 6072و همکاران)، مانند موانعي 
 عوامل اقتصادی، وضعيت اجتماعي، -فرهنگي شرايط

 مردم مشارکت فرآيند آموزشي بر های ويژگي و سازماني
که در اين  بودندمؤثر  ها جنگل حفاظت های طرح در محلي

 بررا  تأثير ميزان بيشترين اجتماعي -شرايط فرهنگي ،بين
 ها جنگل از حفاظت های طرح در محلي مردم مشارکت عدم

برای اجرای  ،Shobeyri (6073)و  Salehi عقيده به .داشتند
 گرفتن نظر های زاگرس، در هرگونه طرح حفاظت از جنگل

 در آنها سنتي مديريت از و استفاده بومي برداران بهره معيشت
 Heydariضروری است.  داری جنگل های طرح مراحل تمام

 های نظام بادريافتند که جوامع محلي ( 6077) همکاران و
موافق  منابع جنگلي های عرصه مديريت برای دولتي کنترلي
 بهبود در آينده منابع اين وضعيت صورتي در فقط و نبودند
 از در بستری جنگل منابع مديريت که يافت خواهد

 .شود اعمال های مردمي تشکل و دولت همکاری ،مشارکت
Hematzadeh و Khalighi (6002 )سن  بين که نشان دادند

 دار معني ای رابطه ،برداران بهره مشارکت ميزان با درآمد و
 Farajollahو  Arayesh زمينه همين در. داشت وجود

Hoseini (6070 )و اقتصادی متغيرهای که دريافتند 
 و مثبت ای رابطه ،مردم مشارکت با ميزان شناختي روان
  .داشتند دار معني

زاگرس از  يشيرو هيکشور، ناح يمنابع جنگل انيدر م
 تيريمناطق مهم و باارزش کشور است که تاکنون مد

نداشته و  یسازگار دار،يشده با اصول توسعه پا اعمال
 بياز روند تخر یريدر جلوگ يچندان ريتأثاست که نتوانسته 

 630و  ونيليم کيداشته باشد. حدود  يجنگل ستگاهيز نيا
 قراردر استان لرستان زاگرس  یها از جنگلهزار هکتار 

 است استان اين مساحتکل درصد از  55که معادل  دارد
(Ghadirian et al., 2017) .شده انجامتوجه به مطالعات  با 

ها  در حفاظت از جنگل يمشارکت مردم محل هنيدر زم
در جوامع محلي بر مشارکت  یاديز عواملکه  آشکار است

و  تياما اهم ،ها مؤثر هستند و حفاظت از جنگل تيريمد
، يفرهنگمسائل با توجه به  عوامل نيا یرگذاريتأث زانيم

در هر منطقه متفاوت  تواند يم یدو نها ياسيس ،یاقتصاد
مؤثر  عواملکه شد  يسع رو پژوهش پيشدر  رو نيباشد. از ا

و حفاظت از  تيريدر مدجوامع محلي بر مشارکت 
کارشناسان  ازنظراستان لرستان ابتدا با استفاده  یها جنگل
 ليبا استفاده از روش تحل ،سپس شود.اج استخر
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 آمده دست به جينتا زو ا شده یبند تياولو ،مراتبي سلسله
 يو حفاظت يمشارکت یها استيها و س بهبود برنامه منظور به

 در استان لرستان استفاده شود.
 

