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  چكيده
 -ياجتماع مسائل شناخت ،يجنگل محصوالت و جنگل به نانينش جنگل حد از ترشيب يوابستگ ليدل به زاگرس يها جنگل در
 يشتيمع يها يوابستگاز  يبرخ يبررسرو  پيش پژوهشهدف . ضرورت داردجنگل  بيتخريا كاهش  يريجلوگ منظور به ياقتصاد
 اطالعات يآور جمع يبرا. بود كوهدشت شهرستان يشمال بخش توابع از نامجو يعرف سامان در يجنگل منابع به نانينش جنگل

 ياريده در موجود اطالعات ران،يا آمار مركز اطالعات ،يمحل مردم با يشفاه مصاحبه و پرسشنامه روش از نينش جنگل يخانوارها
 مردم درآمدكه  شد مشخص ،آنها جينتا ليتحل و ها پرسشنامه يآور جمع از پس. شد استفاده كوهدشت شهرستان يبخشدار و روستا
 كشت به اقدام خود يشتيمع يها نهيهز جبران يبرا يمحل مردمكه  بود شده سبب موضوع نيا. بود آنها يها نهيهز از كمتر يمحل
 با خانوارها يها نهيهز و درآمد نيب رابطه بررسي .است شده بيتخر و ييزدا جنگل سبب خود نوبه به كه كنند جنگل اشكوبريز در رمجازيغ

 و يوابستگ زانيمنتايج اين پژوهش ثابت كرد كه بين  همچنين ).p=  784/0؛ R2=  041/0( اشتند وجود هاآن نيب يدار يمعن رابطه كه نشان داد رسون،يپ آزمون از استفاده
  ).p=  36/0؛ R2=  327/0( داري وجود نداردمعني هرابط جنگل از آمده دست به درآمد

  
  .ياقتصاد - ياجتماع مسائل ،يمحل مردم دار،يپا توسعهپرسشنامه، تخريب جنگل،  :كليدي يها واژه

  
  مقدمه

 مراتع و ها جنگل و عام صورت به يعيطب منابع امروزه
 شوند مي محسوب داريپا توسعه و اتيح بستر خاص، طور به
 در اهيگ و خاك آب، يا هيپا منابع حفظ در يرينظ يب نقش و

 و زيستي طيمح خدمات ارايه ،يشناخت بوم طيشرا بهبود
 & Jamshidi( دارند ها دام يبرا علوفه نيتأم و ديتول

Amini, 2013 .(در درجه  رييتغ يمعنا  جنگل به بيتخر

 يمنف ياست كه اثرها) از جنگل انبوه به تنك(جنگل  يفيك
 تيظرف كه  زماني ژهيو دارد، به شگاهيو رو يتوده جنگل بر
 ,Amini( ابدي يم كاهش يستيز تنوع و جنگل شيرو

 مجموعه ريتأث تحت ،بيتخر و ييزدا جنگل). 2015
قرار  ياسيو س ياقتصاد ،ياجتماع هاي عاملاز  اي دهيچيپ

 عنوان به زاگرس يها جنگل). Buntaine et al., 2015(دارد 
 يها از جنبه ران،يا يجنگل يها سازگان بوم نيترمهم از يكي
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 تياهم ياقتصاد -يو اجتماع يشناخت بوم ،يستيز طيمح
زاگرس در  يها جنگل تيريمد يچالش اصل. نددار زيادي
 ,.Soltani et al( يبردار و بهره يدسترس ت،يبا مالك ارتباط

 & Zandebasiri( يساز ميتصم به مربوط يها لهأمس ،)2014

Ghazanfari, 2010 (جنگل در يگذار استيس و )Jazirei 

& Ebrahimi Rostaghi, 2003 (يمختلف هاي عامل. است 
 دام، يچرا ه،يرو يب يها يبردار بهره ،يكاربر رييتغ مانند
 نيا يداريپا و ثبات ،چوب برداشت و يسوز آتش
 تيفيك و تعداد از روز روزبه و كند يم ديتهد را ها سازگان بوم
 شود يم كاسته ها اين جنگل يجانور و ياهيگ يها گونه

)2012 Mirzaei,( .دخالت با زاگرس هاي جنگل يكل طور به 
 آن ساختار و است همراه نهاآ اديز يوابستگ و يانسان ديشد

 & Jazirei( است گرفته قرار ها تيفعال نيا ريتأث تحت

Ebrahimi Rostaghi, 2003.( كه يبررس يط 
Pourhashemi  يها يژگيو در مورد )2014(و همكاران 

