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چکیده

جنگلهای زاگرس گستردهترين عرصه جنگلي ايران محسوب ميشوند که در زندگي و معيشت جوامع محلي از جايگاهي ويژه

برخوردار هستند .همين امر باعث وابستگي شديد مردم محلي به جنگلها و افزايش روند تخريب جنگلهای زاگرس شده است .از
اينرو ،برنامهريزی برای جلوگيری از تخريب بيشتر و مديريت اصولي بهمنظور حفظ و احياء اين جنگلها ضروری است .بنابراين در
اين مطالعه ،عوامل مؤثر بر مشارکت بهرهبرداران محلي در مديريت ،حفظ و احياء جنگلهای بلوط استان لرستان شناسايي و رتبهبندی
شدند .جامعه آماری اين پژوهش ،خبرگان منابع طبيعي و محيط زيست استان لرستان بود .جمعآوری اطالعات و دادههای تحقيق با
استفاده از پيمايش ميداني و تکميل  60پرسشنامه انجام شد .برای تجزيه و تحليل دادهها از روش تحليل سلسلهمراتبي ()AHP
استفاده شد .طبق نتايج بهدستآمده ،عوامل اقتصادی نسبت به عوامل اجتماعي ،محيط زيستي و زيرساختي بيشترين وزن را در
مشارکت بهرهبرداران محلي در مديريت ،حفظ و احياء جنگلهای بلوط استان لرستان داشتند و در رتبه اول قرار گرفتند .پيشنهاد
ميشود که تنوع شغلي برای ساکنان جنگل ايجاد شود تا باعث افزايش درآمد و بهدنبال آن ،کاهش وابستگي مردم محلي به جنگل
شود .در اين صورت از تخريب جنگل جلوگيری شده و انگيزه برای مشارکت و حفاظت مردم محلي نيز بيشتر ميشود.
واژههای کلیدی :تحليل سلسلهمراتبي ،جنگلهای بلوط ،مديريت جنگل ،مشارکت محلي ،معيشت جوامع محلي.

مقدمه
جنگلها بهعنوان يکي از مهمترين منابع طبيعي ،جايگاه
انکارناپذيری در تأمين رفاه ،آسايش و سعادتمندی جوامع
بشری دارند .جنگل و درخت نهتنها از نظر اقتصادی و
پاکيزه نگهداشتن محيط زيست بلکه از نظر اجتماعي،
فرهنگي و روانشناسي برای همه انسانها جايگاه و ارزش
ويژهای دارد .استفاده بيرويه و بيبرنامه از عرصههای

طبيعي و بهرهبرداری بيشتر از روند تجديد و بازسازی ،سبب
نابودی سطوح گستردهای از اين منابع شده است .جنگلهای
زاگرس بهعنوان دومين عرصه عظيم جنگلي ايران از نظر
وسعت ،تنوع گياهي ،کاربرد در زندگي مردم و تأمين اقتصاد
خانواده دارای اهميت زيادی هستند ( Sagheb Talebi et
 .)al., 2014شرايط اقتصادی و اجتماعي حاکم بر اين ناحيه
رويشي سبب شده است تا ساکنان محدودههای جنگلي برای
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تأمين نيازهای معيشت خود تا حد زيادی به منابع جنگلي
اين عرصه وابسته شوند و اين امر موجب تخريب بيش از
حد جنگل در اين مناطق شده است ( Yaghoubi Farani et
 .)al., 2016تغيير کاربری ،تأمين سوخت ،فقر عمومي مردم
محلي و عدم توسعه اجتماعي -اقتصادی ،پايداری
جنگلهای زاگرس را به خطر انداخته است ( Zandebasiri
 .)& Parvin, 2012درآمد اندک مردم بومي و وابستگي
شديد به جنگل از بارزترين مشکالت اجتماعي -اقتصادی
در تخريب جنگلها بهشمار ميرود ( Imani Rastabi et
 .)al., 2014درهمتنيدگي و بههم پيوستگي عناصر
بومشناختي و انساني در کنار ساختار نهادی سنتي در ناحيه
زاگرس ،سياستگذاری و مديريت منابع طبيعي را با مشکل
مواجه کرده است ( Mohammadi Kangarani et al.,
 ،)2009بنابراين تدوين راهبردهای حفاظت و بهرهبرداری
پايدار از اين منابع ضروری است.
از چند دهه گذشته ،مطالعه ابعاد اقتصادی -اجتماعي و
انساني در مديريت منابع طبيعي رشد يافته است ( Ghorbani et
 .)al., 2013شدت فزآينده بهرهبرداری جنگلهای زاگرس و
عدم موفقيت طرحها و برنامههای احيايي ،سبب بروز
حساسيتهای اجتماعي و سياسي در بعد منطقهای و سرزميني
در قبال وضعيت بحراني زاگرس شده است .از اينرو ،بحث
چگونگي اداره اين جنگلها از مهمترين بحثهای ساليان
گذشته بوده است ( .)Khedrizadeh et al., 2017در ادبيات
جديد پژوهش مديريت جنگل ،برای حل مشکالت مديريتي و
بهرهبرداریهای غيراصولي به حقوق مردم و مشارکت آنان در
مديريت جنگل توجه وِيژه شده است .اين تغيير نگاه در
پژوهش ،سبب تغيير ديدگاه دولتي به سمت استفاده از مشارکت
در حفظ و احيا شده است (.)Habibi, B. et al., 2014
مشارکت دادن جوامع محلي در فرآيند تصميمگيری بهعنوان
يک راهکار مديريتي ميتواند سبب افزايش پذيرش اجتماعي و
ساده شدن اجرای سياستها شود (.)Maier et al., 2014
انتقال حقوق استفاده از جنگل به جوامع محلي نيز سبب
افزايش برابری ،توزيع منافع و حفاظت بهتر ناشي از مشارکت
ميشود ( .)Pinyopusarerk et al., 2014از اينرو ،نظام