 ها مواد و روش
ها از روش  داده ليو تحل هيتجز رایب رو پژوهش پيشدر 

 ليتحل ندي( استفاده شد. فرآAHP) مراتبي سلسله ليتحل
 و ارهايرمعيز ارها،ياز مع یا سلسله لهيوس به مراتبي سلسله

با  درنهايتو  پردازد ميهای رقيب  گزينه بررسي به جينتا
 ,Harker) کند يکمک م مسايلها به حل  استخراج قضاوت

 یها نهيو گز ارهايمعبا  یريگ ميعمل تصم که ي(. زمان1989
 مراتبي سلسله ليتحل ندياز فرآ توان يست، ما روبرو بيرق

 اي يزوج یها سهيبر مقا نديفرآاين استفاده کرد. اساس 
 استوار است یريگ ميتصم یارهايو مع ارهايرمعيز ييدو دوبه

(Ghodsypour, 2000)بر  يمتک فرآيند مذکور ،. همچنين
است  تياولو نييو تع یبند رتبه یقضاوت کارشناسان برا

(Saaty, 2008مراحل انجام ا .)مياز: ترس عبارتندروش  ني 
و  نيي(، تعمي)درخت تصم مراتبي سلسلهدرخت  حيو تشر
 یگردآور ها، نيگزيو جا زيرمعيارها ارها،يمع ييشناسا

 ليها، تحل محاسبه داده اتيها، عمل اطالعات و داده
 ,Ghodsypour) یو محاسبه نرخ ناسازگار تيحساس

 .شوند يم حيمراحل تشر نيمختصر ا طور (. در ادامه به2000
 

 مراتبی سلسلهترسیم و تشریح درخت 
 پژوهشگرکه  ای لهأمس اي پژوهش يبه پرسش اصل

پژوهش در  .شود يهدف گفته م ،خواهد بررسي کند مي
برداران  مؤثر بر مشارکت بهره عوامل یبند ، هدف رتبهرو پيش
بلوط در استان  یها جنگل اءيحفظ و اح ت،يريدر مد يمحل

است.  مراتبي سلسلهسطح درخت  نيباالتر ،. هدفبودلرستان 
 شود يگفته م اريمتضمن هدف و سازنده آن مع یاه به مالک

. در دهند يم ليرا تشک مراتبي سلسلهسطح درخت  نيکه دوم
و  يرساختيز ،ياجتماع ،یاقتصاد اريبا چهار مع پژوهش نيا

در  ارهاي. معشد یريگ اندازهو  دهيهدف سنج ،محيط زيستي

 در. استآن  یريگ اندازه لهيوس ايواقع، سنگ محک هدف 
 یزيرمعيارها ارها،ياز سطح مع پس مراتبي سلسلهدرخت 
 اريرمعيز 63 ،رو پيش پژوهش. در رنديگ يقرار م پژوهش

شناسايي اين معيارها و زيرمعيارها از طريق  شد. ييشناسا
انجام چهره با کارشناسان مربوطه بهمصاحبه حضوری و چهره

و  صورت نظرخواهي ساختاريافته و به ها نيمه . اين مصاحبهشد
آوری نظرات مختلف،  . پس از جمعشدانجام  مباحثه متقابل

مؤثر  عوامل، ديگر مرور منابع و مراجعه به مطالعات
چهار معيار کلي  قالباستخراج و در  ،)زيرمعيارها( شناسايي

 یارهايرمعيبه ز ميتقس قابل  ،زيرمعيارها بندی شدند. تقسيم
 nضرورت تا   بسته به تواند يم تيوضع ني. اهستند یبعد

 کند. در شکل دايپ شيافزا يو افق یدر سطح عمود اريرمعيز
در سه سطح  پژوهش مراتبي سلسله ليتحل ميدرخت تصم ،7

 نشان داده شده است. اريرمعيو ز اريهدف، مع
 

  ها دادهاطالعات و گردآوری 
است و آمار و اطالعات  يدانيم قيتحق کي ،پژوهش نيا

و  پژوهش ینامه و مصاحبه با جامعه آمارپرسش قياز طر
 یو انتشارات جهاد کشاورز یا مطالعات کتابخانه نيهمچن

ها،  داده آوری جمع رایشد. ب ی( گردآوری)آمارنامه کشاورز
 نه،جامعه و حجم نمو نيياست: تع یانجام سه مرحله ضرور