 يها جنگل انجام دادند، يشمال زاگرس يها جنگل يساختار
 قطع و انسان و دام حد از ترشيب تردد ليدل به را زاگرس
 و چوبي اي گونه تنوع فاقد ،درختان يها سرشاخه مكرر
 در پايداري نظر ازكه  كردند انيب و دانستند ساختاري تنوع

 شناسي جنگل هاي دخالت شانيا .رنددا قرار نامطلوبي شرايط
 يضرور مطالعه مورد توده يبرا را سازي غني و پرورش و

 موجود بيتخر و فشار ادامه است مسلم كه چه آن. دانستند
 ها جنگل نيا يشناخت بوم يها يتوانمند از فراتر كه است
 .داشت خواهد همراه به يريناپذ جبران يها خسارت و است
 بيمؤثر در تخر ياقتصاد -ياجتماع هاي عامل با رابطه در

 يها يبررس ،يمحل جوامع يشتيمع يها يوابستگ و ها جنگل
 يمتعدد يها پژوهش نيهمچن و كشور از خارج در يفمختل
به  توان يم نهيزم نيا در. است شده انجام كشور داخل در

اشاره كرد كه ) 2011(و همكاران  Heydariپژوهش 
 يعرف سامان نينش جنگل مردم اقتصادي -ياجتماع تيوضع
 منابع بيتخر بر آن ريتأثو  يانيم زاگرسدر  ي داربيدروستا

 به و كردند مطالعه اي پرسشنامه روش از استفاده با را يعيطب
 ،نظر مورد روستاهاي درنان ينش جنگل كه رسيدند جهينت نيا

 يليفس هاي سوخت و جنگل از را خود ازين مورد سوخت

 زياد تراكم ،مطالعه مورد منطقه در نيهمچن. دردنك يم نيتأم
 نانينش جنگل و انييروستا يشتيمع ديشد يوابستگ و تيجمع
 بيتخر به منجر كه شتدا وجود آن محصوالت و جنگل به

 در) 2011( همكارانو  Gilanipour .بود شده يعيطب منابع
 انييروستا يوابستگ زانيم سنجش راستاي در يا مطالعه
 استان نور شهرستان در واقع )Korchi(كرچي  نينش جنگل

 دنديرس جهينت نيا به مصاحبه روش از استفاده با مازندران
 ،نده بودداد انجام نيزم فروش كه ييخانوارها استثناي به كه

و  Mirakzadeh .دبودن فقر خط ريز خانوارهاساير 
 برداري بهره در مؤثر هاي عامل يبررس به) 2011( همكاران

 )Dezhen( دژن روستاي يجنگل هاي چوب از داريپا
 برداري بهره زانيم ايشان. ندپرداختشهرستان كامياران 

 اديز حد در را جنگل يچوب هاي فرآورده از نانينش هيحاش
 از سال كهن و سال انيم جوان، يسن يها گروه تماماستفاده (

 درختان هيرو يب قطع كه  طوري به كردند، يابيارز) جنگل
 منظور به درختان قطع و دام چراي مختلف، مصارف براي

 بيتخر هاي عامل نيمهمتر را كشاورزي هاي نيزم گسترش
و  Heydari. كردند انيب مردم دگاهيد از جنگل

Amirnezhad )2013 (ي ها جنگل در كه يپژوهش در
 انجام يا پرسشنامه روش با بهشهر شهرستان هزارجريب

 نامناسب يشغل نهيزم و درآمد كمبود ، نشان دادند كهدادند
 و مهم هاي عامل از يكي ،جنگل اطراف يروستاها در
. بودجنگل  بيتخر يو حت يبردار بهره زانيم در رگذاريتأث

Imani  يا با استفاده از روش پرسشنامه) 2013(و همكاران 
 سرانه درآمد بودن نييپا كه كردند انيب خود پژوهش در
 تعداد كه بود شده سبب مناسب يها شغل نداشتندليل  به
 ي كلگچيعرف ساماندر  نانينش جنگل از ياديز
)Kalgachi( نيتأم يبرا ،ياريستان چهارمحال و بختا 
 يبه منابع جنگل يديشد يخود وابستگ يزندگ يازهاين

 منطقه در يجنگل ياراض بيتخر ياصل ليداشته باشند و دل
مجاز ريكشت غ ،يبودن درآمد مردم محل كم را مطالعه مورد

 ها در برنامه يجنگل و عدم مشاركت جوامع محل اشكوبريز
و همكاران  Ghazanfari. كردند انيمنطقه ب يها پروژه و
واقع در  خول هاري هوها جنگل يسنت تيريمد) 2004(
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 قيتشو ياستان كردستان و كاربرد آن براشهرستان بانه 
جنگل را با استفاده از  داريپا تيريدر مد يمشاركت عموم