شناسايي و اولويتبندی عوامل مؤثر ...

مديريتي مناسب برای حفاظت از اين عرصه ،مبتني بر جوامع
محلي است که در آن متصديان سازمانهای دولتي ،گروههای
غيردولتي و جوامع محلي ،ايفای نقش ميکنند ( Veisi et al.,
 .)2004امروزه در مديريت منابع طبيعي بهويژه منابع طبيعي
تجديدشونده ،استفاده از مشارکت مردم و جوامع محلي بهشدت
مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است .برنامههايي نيز با
جلب مشارکت جوامع روستايي بهعنوان ذينفعان اصلي محيط
زيست و منابع طبيعي طرحريزی و اجرا شدهاند.
در خصوص مشارکت جوامع محلي در بهرهبرداری
اصولي و حفظ منابع جنگلي مطالعات فراواني در خارج از
کشور انجام شده است .در داخل کشور ،اين موضوع چندان
مورد توجه جدی پژوهشگران حوزه جنگل قرار نگرفته
است ،اما پژوهشهای محدودی در داخل کشور بهويژه در
جنگلهای زاگرس انجام شدهاند که به برخي از اين مطالعات
اشاره ميشود .بر اساس مطالعه  Bhattacharyaو همکاران
( ،)6070تجربه دو دهه مديريت جنگلداری مشترک
( )JFMدر کشور هند از طريق همکاری بين دولت و مردم
محلي سبب حفاظت از جنگلها و بهبود معيشت جوامع
محلي شده بود Stevens .و همکاران ( )6070در بررسي
شيوههای جلب مشارکت عمومي در برنامهريزیهای دولتي
به اين نتيجه دست يافتند که ويژگيهای فردی ،نوع ارزشها
و فرهنگهای محلي در ميزان مشارکت افراد تأثير بهسزايي
داشتند Giliba .و همکاران ( )6077بيان کردند که افزايش
سطح آگاهي و ظرفيتسازی بين جوامع محلي در مشارکت
و حفاظت از منابع جنگلي نقش مهمي دارند و از تخريب
بيش از حد جنگلها جلوگيری ميکنندCoulibaly- .
 Linganiو همکاران ( )6077در زمينه عوامل مؤثر بر
مشارکت مردم در برنامه مديريت جنگل در بورکينافاسو
گزارش کردند که جنسيت ،اندازه خانوار ،منبع درآمد،
وضعيت تصرف زمين ،تغيير ساختار اداری ،افزايش مشارکت
زنان و بهبود ساختار گروه مديريت جنگل بر افزايش
مشارکت مردم محلي در برنامه مديريت جنگل نقش عمدهای
داشتند .از سوی ديگر Colombo ،و همکاران ()6076
تبيين کردند که نوع مديريت حفاظت از جنگل ،ميتواند
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نقش مهمي در برداشت ،بهرهبرداری صحيح از جنگل و
مشارکت مردم در حفاظت از جنگل داشته باشد .همچنين
پژوهش  Janaو همکاران ( )6075در خصوص عوامل مؤثر
بر مشارکت در مديريت جنگلهای غرب ايالت بنگال هند
نشان داد که تعداد افراد خانوار ،تعداد جلسات کميته جنگل،
مذهب خانوار و تمايل خانوار به پرداخت ماهانه برای
حفاظت از جنگل ،متغيرهای مهمي برای محافظت از اين
بومسازگان بودند .بهنظر  ،)6072( Ranjitاگر مردم مطمئن
باشند که مزايای جنگلها در کوتاهمدت و بلندمدت ،پايدار
خواهد شد ،بهراحتي در حفاظت و مديريت مشارکت
خواهند کرد .ازنظر  Etongoو همکاران ( ،)6072عدم
قطعيت در تصميمگيری بهعنوان مهمترين تهديد مديريت
مشارکتي جنگل مطرح است.
Aligholizadeh
در پژوهش انجامگرفته توسط
 Firouzjaeiو )6072( Mehrali Tabar Firouzjaei
گزارش شد که ميزان مشارکت روستاييان در فعاليتهای
منابع طبيعي در وضعيت موجود با عوامل اجتماعي،
اقتصادی ،نهادی و ساختاری رابطهای معنيدار داشت.