نامه ها )پرسش داده یمنظور گردآور نامه بهپرسش يطراح
 ,.Habibi, A. et alنامه )پرسش ييايو پا ييخبره( و روا

 ييو شناسا یبند تيمنظور اولو به ی(. جامعه آمار2014
 ت،يريدر مد يبرداران محل عوامل مؤثر بر مشارکت بهره

استان لرستان، خبرگان محيط  یها جنگل اءيحفظ و اح
 یکه شامل اعضادرنظر گرفته شدند  يعيزيست و منابع طب

 انداری دانشگاه لرستان، کارشناس گروه جنگل يعلم هيئت
استان  یزداريو آبخ يعيداری اداره کل منابع طب جنگل

و  يعيداری اداره منابع طب لرستان، کارشناسان جنگل
 و جنگل در استان لرستان یدارا یها شهرستان یزداريآبخ

و منابع  یو آموزش کشاورز قاتيکارشناس جنگل مرکز تحق
 . بودنداستان لرستان  يعيطب
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 رو پژوهش پیشدر  مراتبی سلسلهدرخت تحلیل  -1 شکل

 

مراتبي،  سلسله ليحجم نمونه در روش تحل نييتع یبرا
وجود ندارد و با تعداد اندک حجم نمونه هم  يروش خاص

در مطالعه  ،مثال یبرا .مدل را اجرا کرد توان يم
Mohammadian ( از 6009و همکاران )ینفر برا 70 

نفر  60رو،  در پژوهش پيش رو نيا مصاحبه استفاده شد. از
نظران در حوزه جنگل در استان  اساتيد، خبرگان و صاحباز 

نامه پرسشگرفتند.  عنوان نمونه مورد پرسش قرار به لرستان
و  ارهايعشود که م يطراح يزوج سهيبر مقا يمبتن ديبا
 یشوند. برا سهيمقايکديگر  دو با موجود، دوبه یارهايرمعيز
 9 فيبر اساس ط يزوج سهيمقا طور معمول به ،منظور نيا

در (. Habibi, A. et al., 2014) شود يم انجام يدرجه ساعت

گيری يک  های آماری که هدف برآورد يا اندازه نامه پرسش
نامه دارای اهميت است و متغير است، پايايي و روايي پرسش

، اما در است آنصحت و دقت  یريگ ابزار اندازهدر واقع 
که به مقايسات زوجي پرداخته مراتبي  سلسله ليتحل روش

نامه از نوع آماری نيست، بلکه فقط يک شود، پرسش مي
دو با يکديگر مقايسه   ماتريس رياضي است که متغيرها دوبه

برآورد يا سنجش قرار  شوند. بنابراين، متغير مورد مي
گيرد که پژوهشگر بخواهد ميزان درستي اين اندازه را  نمي

رو، وجود روايي و پايايي برای ماتريس  بررسي کند. از اين
مقايسه زوجي معنايي ندارد. فقط برای سنجش منطقي بودن 

شود. اگر  مقايسات زوجي، از نرخ ناسازگاری استفاده مي

بر عدم مشارکت  مؤثر عوامل یبند رتبه
 اءیاح و حفظ ت،یریدر مد یبرداران محل  بهره

 لرستان استان یها جنگل
 

 یاقتصاد

 

 یاجتماع
 

 یرساختیز
 

 یستیز طیمح
 

 یکاريب

 
مد در درآ بودن کم

 يمشارکت یها طرح

 

 یها طرح وجود عدم 
و  يدانش بوم از يقيتلف

 دانش روز

 

 سازمان فيارتباط ضع
 و ها، مراتعجنگل

 نانينش جنگل با یزداريآبخ

 يگاهآبودن سطح  کم

 

 به نسبت نانيعدم اطم
 ندهيآ تيمالک

 

 یها برا بودن برنامه يکل
 متفاوت یها مياقل

 

 ناکمبود مروج

 

 یها رساختيضعف ز
 يو رفاه يخدمات

 