آنها پژوهش  جينتا. كردند يبررس يروش پژوهش مشاركت
 عملكرد در تواند يجنگل م يسنت تيرينشان داد كه مد

 منطقه يها جنگل يسنت تيريمد در .باشد مؤثر جنگل داريپا
 يها لهأمس و ياجتماع يها خواسته از يبيترك ،يبررس مورد

 .شد گزارش يمحل جامعه توسط يشناس جنگل يفن
Valipour نقش نهيزم در يپژوهش) 2014( همكاران و 

 شتيمع در يشمال زاگرس بلوط يها جنگل يسنت تيريمد
 انجام يمشاركت و يحضور مصاحبه روش با بانه يمحل مردم
 مرتع -جنگل يسنت ستميس مطالعه، مورد منطقه در. دادند

)Silvopastoral (و روزانه يازهاين رفع يبرا ياتيح منبع 
 درختان) زني سرشاخه( يگالزن قيطر از يبوم مردم يفصل
 هدف با زين و دام يبرا مرغوب علوفه نيتأم هدف با بلوط
 يدر بازساز تيعدم موفق ايشان. بود سوخت چوب نيتأم

 ستميس ينظر ساختار و سن را نقاط ضعف اصلجنگل از
 نقش )2015(و همكاران  Ildarmi. دانستند يگالزن
 بوم ستيز بيرا در تخر ياجتماع-ياقتصاد هاي عامل
 روش از استفاده با لرستان يكاكارضا منطقه يها جنگل
 نشان آنها يبررس جينتا. كردندارزيابي  يمراتب  سلسله ليتحل
 منطقه يها جنگل بيتخر در مؤثر هاي عامل نيب از كه داد

 يكاربر رييتغ و يدامدار ،يبردار بهره شامل كه يبررس مورد
 عامل نيمهمتر جنگل از يبردار بهره عامل بود، جنگل
 نبود آن علت كه بود يبررس مورد سازگان مبو بيتخر

 يمحل مردم ازين و مطالعه مورد منطقه در يگازرسان خطوط
 همكاران و Liu. بودسوخت  هيته منظور به چوب برداشت به
 استان مردم هاي استفاده مورد در خود قيتحق در) 2012(

 ،يجنگل هاي فرآورده از نيچ كشور در) (Unonan يوننان
 هاي قارچ ،يسوخت چوب از استفاده اين نتيجه رسيدند كه به

 به مردم يوابستگ نيمهمتر جمله از ها كاج و يخوراك
 كردند انيب نيهمچن .دبودنمورد مطالعه  يجنگل هاي عرصه

 متناسب اشتراك عدم از يناش ها عرصه نيا بيتخر كه

 .بود منافع و منابع به آنها يدسترس و يبوم ساكنان
Buntaine  يابيارز نهيزم در پژوهشي )2015(و همكاران 

 ياراض بيتخر از يريجلوگ يبرا نيزم تيمالك سند اثر
 Morona- Santiagoاستان در يا پرسشنامه روش با يجنگل

نتيجه تحقيق ايشان نشان داد . دادند انجام اكوادور در واقع
 از يكي يمحل جوامع يبرا نيزم تيمالك نييتع كه
 يبرا نيزم از استفاده تيريمدسازمان  ياصل يها استيس

 يدر سراسر جهان و عامل ها جنگل ينابود از يريجلوگ
به منافع  يابي دست يبرا يمردم محل زهيانگ تيتقو يبرا
 .بودمدت بلند

 يها لهأمس تياهم به نظر و فوق موضوعات به توجه با 
 يها جنگل در يشتيمع يها يو وابستگ ياقتصاد -ياجتماع
 يها يوابستگبررسي  ،رو پيشهدف از پژوهش  ،زاگرس

 يعرف سامان در يجنگل منابع به نانينش جنگل يشتيمع
  .بود يانيم سواقع در زاگر كوهدشت شهرستان ينامجو
  

  ها مواد و روش
  مطالعه مورد همنطق

نامجو از  يدر روستا 1394در سال رو  پيشپژوهش 
شهرستان كوهدشت واقع در غرب استان  يتوابع بخش شمال
طول  º50 3'تا  º46 51' ييايجغراف تيلرستان، با موقع

 دش انجام يشمال عرض º34 22'تا   º32 37' و يشرق
 منابع تيريمد طرح در موجود نقشه اساسبر. )1شكل (
 نامجو يفارس زبان دركه ( اوالدقباد يعرف سامان يعيطب

 است هكتار 11123 منطقه نيامساحت  ،)است شده اشاره
 جزء آن درصد 10 و يمل يضاار جزء آن درصد 90 كه
 ياجتماع بافت. شود يم محسوب مردم يزراع يها نيزم