 Salehpour Jamو همکاران ( )6072در مطالعه خود نشان
دادند که شاخصهای اقتصادی و انساني بهترتيب اولويت،
بيشترين تأثير را بر عدم مشارکت ذينفعان در طرحهای
آبخيزداری بهخود اختصاص دادند .به عقيده Khedrizadeh
و همکاران ( ،)6071ذينفع نبودن جوامع محلي در مديريت،
بهره نبردن از دانش بومي در تدوين برنامهها ،وابستگي زياد
جوامع محلي به جنگل و عدم وجود تشکلهای مردمي تأثير
زيادی بر مشارکت کم مردم محلي در مديريت جنگلهای
زاگرس دارد Mohammadi .و همکاران ( )6074گزارش
کردند که مشارکت جوامع محلي در حفظ جنگل ،تابعي از
آگاهي آنها از فوايد و منافع بلندمدت جنگل و همچنين
نگرش آنها نسبت به جنگل است .بر اساس پژوهش
 Yaghoubi Faraniو همکاران ( ،)6072موانعي مانند
شرايط فرهنگي -اجتماعي ،وضعيت اقتصادی ،عوامل
سازماني و ويژگيهای آموزشي بر فرآيند مشارکت مردم
محلي در طرحهای حفاظت جنگلها مؤثر بودند که در اين
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بين ،شرايط فرهنگي -اجتماعي بيشترين ميزان تأثير را بر
عدم مشارکت مردم محلي در طرحهای حفاظت از جنگلها
داشتند .بهعقيده  Salehiو  ،)6073( Shobeyriبرای اجرای
هرگونه طرح حفاظت از جنگلهای زاگرس ،در نظر گرفتن
معيشت بهرهبرداران بومي و استفاده از مديريت سنتي آنها در
تمام مراحل طرحهای جنگلداری ضروری استHeydari .
و همکاران ( )6077دريافتند که جوامع محلي با نظامهای
کنترلي دولتي برای مديريت عرصههای منابع جنگلي موافق
نبودند و فقط در صورتي وضعيت اين منابع در آينده بهبود
خواهد يافت که مديريت منابع جنگل در بستری از
مشارکت ،همکاری دولت و تشکلهای مردمي اعمال شود.
 Hematzadehو  )6002( Khalighiنشان دادند که بين سن
و درآمد با ميزان مشارکت بهرهبرداران ،رابطهای معنيدار
وجود داشت .در همين زمينه  Arayeshو Farajollah
 )6070( Hoseiniدريافتند که متغيرهای اقتصادی و
روانشناختي با ميزان مشارکت مردم ،رابطهای مثبت و
معنيدار داشتند.
در ميان منابع جنگلي کشور ،ناحيه رويشي زاگرس از
مناطق مهم و باارزش کشور است که تاکنون مديريت
اعمالشده با اصول توسعه پايدار ،سازگاری نداشته و
نتوانسته است که تأثير چنداني در جلوگيری از روند تخريب
اين زيستگاه جنگلي داشته باشد .حدود يک ميليون و 630
هزار هکتار از جنگلهای زاگرس در استان لرستان قرار
دارد که معادل  55درصد از کل مساحت اين استان است
( .)Ghadirian et al., 2017با توجه به مطالعات انجامشده
در زمينه مشارکت مردم محلي در حفاظت از جنگلها
آشکار است که عوامل زيادی بر مشارکت جوامع محلي در
مديريت و حفاظت از جنگلها مؤثر هستند ،اما اهميت و
ميزان تأثيرگذاری اين عوامل با توجه به مسائل فرهنگي،
اقتصادی ،سياسي و نهادی ميتواند در هر منطقه متفاوت
باشد .از اينرو در پژوهش پيشرو سعي شد که عوامل مؤثر
بر مشارکت جوامع محلي در مديريت و حفاظت از
جنگلهای استان لرستان ابتدا با استفاده ازنظر کارشناسان
استخراج شود .سپس ،با استفاده از روش تحليل
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سلسلهمراتبي ،اولويتبندی شده و از نتايج بهدستآمده
بهمنظور بهبود برنامهها و سياستهای مشارکتي و حفاظتي
در استان لرستان استفاده شود.