 نيينگرش باال به پا

 

 نيضعف قوان

 

ها و منابع  حفظ جنگل
 اتيادامه ح یبرا يجنگل

 

انداز  داشتن مناظر و چشم
 بايز

 

پاک و  یداشتن هوا
 محيط زيستيخدمات 

 گريد

 یها طرح بودن ربازدهيد
 يمشارکت

 محصوالت کم متيق 
 يچوبريغ

 کم يفقر و توان مال 

 

 يعدم تنوع شغل

 

مدزا بودن محصوالت آدر
 يچوب

 یها گران بودن سوخت 
 نيگزيجا

 

 يعدم توجه به اثرات جانب
 جنگل

 

کمرنگ بودن نقش رهبران 
 يمحل

 

عدم استفاده از تجارب 
 مثبت

 

 ارهايرمعيز

 هدف سطر

 ارهايمع
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باشد، يعني مقايسات منطقي و  7/0نرخ ناسازگاری کمتر از 
 . (Saaty, 1994)درست انجام شده است 

 
 هاتجزیه و تحلیل داده

 Expert یافزار بسته نرم ها ازبرای تجزيه و تحليل داده

Choice  شوندگان به  پاسخ پرسشو برای سنجش اعتبار
از نرخ ناسازگاری  ای های مقايسه ماتريس

(Incompatibility Rate/IRاستفاده ) .در فرآيند تحليل  شد
 7/0تحمل کمتر از   نرخ ناسازگار قابل مقدار ،مراتبي سلسله

شده است. محاسبه نرخ ناسازگاری  درنظر گرفته
شوندگان  تعداد پرسش که يصورت ای در های مقايسه ماتريس

ميانگين هندسي پاسخ  بر اساس ،بيش از يک نفر باشد

 (. Saaty, 1994) انجام خواهد شدشوندگان  پرسش
 

 نتایج
نرخ ناسازگاری و وزن هر يک از معيارهای  7 جدول

، حفظ و يريتبرداران محلي در مد مشارکت بهرهبر  رگذاريتأث
 . دهد يمن را نشان بلوط لرستا یها احياء جنگل

طبق نظر خبرگان، برای معيار اقتصادی هشت زيرمعيار 
در اين بخش، وزن نسبي هر زيرمعيار  که درنظر گرفته شد

و با وزن زيرمعيارهای اقتصادی ديگر مقايسه شد  شدتعيين 
دهي به شش زيرمعيار معيار اجتماعي  (. نتايج وزن6)جدول 

 ارائه شده است.  3نيز در جدول 

 

 پژوهشمعیارهای  یبند نتایج رتبه -1جدول 

 وزن نهايي معيار رتبه

 524/0 اقتصادی اول

 657/0 اجتماعي دوم

 744/0 زيرساختي سوم

 779/0 محيط زيستي چهار

 03/0 = یناسازگارنرخ 

 

 برای معیار اقتصادی شده گرفتهدرنظر  ی زیرمعیارهایبند رتبهنتایج  -2 جدول

 وزن نهايي اريرمعيز رتبه

 655/0 کمفقر و توان مالي  اول

 756/0 شغليعدم تنوع  دوم

 731/0 جايگزين یها گران بودن سوخت سوم

 736/0 يکاریب چهار

 707/0 درآمدزا بودن محصوالت چوبي پنجم

 096/0 يمشارکت یها بودن درآمد در طرح کم ششم

 09/0 يمشارکت یها بودن طرح ديربازده هفتم

 02/0 يرچوبيبودن قيمت محصوالت غ کم هشتم

 06/0 = یناسازگارنرخ 
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 برای معیار اجتماعی شده گرفتهی درنظر ارهایرمعیزی بند رتبهنتایج  -3جدول 