 مورد منطقه ياجتماع بافت. است يريعشا -ييروستا منطقه،
 ،يبررس مورد منطقه در. است يا فهيطا صورت به مطالعه

 ،است شده صادر يمسكون تيمالك سند خانوارها تمام يبرا
 نيب يئجز يناهماهنگ ،يعرف يجنگل ياراض مورد در اما

  .دارد وجود آنها سند مساحت و ياراض مساحت
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  اوالدقباد يعرف سامان و لرستان استان در مطالعه مورد منطقه تيموقع -1 شكل

  

 10تا يك نيب مساحت با ياراض يدارا ياهال شتريب
 قرار مسطح مناطق در ياراض نيا شتريب كه هستند هكتار
 هم دار بيش مناطق در موجود يكشاورز ياراض البته .دارند
 موارد، يبعض دركه  دوش مي مشاهده مسطح ياراض به نسبت
سرپرست  شتريب شغل. شود يم شامل را تند بيش با ياراض

شده   محصول كشت نيشترياست و ب يخانوارها كشاورز
 ،منطقه نيا در. گندم و جو است ،توسط كشاورزان منطقه

 نظر از. كنند يمكشاورزي جنگل  اشكوبريز در اغلب مردم
. هستند زاد شاخه موجود يها جنگل شتريب ،يشيرو فرم

علت   به منطقه نيا يها جنگل در يعيطب يزادآور
درختان مانند شخم و  اشكوبريز از هيرو يب يبردار بهره

بذور درختان وجود  يآور جمع و دام ي، چراكشاورزي
نظر سطح  منطقه از نيو ا است محدود اريبس ايندارد و 

 تيدر سطح استان از وضع يپوشش جنگل و تاج ياراض
به  رياخ يها در سال ، امابرخوردار است يخوب نسبت به
قرار  ديشد بيمورد تخر يعمدريو غ يمختلف عمد ليدال

  .است گرفته
  پژوهشروش 
 يبرا، )Hosseainpour )2003 اساس پژوهش بر
 ،درصد 30 خانوار، 100 تا 50 با يروستاها از يريگ نمونه

 آن از كمتر و درصد 50 خانوار، 50 تا 10 يروستاها
. شود يم انجام ياجتماع يريگ نمونه درصد 100 صورت به

 پژوهش در اما ،بود خانوار 61 يدارا يبررس مورد يروستا
 محل در ميمق يخانوارها تمام شتر،يب دقت منظور به ور پيش

 يآور جمع ،يبررس مورد يخانوارها نيب در .بررسي شدند
 كل درصد 83 حدود اي ميمق خانوار 51 به مربوط اطالعات
اطالعات  يآور جمع يبرا. شد ريپذ امكان خانوارها
 ياز روش پرسشنامه و مصاحبه شفاه ييروستا هايخانوار

 ران،ياطالعات مركز آمار ا نيهمچن و يبا مردم محل
شهرستان  يروستا و بخشدار يارياطالعات موجود در ده
  .كوهدشت استفاده شد

 يتيجمع تيوضع ،ييروستا يخانوارها پرسشنامه در
 سواد، زانيم تكفل، تحت افراد تعداد ت،يجنس مانند خانوارها
 يدرآمدها و نهيهز ياقتصاد يپارامترها مهاجرت،
 زانيم دام، تعداد مانند يشتيمع يها يوابستگ نيتأم خانوارها،

 سوخت مصرف مقدار و يدامدار ،يكشاورزطريق  از درآمد
 يوابستگ از منظور. گرفت قرار يبررس مورد سال در
است  يجنگل يبه جنگل، هر گونه استفاده از اراض يشتيمع
 درآمد در اي باشد داشته ييدرآمدزا يمحل مردم يبرا كه

 ;Pyhälä et al., 2006( باشد اثرگذار آنها ساالنه خالص

Zenteno et al., 2013 (سوخت، چوب هيته مانند 
 يفرع محصوالت هيته و يجنگل ياراض در يكشاورز

)Imani et al., 2013 .(رو پژوهش پيشدر اساس  نيا بر، 
 مورد منطقه در كارشناسان نظر با كه يسطح وابستگ چهار
 سطح چهار نيا. شدند يفيك يابيارز ،بودند مشهود مطالعه
 از استفاده، )اشكوبريز كشاورزي( جنگل در كشت شامل

 عنوان بهاز چوب درختان  استفاده جنگل، يفرع محصوالت
از  استفاده و جنگل اشكوبريز يچرا زم،يه و سوخت
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 يها آستانه. بودند يساختمان مصالح عنوان بهچوب درختان 
 درآمد زانيم( بيترت به شده يمعرفچهار سطح  يمورد نظر برا