مواد و روشها
در پژوهش پيشرو برای تجزيه و تحليل دادهها از روش
تحليل سلسلهمراتبي ( )AHPاستفاده شد .فرآيند تحليل
سلسلهمراتبي بهوسيله سلسلهای از معيارها ،زيرمعيارها و
نتايج بهبررسي گزينههای رقيب ميپردازد و درنهايت با
استخراج قضاوتها به حل مسايل کمک ميکند ( Harker,
 .)1989زمانيکه عمل تصميمگيری با معيارها و گزينههای
رقيب روبرو است ،ميتوان از فرآيند تحليل سلسلهمراتبي
استفاده کرد .اساس اين فرآيند بر مقايسههای زوجي يا
دوبهدويي زيرمعيارها و معيارهای تصميمگيری استوار است
( .)Ghodsypour, 2000همچنين ،فرآيند مذکور متکي بر
قضاوت کارشناسان برای رتبهبندی و تعيين اولويت است
( .)Saaty, 2008مراحل انجام اين روش عبارتند از :ترسيم
و تشريح درخت سلسلهمراتبي (درخت تصميم) ،تعيين و
شناسايي معيارها ،زيرمعيارها و جايگزينها ،گردآوری
اطالعات و دادهها ،عمليات محاسبه دادهها ،تحليل
حساسيت و محاسبه نرخ ناسازگاری ( Ghodsypour,
 .)2000در ادامه بهطور مختصر اين مراحل تشريح ميشوند.
ترسیم و تشریح درخت سلسلهمراتبی
به پرسش اصلي پژوهش يا مسألهای که پژوهشگر
ميخواهد بررسي کند ،هدف گفته ميشود .در پژوهش
پيشرو ،هدف رتبهبندی عوامل مؤثر بر مشارکت بهرهبرداران
محلي در مديريت ،حفظ و احياء جنگلهای بلوط در استان
لرستان بود .هدف ،باالترين سطح درخت سلسلهمراتبي است.
به مالکهای متضمن هدف و سازنده آن معيار گفته ميشود
که دومين سطح درخت سلسلهمراتبي را تشکيل ميدهند .در
اين پژوهش با چهار معيار اقتصادی ،اجتماعي ،زيرساختي و
محيط زيستي ،هدف سنجيده و اندازهگيری شد .معيارها در
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واقع ،سنگ محک هدف يا وسيله اندازهگيری آن است .در
درخت سلسلهمراتبي پس از سطح معيارها ،زيرمعيارهای
پژوهش قرار ميگيرند .در پژوهش پيشرو 63 ،زيرمعيار
شناسايي شد .شناسايي اين معيارها و زيرمعيارها از طريق
مصاحبه حضوری و چهرهبهچهره با کارشناسان مربوطه انجام
شد .اين مصاحبهها نيمهساختاريافته و بهصورت نظرخواهي و
مباحثه متقابل انجام شد .پس از جمعآوری نظرات مختلف،
مرور منابع و مراجعه به مطالعات ديگر ،عوامل مؤثر
(زيرمعيارها) شناسايي ،استخراج و در قالب چهار معيار کلي
تقسيمبندی شدند .زيرمعيارها ،قابل تقسيم به زيرمعيارهای
بعدی هستند .اين وضعيت ميتواند بسته به ضرورت تا n
زيرمعيار در سطح عمودی و افقي افزايش پيدا کند .در شکل
 ،7درخت تصميم تحليل سلسلهمراتبي پژوهش در سه سطح
هدف ،معيار و زيرمعيار نشان داده شده است.
گردآوری اطالعات و دادهها
اين پژوهش ،يک تحقيق ميداني است و آمار و اطالعات
از طريق پرسشنامه و مصاحبه با جامعه آماری پژوهش و
همچنين مطالعات کتابخانهای و انتشارات جهاد کشاورزی
(آمارنامه کشاورزی) گردآوری شد .برای جمعآوری دادهها،
انجام سه مرحله ضروری است :تعيين جامعه و حجم نمونه،
طراحي پرسشنامه بهمنظور گردآوری دادهها (پرسشنامه
خبره) و روايي و پايايي پرسشنامه ( Habibi, A. et al.,
 .)2014جامعه آماری بهمنظور اولويتبندی و شناسايي
عوامل مؤثر بر مشارکت بهرهبرداران محلي در مديريت،
حفظ و احياء جنگلهای استان لرستان ،خبرگان محيط
زيست و منابع طبيعي درنظر گرفته شدند که شامل اعضای
هيئت علمي گروه جنگلداری دانشگاه لرستان ،کارشناسان
جنگلداری اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان
لرستان ،کارشناسان جنگلداری اداره منابع طبيعي و
آبخيزداری شهرستانهای دارای جنگل در استان لرستان و
کارشناس جنگل مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع
طبيعي استان لرستان بودند.
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رتبهبندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت
بهرهبرداران محلی در مدیریت ،حفظ و احیاء
جنگلهای استان لرستان