 وزن نهايي اريرمعيز رتبه

 655/0 آگاهي سطح بودن کم اول

 792/0 جنگل جانبي مثبت اثرات به توجه عدم دوم

 721/0 يجوامع محلبا کشور  ، مراتع و آبخيزداریها جنگل سازمان ضعيف ارتباط سوم

 745/0 مثبت تجارب از استفاده عدم چهار

 773/0 محلي رهبران نقش بودنرنگ  کم پنجم

 /701 عدم اطمينان نسبت به مالکيت آينده ششم

 002/0 = یناسازگارنرخ 

                                  

برای معيار زيرساختي، شش زيرمعيار درنظر گرفته شد. 
وزن نسبي هر زيرمعيار تعيين و با وزن زيرمعيارهای ديگر 

محيط مربوط به معيار  اريرمعيز(. سه 5)جدول  شدمقايسه 

ارائه  4ها در جدول دهي شدند که نتايج آن نيز وزن زيستي
 شده است. 

 

 برای معیار زیرساختی شده گرفتهی درنظر ارهایرمعیزی بند رتبهنتایج  -4ول جد

 وزن نهايي اريرمعيز رتبه

 675/0 روزو دانش  بومياز دانش  تلفيقي یها طرح عدم وجود اول

 67/0 قوانين ضعف دوم

 791/0 يو رفاه خدماتي یها رساختيز ضعف سوم

 744/0 متفاوت یها مياقل برایها  برنامه بودن کلي چهار

 774/0 نامروج کمبود پنجم

 702/0 پايين به باال نگرش ششم

 07/0 = یناسازگارنرخ 

 

 محیط زیستیبرای معیار  شده گرفتهی درنظر ارهایرمعیزی بند رتبهنتایج  -5جدول 

 وزن نهايي معيار رتبه

 542/0 جنگل ديگر محيط زيستي خدمات و داشتن هوای پاک اول

 362/0 يباز هایانداز داشتن مناظر و چشم دوم

 674/0 ي برای ادامه حياتها و منابع جنگل حفظ جنگل سوم

 002/0 = یناسازگارنرخ 
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 در شکل پژوهشی کل زيرمعيارهای بند تياولو درنهايت
در تمام  ناسازگاری نرخبا توجه به اينکه شده است.  هئارا 6

 اعتماد  قابلنتايج  ،بود 7/0از  کمتر ،دهي وزن های جدول
 .است

 

 

 پژوهش زیرمعیارهایی بند رتبه -2 شکل

 

 بحث
بر  رگذاريتأث عوامل ي، بررسرو پژوهش پيشهدف 

و ساکنان جنگل در استان  يبرداران محل مشارکت بهره
از  داريپا یبردار و بهره تيريحفاظت، مد منظور بهلرستان 

 یها استان بود. با توجه به مصاحبه نيا یها جنگل
محيط  ،ياجتماع ،ی( اقتصاداري، چهار عامل )معشده انجام

نظران و خبرگان حوزه  صاحب سطتو يرساختيو ز زيستي
 عوامل نيتر عمده عنوان بهمحيط زيست و  يعيمنابع طب

 .شدند ييو شناسا نييتع ياثرگذار بر مشارکت مردم محل
 ه وشداستخراج  هاعامل نيهرکدام از ا یارهايرمعيسپس ز

. با ندشد یبند رتبه ،مراتبي سلسله ليتحل نديبا استفاده از فرآ
 منظور به زهيانگ جاديدر ا یاقتصاد عوامل ج،يتوجه به نتا

 ياصل نفعانيو ساکنان جنگل که ذ يمشارکت مردم محل
را  یاثرگذار نيشترياستان لرستان هستند، ب يمناطق جنگل

برخوردار  یشترياز وزن بديگر  عواملو نسبت به  داشتند
Parvin (6076 )و  Zandebasiri پژوهش های يافته .بودند
 عوامل ،یاقتصاد عواملاز  پس. بودهمين مطلب  مؤيدنيز 