هزار  100 :نيانگيم طور به كم يليخ يوابستگ از آمده دست به
 750: متوسط يوابستگ ،الير هزار 500 :مك يوابستگ ،الير

 درنظر گرفته) الير ونيليم كي: اديز يوابستگ و الير هزار
قرار  فيط نيكه در ا يياساس تعداد خانوارها نيبر ا. شد

 آنها يشتيمع يوابستگ ينسب طور و بهشدند گرفتند شمارش 
 .شد ارايه

آزمون استفاده از  با ها نهيهز و درآمدها نيب يدار يمعن

ترسيم نمودارها و  .بررسي شد SPSS16افزار  نرمدر  رسونيپ
 .شد انجام Excel افزار نرمدر  ها ولجد

 

  نتايج
 جامعه از درصد 55، رو پژوهش پيش براساس نتايج

 مردان راآن  درصد 45 و زنان را يبررس مورد يآمار
 يبررس ايجنت 5 تا 2 يها شكل در. دادند تشكيل مي

 ساالنه يها نهيهز و درآمد سواد، سطح شغل، يها يژگيو
  .است ارايه شده يمحل مردم

  

                                     
  يمحل مردم سواد سطح - 3 شكل                                                                 يمحل مردم شغل -2 شكل

  
 از يفراوان نيشتريب شده،  يآور جمع اطالعات براساس

 يدرآمد طبقه به مربوط يكشاورز از آمده دست به درآمد نظر
 نيكمتر و بود) درصد 01/49 معادل( الير ونيليم 10 تا پنج

 ونيليم 15تا  10 يدرآمد طبقه به مربوطنيز  آن يفراوان
 منظور به خانوارها .)4شكل (بود ) درصد 8/9معادل ( الير

 يها تيفعال انجام يبرا ،يسودده شيافزا و ها نهيهز كاهش

 كمك كار يبرا خانواده يروين از شتريب ،يكشاورز
، نظر مورد يخانوارها ساالنه نهيهز در مورد. رفتندگ يم
 الير ونيليم 15 از شتريب مربوط به هزينه  يفراوان نيشتريب
 نهيهز به مربوط يفراوان نيكمتر و) درصد 14/43معادل (

 بود) درصد 8/9معادل ( معادل الير ونيليم يك تا پنج
  ).5 شكل(

  

                 
  هر خانوار نهساال نهيهزتوزيع  -5شكل                             هر خانوار                     نهدرآمد ساالتوزيع  -4 شكل            
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 خانوارها يها نهيهز و درآمد نيب رابطه يبررس از پس
 رابطه كه شد مشخص رسون،يپ آزمون از استفاده با
=  784/0؛ R2 = 041/0( اشتند وجود هاآن نيب يدار يمعن
p.( نيب يدار يمعننشان داد كه رابطه  آمده دست به جينتا 
 وجود نداشت جنگل از آمده دست به درآمد و يوابستگ زانيم
)327/0 = R2 36/0؛  =p(. ماهانه درآمد زانيم يبررس 

 درآمد نيشتريب كه داد نشان يچوب داتيتول از آمده دست به
 طريق از بررسي مورد يخانوارها يبرا آمده دست به

 يچوب داتيتول فروش و هيته و بود يدامدار و يكشاورز
 شتنددا يمحل مردم درآمد در يكم اريبس سهم) غالز و زميه(
  ).6 شكل(

 

 
 مختلف مشاغل از يمحل مردم درآمد كمينه و بيشينه -6 شكل

  
 كشت شاملترتيب  به جنگل از انييروستا استفاده شتريب
 محصوالت از استفاده، )اشكوبريز كشاورزي( جنگل در
 اشكوبريز يچرا سوخت، عنوان بهاز چوب  استفاده ،يفرع

 در كشت كه بود يساختمان مصالح يبرا چوباستفاده از  و
 داد اختصاص خود به را) 64/25( درصد نيشتريب جنگل

  .)1جدول (
  

  جنگل از انييروستا يها استفاده - 1 جدول
 ينسب درصد يفراوان جنگل از انييروستا استفاده موارد

 64/25 50 )اشكوبريز كشاورزي( جنگل در كشت

 13/25 49 جنگل يفرع محصوالت از استفاده

 13/25 49 زميه و سوخت چوب عنوان به استفاده

 54/21 42 جنگل اشكوبريز يچرا

 56/2 5 يساختمان مصالح عنوان به استفاده

  
 زميه و غالز فروش د،يتول طريق از آمده دست به درآمد

 زده نيتخم الير ونيليم 10پنج تا  نيب خانوار، 51 نيب در
 مورد يخانوارها سرپرست شتريب كه نيا به توجه با. دش