محیط زیستی

داشتن هوای پاک و
خدمات محيط زيستي
ديگر
داشتن مناظر و چشمانداز
زيبا
حفظ جنگلها و منابع
جنگلي برای ادامه حيات

زیرساختی
ضعف قوانين
نگرش باال به پايين
ضعف زيرساختهای
خدماتي و رفاهي
کمبود مروجان
کلي بودن برنامهها برای
اقليمهای متفاوت
عدم وجود طرحهای
تلفيقي از دانش بومي و
دانش روز

اجتماعی

سطر هدف

اقتصادی

عدم اطمينان نسبت به
مالکيت آينده
کم بودن سطح آگاهي
ارتباط ضعيف سازمان
و
مراتع
جنگلها،
آبخيزداری با جنگلنشينان

معيارها

بيکاری
کم بودن درآمد در
طرحهای مشارکتي
ديربازده بودن طرحهای
مشارکتي
قيمت کم محصوالت
غيرچوبي

عدم استفاده از تجارب
مثبت

فقر و توان مالي کم

کمرنگ بودن نقش رهبران
محلي

درآمدزا بودن محصوالت
چوبي

عدم توجه به اثرات جانبي
جنگل

گران بودن سوختهای
جايگزين

زيرمعيارها

عدم تنوع شغلي

شکل  -1درخت تحلیل سلسلهمراتبی در پژوهش پیشرو

برای تعيين حجم نمونه در روش تحليل سلسلهمراتبي،
روش خاصي وجود ندارد و با تعداد اندک حجم نمونه هم
ميتوان مدل را اجرا کرد .برای مثال ،در مطالعه
 Mohammadianو همکاران ( )6009از  70نفر برای
مصاحبه استفاده شد .از اينرو در پژوهش پيشرو 60 ،نفر
از اساتيد ،خبرگان و صاحبنظران در حوزه جنگل در استان
لرستان بهعنوان نمونه مورد پرسش قرار گرفتند .پرسشنامه
بايد مبتني بر مقايسه زوجي طراحي شود که معيارها و
زيرمعيارهای موجود ،دوبهدو با يکديگر مقايسه شوند .برای
اين منظور ،بهطور معمول مقايسه زوجي بر اساس طيف 9
درجه ساعتي انجام ميشود ( .)Habibi, A. et al., 2014در

پرسشنامههای آماری که هدف برآورد يا اندازهگيری يک
متغير است ،پايايي و روايي پرسشنامه دارای اهميت است و
در واقع ابزار اندازهگيری صحت و دقت آن است ،اما در
روش تحليل سلسلهمراتبي که به مقايسات زوجي پرداخته
ميشود ،پرسشنامه از نوع آماری نيست ،بلکه فقط يک
ماتريس رياضي است که متغيرها دوبهدو با يکديگر مقايسه
ميشوند .بنابراين ،متغير مورد برآورد يا سنجش قرار
نميگيرد که پژوهشگر بخواهد ميزان درستي اين اندازه را
بررسي کند .از اين رو ،وجود روايي و پايايي برای ماتريس
مقايسه زوجي معنايي ندارد .فقط برای سنجش منطقي بودن
مقايسات زوجي ،از نرخ ناسازگاری استفاده ميشود .اگر
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نرخ ناسازگاری کمتر از  0/7باشد ،يعني مقايسات منطقي و
درست انجام شده است (.)Saaty, 1994
تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزيه و تحليل دادهها از بسته نرمافزاری Expert
 Choiceو برای سنجش اعتبار پاسخ پرسششوندگان به
ناسازگاری
نرخ
از
مقايسهای
ماتريسهای
( )Incompatibility Rate/IRاستفاده شد .در فرآيند تحليل
سلسلهمراتبي ،مقدار نرخ ناسازگار قابل تحمل کمتر از 0/7
درنظر گرفته شده است .محاسبه نرخ ناسازگاری
ماتريسهای مقايسهای در صورتيکه تعداد پرسششوندگان
بيش از يک نفر باشد ،بر اساس ميانگين هندسي پاسخ