دوم قرار گرفتند و از منظر  گاهيدر جا يعاجتما
و  محيط زيستي عواملحوزه، نسبت به  نينظران ا صاحب

 عواملو  محيط زيستي عوامل. بودند برتر يرساختيز

 فقر و توان مالي کم
 عدم تنوع شغلي
 گران بودن سوخت های جايگزين
 بيکاری
 کم بودن سطح آگاهي
 درآمدزا بودن محصوالت چوبي
 عدم توجه به اثرات جانبي جنگل
 ارتباط ضعيف سازمان با جنگل نشينان
 کم بودن درآمد در طرح های مشارکت
 ديربازده بودن طرح های مشارکت حفظ جنگل ها و منابع جنگلي
 حفظ جنگل ها و منابع جنگلي برای ادامه حيات
 عدم استفاده از تجارب مثبت
 کم بودن قيمت محصوالت غيرچوبي
 نبود طرح های تلفيقي از دانش بومي و دانش روز
 ضعف قوانين
 داشتن هوای پاک و خدمات محيط زيستي ديگر جنگل
 کم رنگ بودن نقش رهبران محلي
 ضعف زيرساخت های خدماتي و رفاهي
 عدم اطمينان نسبت به مالکيت آينده
 کلي بودن برنامه ها برای اقليم های متفاوت
 داشتن مناظر و چشم انداز زيبا
 کمبود مروجين
 نگرش باال به پايين

0/00     0/06     0/05     0/02    0/02   0/70    0/76   0/75 

 0/02= نرخ سازگاری 
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سوم و چهارم قرار  یها در رتبه ترتيب به زين يرساختيز
استان  يساکنان مناطق جنگل کم يفقر و توان مال. گرفتند

روزانه خود  حتاجيما نيتأم یلرستان سبب شده که مردم برا
نتايج  به جنگل وابسته باشند. ميرمستقيو غ ميطور مستق به

و توان مالي اندک  که فقر هدادنيز نشان ديگر  های پژوهش
 Imani Rastabi et) شدها  جنگل به شديد وابستگي منجر به

al., 2014) های  تخريب جنگل ،که نتيجه اين وابستگي
منطقي  درآمدزاييبرای کاهش وابستگي و يا  .زاگرس است

. شودبرداری پايدار از جنگل بايد اقداماتي انجام و بهره
های بلوط دارای محصوالت جانبي هستند. برای  جنگل

جلوگيری از قطع درختان در ازای درآمد ناچيز و 
های  توان با اعمال سياست برداری غيراصولي، مي بهره

گذاری در صنايع جانبي  به سرمايه گذاران را تشويقي، سرمايه
 از اين طريق .کردتشويق جنگلي و توليد محصوالت جانبي 

برای مردم محلي، شغل و وسيله امرار معاش ايجاد  توان مي
 . کرد

با  ميد يزراع التکشت محصو منظور بهساکنان جنگل 
 .دهند را تغيير مي يجنگل ياراض یعملکرد اندک، کاربر

سوخت و ساخت خانه و  نيدام، تأم هيتغذ یبرا ،نيهمچن
اقدامات  نيمجموع ا .کنند يمرا قطع درختان جنگل  ،لهيطو

به جنگل( منجر به  يازجمله فقر و وابستگ یاقتصاد ليدال به)
 یها . گران بودن سوختشده است تاناس یها جنگل بيتخر
، با توجه به هاآن چوب و در دسترس نبودن نيگزيجا

 يسرد در مناطق جنگل اريبس یها بودن و زمستان يکوهستان
به  شدت به شيگرما یبراجوامع محلي سبب شده است که 

نتايج  کنند. را تخريب درختان جنگل وابسته باشند و جنگل
حاکي از آن ( نيز 6076) Parvinو  Zandebasiriمطالعه 

 توسعه عدمکه تغيير کاربری، تأمين سوخت و  بود
 های زاگرس جنگل منجر به تخريباقتصادی  -اجتماعي