 درصد 80 نيبنابرا ند،بود مشغول يكشاورز شغل به مطالعه
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 در جنگل )سال 10 از شتريب( ميدا ميمق صورت هب آنها از
 خانوارها يوابستگ زانيم شدت يابيارز در .ندشتدا سكونت

 و جنگل به يوابستگ زانيم كه شد مشخص جنگل به

 از خانوار 34 كه داشت قرار اديز طبقه در آن محصوالت
 ندشتدا جنگل به ياديز يوابستگ خانوار 51 مجموع

  .)8و  7 هاي شكل(
 

  
 خانوارها درآمد سرانه بر جنگل ازآمده  دست به درآمدتوزيع  -8 شكل                       جنگل به يمحل مردم يوابستگ زانيمفراواني  - 7 شكل     

  
  بحث

 و توسعه در آن نقش و يعيطب منابع تياهم امروزه
 استفاده. است ريانكارناپذ يامر مختلف يكشورها شبرديپ

 منابع نيا شبرديپ و توسعه به تواند يم يجنگل منابع از حيصح
 هيكل كه شود يم باعث آن به توجه عدم و كند كمك اريبس

 ،ياقتصاد و ياجتماع مسائل ازجمله يا توسعه يها برنامه
 مخاطره با ياسيس مسائل نيو همچن يآموزش -يفرهنگ
 مرتبط يها بخش از يكي روستا يمحل جوامع. شود رو روبه
 جوامع، نيا يشتيمع يوابستگ به توجه با كه هستند جنگل با

. شود ها جنگل بيتخر موجب تواند يم آنها نادرست عملكرد
مسائل  ييشناسا يالزم در راستا يها يبررس ديبا جهينت در

 يو راهكارهاانجام شود جوامع  نيا ياقتصاد -ياجتماع
  .ارايه شودرفع آنها  يمناسب برا يتيريمد

 يهمبستگ بيضر شد، نتايج اشاره در كه طور همان
 هاي خانوارهاي روستايي بين درآمدها و هزينه رسونيپ

 رابطهكه   معنا  دينب ؛بودن دار يمعن كه آمددست  هب 041/0
. شتوجود ندا خانوارها يها نهيهز و درآمد نيب يدار يمعن
و همكاران  Gilanipourمطالعه  باآمده  دست هب جهينت
بودن  زيادخود  يدر بررس ايشان .مطابقت دارد) 2011(

 نيب رابطه يدار يمعن عدم و ها نهيدرآمدها نسبت به هز

 جنگل بيتخر عامل نيمهمتر را ساالنه يها نهيهز و درآمد
 يمحل مردم درآمد كه داد نشان جينتا ن،يا بر  عالوه. دانستند
 نيشتريب. )5و  4 يها شكل( بود آنها يها نهيهز از كمتر
 ،بود الير ونيليم 10پنج تا  طبقه به مربوط خانوارها درآمد

 15 از ترشيب يدرآمد طبقه به مربوط نهيهز نيشتريب اما
 كه نشان داد رو پژوهش پيش جينتا. بود الير ونيليم

 يها شغل و يكشاورز قيطر از را يكاف درآمد كشاورزان
 آزاد يها شغل و يدامدار مانند روستا نيا درديگر  جيرا
 يبرا ،جهيدرنت .آورند دست نمي به خانواده، معاش امرار يبرا

 با ساالنه و ماهانه يها نهيهز شدن سر سربه اي ها نهيهز جبران
. آورند يم يرو جنگل از استفاده به ساالنه، و ماهانه درآمد

 به منطقه نيا نانيروستانش يوابستگ جاديا سبب مورد نيا
  .)8و  7 هاي شكل( ه استشد يجنگل ياراض

مردم  يوابستگ نيب يهمبستگ بينشان داد كه ضر جينتا
از جنگل بر سرانه  آمده دست بهبه جنگل و درآمد  يمحل

 كه نيبا وجود ا .دار نبود كه معني بود 327/0درآمد خانوارها 
 از آمده دست به درآمد و يوابستگ سطح نيب يدار يرابطه معن
 ساالنه يدرآمدها سطح بودن كم اما امد،ين دست هب جنگل
و استفاده  يكار موجب دست ،نهساال يها نهيهز به نسبت

 66 از ترشيب. شدمنطقه  يجنگل ياز اندازه از اراض ترشيب
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 يعني شتند،دا جنگل به ياديز يوابستگ يمحل مردم درصد
 در كشت مانند جنگل از ممكن يها استفاده تمام مورد در
 سوخت، چوب ،يفرع محصوالت از استفاده ،اشكوبريز