پرسششوندگان انجام خواهد شد (.)Saaty, 1994

نتایج
جدول  7نرخ ناسازگاری و وزن هر يک از معيارهای
تأثيرگذار بر مشارکت بهرهبرداران محلي در مديريت ،حفظ و
احياء جنگلهای بلوط لرستان را نشان ميدهد.
طبق نظر خبرگان ،برای معيار اقتصادی هشت زيرمعيار
درنظر گرفته شد که در اين بخش ،وزن نسبي هر زيرمعيار
تعيين شد و با وزن زيرمعيارهای اقتصادی ديگر مقايسه شد
(جدول  .)6نتايج وزندهي به شش زيرمعيار معيار اجتماعي
نيز در جدول  3ارائه شده است.

جدول  -1نتایج رتبهبندی معیارهای پژوهش
رتبه

معيار

وزن نهايي

اول

اقتصادی

0/524

دوم

اجتماعي

0/657

سوم

زيرساختي

0/744

چهار

محيط زيستي

0/779

نرخ ناسازگاری = 0/03

جدول  -2نتایج رتبهبندی زیرمعیارهای درنظر گرفتهشده برای معیار اقتصادی
رتبه

زيرمعيار

وزن نهايي

اول

فقر و توان مالي کم

0/655

دوم

عدم تنوع شغلي

0/756

سوم

گران بودن سوختهای جايگزين

0/731

چهار

بيکاری

0/736

پنجم

درآمدزا بودن محصوالت چوبي

0/707

ششم

کم بودن درآمد در طرحهای مشارکتي

0/096

هفتم

ديربازده بودن طرحهای مشارکتي

0/09

هشتم

کم بودن قيمت محصوالت غيرچوبي

0/02

نرخ ناسازگاری = 0/06
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جدول  -3نتایج رتبهبندی زیرمعیارهای درنظر گرفتهشده برای معیار اجتماعی
رتبه

زيرمعيار

وزن نهايي

اول

کم بودن سطح آگاهي

0/655

دوم

عدم توجه به اثرات جانبي مثبت جنگل

0/792

سوم

ارتباط ضعيف سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداری کشور با جوامع محلي

0/721

چهار

عدم استفاده از تجارب مثبت

0/745

پنجم

کمرنگ بودن نقش رهبران محلي

0/773

ششم

عدم اطمينان نسبت به مالکيت آينده

/701

نرخ ناسازگاری = 0/002

زيستي نيز وزندهي شدند که نتايج آنها در جدول  4ارائه
شده است.

برای معيار زيرساختي ،شش زيرمعيار درنظر گرفته شد.
وزن نسبي هر زيرمعيار تعيين و با وزن زيرمعيارهای ديگر
مقايسه شد (جدول  .)5سه زيرمعيار مربوط به معيار محيط

جدول  -4نتایج رتبهبندی زیرمعیارهای درنظر گرفتهشده برای معیار زیرساختی
رتبه

زيرمعيار

وزن نهايي

اول

عدم وجود طرحهای تلفيقي از دانش بومي و دانش روز

0/675

دوم

ضعف قوانين

0/67

سوم

ضعف زيرساختهای خدماتي و رفاهي

0/791

چهار

کلي بودن برنامهها برای اقليمهای متفاوت

0/744

پنجم

کمبود مروجان

0/774

ششم

نگرش باال به پايين

0/702

نرخ ناسازگاری = 0/07

جدول  -5نتایج رتبهبندی زیرمعیارهای درنظر گرفتهشده برای معیار محیط زیستی
رتبه

معيار

وزن نهايي

اول

داشتن هوای پاک و خدمات محيط زيستي ديگر جنگل

0/542

دوم

داشتن مناظر و چشماندازهای زيبا

0/362

سوم

حفظ جنگلها و منابع جنگلي برای ادامه حيات

0/674

نرخ ناسازگاری = 0/002
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درنهايت اولويتبندی کل زيرمعيارهای پژوهش در شکل
 6ارائه شده است .با توجه به اينکه نرخ ناسازگاری در تمام