های  ديگر در جنگل پژوهشي های يافته ،همچنين شد.
 يسوخت ازهایين نيدام و تأم هيکه تغذ دادنشان  زاگرس

مردم از  استفادهبيشترين  ،درصد 11و  26با  ترتيب به
بنابراين  ،(Khedrizadeh et al., 2017) بودندها  جنگل

های زاگرس در استان  انرژی مورد نياز ساکنان جنگل نيتأم

 منظور بهی ديگر ها سوخت ولرستان از طريق گازرساني 
جنگل  چوب درختانمحلي به  برداران بهرهکاهش وابستگي 

  برای تأمين سوخت ضروری است.
 یها نهيو عدم وجود زم تيعجم شياز افزا يناش یکاريب
استان لرستان سبب  یها ساکنان جنگل نيمناسب در ب يشغل
ساکن در منطقه  کاري. افراد بشود يها م جنگل نيا بيتخر
از جنگل  يراصوليطور غ خود به شتيمع نيتأم یبرا

 يراصوليغ یبردار از موارد بهره يکي. کنند يم یبردار بهره
و  زغال ديتول یبرا يجنگلافراد فاقد شغل، قطع درختان 

امکانات خاص و  چيبدون ه زغال هيکسب درآمد است. ته
 ني. به همکند يم جاديدرآمد ا ،مردم منطقه یبرا  نهيهز

زاگرس  یها از درختان جنگل بيشتر، مردم منطقه منظور
 يکي گيری که زغالطوری به ،کنند يزغال استفاده م هيته یبرا

استان لرستان  يکسب درآمد در مناطق جنگل یها از راه
. و گفتگو با مردم بومي( نگارندگان)مشاهدات ميداني  است

زمينه مشاغل ديگری  توان يمی منطقه ها يژگيوبا توجه به 
همچون فرآوری محصوالت جانبي جنگل همچون فرآوری 
بلوط، انواع گردشگری ازجمله گردشگری کشاورزی و 

( Agroforestryزراعي ) -جنگلي و دادن مجوز جنگل
کرد که ايجاد  شرط حفظ جنگل و کاشت درختان بلوط را به

باشد و از شدت  مؤثردر افزايش درآمد ساکنان جنگل 
بودن  کم .بکاهدجنگلي  منابع ووابستگي ساکنان به جنگل 

در  يت جوامع محلياکثر يعدم آگاه ايو  يسطح آگاه
که در  ييها بيآس ايحفظ جنگل و  یايو مزا ديخصوص فوا
از  يراصوليو غ هيرو يب یها برداشت دليل بهطول زمان 

که روند است خواهد آمد، سبب شده  وجود بهها  جنگل
و ساکنان  شودانجام  یشتريب عتها با سر جنگل بيتخر
نداشته باشند.  هاآن اءيمشارکت در حفظ و اح یبرا یا زهيانگ

 است یگريمثبت جنگل عامل د يعدم توجه به اثرات جانب
مثبت  ياست. به آثار جانب ناديده گرفته شدهمردم  ديکه از د

هوا، جذب آب و  هيخاک، تصف شياز فرسا یريجلوگ مانند
 یکه هم در سطح استان و هم در سطح کشور دارا غيره
خصوص  نيدر ا بايدکه  شود ياست، توجه نم تياهم

 که هدادنيز نشان ديگر نتايج مطالعات . انجام شودسازی  آگاه
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ويژه  هجنگل ب ديفوا همهو درک بيشتر  يآگاه رشده اگر زمين
 یبيشتر ليتماجوامع محلي ، فراهم شود يتيسز  محيط ديفوا

 داد خواهند به مشارکت در حفظ جنگل از خود نشان
(Kobbail, 2012; Giliba et al., 2011)،  بنابراين افزايش

ی حفظ ايو مزافوايد  ي ساکنان منطقه نسبت بهآگاهسطح 
های مهم  ضررهای تخريب جنگل از سياستو جنگل 