مصالح چوب براي و  شانيها دام اشكوبريز يچرا
با  جهينت نيا. شتنددا يوابستگ يبه منابع جنگل يساختمان

 هاي جنگلدر ) Ghazanfari)2010 و   Zandebasiriجينتا
 يها در جنگل) 2013(و همكاران  Imani ،استان لرستان
 و يارياستان چهارمحال و بختكلگچي  يسامان عرف
Valipour  بانه شهرستان  يها در جنگل) 2014(و همكاران

 درآمد بودن كم ،اساس نيا بر. دارد مطابقتاستان كردستان 
 نيمهمتر توان يم را مناسب يها شغل نداشتندليل  به سرانه
 در .كرد انيب زاگرس يها جنگل در جنگل به يوابستگ نهيزم

 يوابستگ) 2015( و همكاران Porro زيخارج از كشور ن
 را يجنگل محصوالت به پرو ييروستا يخانوارها درآمد
 مختلف مناطق در جنگل بيتخر هاي عامل نيمهمتر ازجمله

 .دارد يخوان هم رو پيشپژوهش  جيكه با نتا برشمردند

 در كشت كه داد نشان انييروستا استفاده نيشتريب جينتا
 استفاده مورد نيشتريب درصد 64/25 با جنگل اشكوبريز
 يجنگل ياراض سطح بيتخر ياصل هايعامل از و شتدا را
 يزندگ مخارج نيتأم منظور به انييروستا. بود منطقه نيا

 چون و ندشتدا ازين يشتريب يكشاورز نيزم به خود
 در ،يستن ريپذ امكان يمحل مردم به يمل ياراض يواگذار

 راه از شتريب درآمد و سود آوردن دست به يبرا جهينت
 يجنگل ياراض در رمجازيغ كشت به اقدام ،يكشاورز

 نيا در ييزدا جنگل ليدال در تأمل قابل نكته. ندا هكرد
 يبررس در. بود جنگل اشكوبريز در رمجازيغ كشت ،منطقه
 مجاز ياراض و روستا نيا اتيمستثن و امالك يرسم اسناد
 كشت مورد، نيچند در كه شد مشخص يمحل مردم يعرف

 با جهينت نيا. بود آنها يعرف يها نيزم از شتريب خانوار
 همكارانو  Richard و) 2015( همكارانو   Ildarmiجينتا
 هيحاش در كشاورزي در مورد اخير. دارد مطابقت) 2011(

 انيب ايتانزان هاي جنگل بيتخر در مهم يعامل زين ها جنگل
 .دش

 خود يمال منابع به كمك يبرا مردم نامجو يروستا در

 فروش و استفاده ،يكشاورز ،يدامدار به معاش امرار براي
 نيشتريب كه ورزند مبادرت مي غالز هيته و يفرع محصوالت

). 6شكل ( ردندك يم كسب يدامدار و يكشاورز از را درآمد
 جنگل بيتخر باعث نيزم يكاربر رييتغ با منظور دينب
 ياراض به آن ليتبد و جنگل يكاربر رييتغ. نددش يم

 نيب از ،دامنه در موجود يجنگل درختان قطع، كشاورزي
 يبرا تند بيش از استفاده يگاه و آنها سبز پوشش بردن
 روستاييان. كنند رييتغ جيتدر به منابع كه شود يم سبب كشت
 يدامدار وهيش نيا كه فرستند يم جنگل به چرا يبرا را ها دام

 جيبا نتا جهينت نيا. شود يم جنگل بيتخر باعث
Mirakzadeh به كه دارد مطابقت) 2011( همكاران و 

 هاي عامل عنوان به يانسان نامناسب يها يبردار بهره و تيفعال
 يجنگل درختان چوب از غالز هيته. كردند اشاره بيتخر
 مورد منطقه ييروستا يخانوارها درآمد از يكم اريبس سهم

 ييها استفاده به  نسبت آن سهم و ادد يم ليتشك را مطالعه
  جيبا نتا جهينت نيا. بودكمتر  اشكوبريكشت در ز مانند

Heydariجهينت زيرا ندارد، يخوان هم) 2011( همكاران و 
 ترشيب كه داد نشان الميا يها جنگل از يبخش در آنها يبررس
 جنگل از را خود يسوخت يازهاين ،خانوارها درصد 53 از
 درآمد) 2014(همكاران  و Khosravi. كنند يم نيتأم
 را جنگل يرالواريغ محصوالت يبردار بهره از آمده دست به
 بود، اثرگذار آنها درآمد بر ها جنگل از ميمستق طور به كه
 بعد از يمردم محل يشتيمع يوابستگ نيمهمترعنوان  به