جدولهای وزندهي ،کمتر از  0/7بود ،نتايج قابل اعتماد
است.
نرخ سازگاری = 0/02

نگرش باال به پايين
کمبود مروجين
داشتن مناظر و چشمانداز زيبا
کلي بودن برنامهها برای اقليمهای متفاوت
عدم اطمينان نسبت به مالکيت آينده
ضعف زيرساختهای خدماتي و رفاهي
کمرنگ بودن نقش رهبران محلي
داشتن هوای پاک و خدمات محيطزيستي ديگر جنگل
ضعف قوانين
نبود طرحهای تلفيقي از دانش بومي و دانش روز
کم بودن قيمت محصوالت غيرچوبي
عدم استفاده از تجارب مثبت
حفظ جنگلها و منابع جنگلي برای ادامه حيات
ديربازده بودن طرحهای مشارکت حفظ جنگلها و منابع جنگلي
کم بودن درآمد در طرحهای مشارکت
ارتباط ضعيف سازمان با جنگلنشينان
عدم توجه به اثرات جانبي جنگل
درآمدزا بودن محصوالت چوبي
کم بودن سطح آگاهي
بيکاری
گران بودن سوختهای جايگزين
عدم تنوع شغلي
فقر و توان مالي کم
0/00

0/06

0/05

0/75 0/76 0/70 0/02 0/02

شکل  -2رتبهبندی زیرمعیارهای پژوهش

بحث
هدف پژوهش پيشرو ،بررسي عوامل تأثيرگذار بر
مشارکت بهرهبرداران محلي و ساکنان جنگل در استان
لرستان بهمنظور حفاظت ،مديريت و بهرهبرداری پايدار از
جنگلهای اين استان بود .با توجه به مصاحبههای
انجامشده ،چهار عامل (معيار) اقتصادی ،اجتماعي ،محيط
زيستي و زيرساختي توسط صاحبنظران و خبرگان حوزه
منابع طبيعي و محيط زيست بهعنوان عمدهترين عوامل
اثرگذار بر مشارکت مردم محلي تعيين و شناسايي شدند.
سپس زيرمعيارهای هرکدام از اين عاملها استخراج شده و

با استفاده از فرآيند تحليل سلسلهمراتبي ،رتبهبندی شدند .با
توجه به نتايج ،عوامل اقتصادی در ايجاد انگيزه بهمنظور
مشارکت مردم محلي و ساکنان جنگل که ذينفعان اصلي
مناطق جنگلي استان لرستان هستند ،بيشترين اثرگذاری را
داشتند و نسبت به عوامل ديگر از وزن بيشتری برخوردار
بودند .يافتههای پژوهش  Zandebasiriو )6076( Parvin
نيز مؤيد همين مطلب بود .پس از عوامل اقتصادی ،عوامل
اجتماعي در جايگاه دوم قرار گرفتند و از منظر
صاحبنظران اين حوزه ،نسبت به عوامل محيط زيستي و
زيرساختي برتر بودند .عوامل محيط زيستي و عوامل
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زيرساختي نيز بهترتيب در رتبههای سوم و چهارم قرار
گرفتند .فقر و توان مالي کم ساکنان مناطق جنگلي استان
لرستان سبب شده که مردم برای تأمين مايحتاج روزانه خود
بهطور مستقيم و غيرمستقيم به جنگل وابسته باشند .نتايج
پژوهشهای ديگر نيز نشان داده که فقر و توان مالي اندک
منجر به وابستگي شديد به جنگلها شد ( Imani Rastabi et
 )al., 2014که نتيجه اين وابستگي ،تخريب جنگلهای
زاگرس است .برای کاهش وابستگي و يا درآمدزايي منطقي
و بهرهبرداری پايدار از جنگل بايد اقداماتي انجام شود.
جنگلهای بلوط دارای محصوالت جانبي هستند .برای
جلوگيری از قطع درختان در ازای درآمد ناچيز و
بهرهبرداری غيراصولي ،ميتوان با اعمال سياستهای
تشويقي ،سرمايهگذاران را به سرمايهگذاری در صنايع جانبي
جنگلي و توليد محصوالت جانبي تشويق کرد .از اين طريق
ميتوان برای مردم محلي ،شغل و وسيله امرار معاش ايجاد
کرد.
ساکنان جنگل بهمنظور کشت محصوالت زراعي ديم با
عملکرد اندک ،کاربری اراضي جنگلي را تغيير ميدهند.
همچنين ،برای تغذيه دام ،تأمين سوخت و ساخت خانه و
طويله ،درختان جنگل را قطع ميکنند .مجموع اين اقدامات
(بهداليل اقتصادی ازجمله فقر و وابستگي به جنگل) منجر به
تخريب جنگلهای استان شده است .گران بودن سوختهای
جايگزين چوب و در دسترس نبودن آنها ،با توجه به
کوهستاني بودن و زمستانهای بسيار سرد در مناطق جنگلي
سبب شده است که جوامع محلي برای گرمايش بهشدت به
درختان جنگل وابسته باشند و جنگل را تخريب کنند .نتايج
مطالعه  Zandebasiriو  )6076( Parvinنيز حاکي از آن
بود که تغيير کاربری ،تأمين سوخت و عدم توسعه
اجتماعي -اقتصادی منجر به تخريب جنگلهای زاگرس
شد .همچنين ،يافتههای پژوهشي ديگر در جنگلهای
زاگرس نشان داد که تغذيه دام و تأمين نيازهای سوختي
بهترتيب با  26و  11درصد ،بيشترين استفاده مردم از
جنگلها بودند ( ،)Khedrizadeh et al., 2017بنابراين
تأمين انرژی مورد نياز ساکنان جنگلهای زاگرس در استان