 ي در اين خصوص است.ترويج

آن( در  تيمالک اي) يمنابع مرتع وجود به نانيعدم اطم
. شود يمردم در مشارکت م زهيباعث کاهش انگ زين ندهيآ

و  شود يجزء انفال محسوب م يبر طبق فقه اسالم  جنگل
جا که  قرار دارد. از آن يحاکم اسالم اريختآن در ا تيمالک

 هاآن قرار دارند و نظارت بر يمنابع عموم جزءها  جنگل
در صورت عدم که  کنند يافراد فکر م بنابراينسخت است، 

را  ها آنديگر و مراتع، افراد  يبرداشت از منابع جنگل
 نهيو به ياصول یبردار بهره یبرا یا زهيو انگ کنند يبرداشت م

 توان يمشکل م نيحل ا یاز جنگل نخواهند داشت. برا
دوره  کي يرا ط يجنگل ياراض( تي)نه مالک تيريمد

 ی. واگذارکردو مردم واگذار  يبلندمدت به بخش خصوص
ها در بلندمدت سبب  جنگل یبردار و بهره تيريحق مد

 جاديو ا تياحساس مالک دليل به يکه بخش خصوص شود يم
اقدام کند.  هاآن اءيحفظ و اح رایبخود  یبرا داريدرآمد پا
 نينش هيحاش یو نامناسب به روستاها فيضع يرسان خدمات

ها  و نامناسب از جنگل شتريسبب استفاده ب وامع محليجو 
ونقل  مانند حمل يخدمات یها رساختيشده است. اگر ز

(، خدمات يرسان و برق ي)گازرسان یها(، انرژ ها و راه )جاده
مردم  ازي، نشودفراهم ديگر  ازيمورد ن یها رساختيبازار و ز

خود که با استفاده از  حتاجيما يبرخ نيتأم ورمنظ به يمحل
از معضالت  يکي. ابدي يکاهش م شود، يجنگل برطرف م

است. در  يعيمنابع طب تيريدر مد نيينگرش باال به پا ،ياصل
و اجرا  یگذار استيس ن،يياز باال به پا یريگ ميتصمنگرش 

 يمحل نفعانيمردم و ذ ،وهين شيصورت متمرکز است. در ا به
در  ايندارند. تجربه دن ها یريگ ميدر تصم يگاهيجا چيه

منجر  یا وهيش نيچن که دهد ينشان م يعيمنابع طب تيريمد
در  رايز .شود يها م و از جمله جنگل يعيمنابع طب بيبه تخر

 ،دانند يدولت را مالک منابع م يحالت، مردم محل نيا
 يو سع ندارند يعيحفظ منابع طب یبرا یا زهيانگ چيه بنابراين

 نيبرداشت خود را از منابع به حداکثر برسانند. ا کنند يم
 . شود يمنابع م تر عيسر بيسبب تخر زيموضوع ن
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Abstract 

     Zagros forests as the most extensive forests in Iran have a special place for living and 

livelihood of local communities. Therefore, planning to prevent further degradation and proper 

management in order to preserve and restore these forests is necessary. Therefore, in this study, 

the effective factors on participation of local beneficiaries in management, preservation and 

reclamation of oak forests of Lorestan are identified and ranked. The statistical population of 

this research consisted of experts in natural resources and environment and collecting data using 

field Scrolling and completing 20 questionnaires. Analytical Hierarchy Process (AHP) has been 

used to analyze the data. The results show that economic factors relative to social, 

environmental and infrastructure factors most weight in participation of foresters in 

management, preservation and restoration of oak forests of Lorestan ranked first. By creating a 

variety of jobs for forest residents, their income will increase, and as a result, the dependence of 

local people on the forest will be reduced, resulting in increased participation and protection. 

 

Keywords: Analytical Hierarchy Process, forest management, livelihood of local communities, 

local participation, oak forests. 

 
 