507

لرستان از طريق گازرساني و سوختهای ديگر بهمنظور
کاهش وابستگي بهرهبرداران محلي به چوب درختان جنگل
برای تأمين سوخت ضروری است.
بيکاری ناشي از افزايش جمعيت و عدم وجود زمينههای
شغلي مناسب در بين ساکنان جنگلهای استان لرستان سبب
تخريب اين جنگلها ميشود .افراد بيکار ساکن در منطقه
برای تأمين معيشت خود بهطور غيراصولي از جنگل
بهرهبرداری ميکنند .يکي از موارد بهرهبرداری غيراصولي
افراد فاقد شغل ،قطع درختان جنگلي برای توليد زغال و
کسب درآمد است .تهيه زغال بدون هيچ امکانات خاص و
هزينه برای مردم منطقه ،درآمد ايجاد ميکند .به همين
منظور ،مردم منطقه بيشتر از درختان جنگلهای زاگرس
برای تهيه زغال استفاده ميکنند ،بهطوریکه زغالگيری يکي
از راههای کسب درآمد در مناطق جنگلي استان لرستان
است (مشاهدات ميداني نگارندگان و گفتگو با مردم بومي).
با توجه به ويژگيهای منطقه ميتوان زمينه مشاغل ديگری
همچون فرآوری محصوالت جانبي جنگل همچون فرآوری
بلوط ،انواع گردشگری ازجمله گردشگری کشاورزی و
جنگلي و دادن مجوز جنگل -زراعي ()Agroforestry
بهشرط حفظ جنگل و کاشت درختان بلوط را ايجاد کرد که
در افزايش درآمد ساکنان جنگل مؤثر باشد و از شدت
وابستگي ساکنان به جنگل و منابع جنگلي بکاهد .کم بودن
سطح آگاهي و يا عدم آگاهي اکثريت جوامع محلي در
خصوص فوايد و مزايای حفظ جنگل و يا آسيبهايي که در
طول زمان بهدليل برداشتهای بيرويه و غيراصولي از
جنگلها بهوجود خواهد آمد ،سبب شده است که روند
تخريب جنگلها با سرعت بيشتری انجام شود و ساکنان
انگيزهای برای مشارکت در حفظ و احياء آنها نداشته باشند.
عدم توجه به اثرات جانبي مثبت جنگل عامل ديگری است
که از ديد مردم ناديده گرفته شده است .به آثار جانبي مثبت
مانند جلوگيری از فرسايش خاک ،تصفيه هوا ،جذب آب و
غيره که هم در سطح استان و هم در سطح کشور دارای
اهميت است ،توجه نميشود که بايد در اين خصوص
آگاهسازی انجام شود .نتايج مطالعات ديگر نيز نشان داده که
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، مردم محلي دولت را مالک منابع ميدانند،اين حالت
بنابراين هيچ انگيزهای برای حفظ منابع طبيعي ندارند و سعي
 اين.ميکنند برداشت خود را از منابع به حداکثر برسانند
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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.