 .كردند انيب يدر زاگرس شمال يكشاورز

 مورد منطقهدر  رو پژوهش پيش يها افتهي براساس
 رمجازيغ كشت جنگل، بيتخر عامل نيمهمتر، مطالعه

 نيبنابرا ،بود ها نهيهز به نسبت درآمدها بودن كم ليدل به
 ها جنگل نيا بيتخر از يريجلوگ يبرا تواند يم ريز موارد

اشاعه  منظور به انييروستا آموزش) 1: رديقرار گ مورد توجه
 جاديا براي آنها يزيست طيمح نشيسطح دانش و ب يو ارتقا
 از حفاظت در يعموم مشاركت و تيمسئول حس عالقه،

 هاي رسانه و يآموزش مراكز همكاري با ستيز طيمح
 مرتبط، يياجرا هاي دستگاه امكانات از رييگ بهره و يگروه

 تيريمد ،يزير برنامه ميمفاه با رانيمد يآشناساز) 2
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 منابع و يكشاورز نظام در نيسرزم شيآما و كياستراتژ
 مردم ساختن آگاه براي منطقه از يافراد انتخاب) 3 ،يعيطب
 شتريب توجه) 4 ،ندگانيآ يبرا يعيطب منابع بودن محدود از
 از يريجلوگ منظور به انييروستا يها خواسته و ازهاين به

 منطقه در يشغل يها فرصت جاديا) 5 و جنگل شتريب بيتخر
با هدف  يا كارخانه جاديا مانند دولت تيحما و تيريمد با
منابع  شيمردم منطقه با هدف افزا يبرا ييدارو اهانيگ ديتول
  .بياز تخر يريو جلوگ يمال
  

  سپاسگزاري
 در همكاري دليل به نامجو يروستا ساكنين از وسيله بدين

 همچنين و رو پژوهش پيش انجام براي مفيد اطالعات ارايه
 يعيطب منابع اداره كارشناسان ارزنده يها ييراهنما از

 .شود مي يقدردان كوهدشت شهرستان

  
References 
- Amini, M., 2015. Pamphlets sustainable forest 

management and planning lessons. Sari 
Agricultural Sciences and Natural Resources 
University, Sari, 14p (In Persian). 

- Buntaine, M.T., Hamilton, S.E. and Millones, M., 
2015. Titling community land to prevent 
deforestation: An evaluation of a best-case 
program in Morona-Santiago, Ecuador. Global 
Environmental Change, 33: 32-43. 

- Ghazanfari, H., Namiranian, M., Sobhani, H. and 
Mohajer, M.R., 2004. Traditional forest 
management and its application to encourage 
public participation for sustainable forest 
management in the northern Zagros mountains 
of Kurdistan province, Iran. Scandinavian 
Journal of Forest Research, 19(4): 65-71. 

- Gilanipour, N., Adeli, K., Gilanipour, J. and Aria, 
H., 2011. Investigation of rural economic 
condition and assessment of their dependence 
to the forest (case study: Karchi village). 
Journal of Natural Ecosystems of Iran, 1(4): 48-
54 (In Persian). 

- Heydari, M., Khosrowpour, A. and Rezaie, D., 
2011. Investigation of socio-economic 
condition of the people of Zagros forests and its 
effects on degradation of natural resources 
(case study: Shirvan Chardavol-Ilam). 

Proceedings of the Regional Conference of 
Forests and Environment, Guarantee 
Sustainable Development. Boushehr, 28 Apr. 
2011: 7p (In Persian). 

- Heydari, Z.N. and Amirnezhad, H., 2013. 
Examination of socio-economic status and 
importance of forest dwellers (case study: the 
area of thousands of acres of the city). 
Proceedings of the First National Conference 
on Medicinal Plants and Sustainable 
Agriculture. Hamedan, 25 Feb. 2013: 15p (In 
Persian). 

- Hosseainpour, A., 2003. Study of socio-economic 
rural communities and its effects on forests. 
M.Sc. thesis, Faculty of Natural Resources, 
Gorgan University of Agricultural Sciences and 
Natural Resources, Gorgan, 140p (In Persian). 

- Ildarmi, A., Ghasemi, F. and Bahmani, N., 2015. 
The role of socio-economic factors in the 
destruction of ecosystems Zagros forests (The 
amount suspended Lorestan). Journal of 
Research in the Protection and Conservation of 
Forests and Rangelands, 13(2): 145-155 (In 
Persian). 

- Imani, R.M., Jalilvand, H. and Zandbasiri, M., 
2013. Examination of socio-economic local 
system Kalgchy Zagrosin Chaharmahal and 
Bakhtiari. Journal of Natural Ecosystems of 
Iran, 4(2): 59-70 (In Persian). 

- Jamshidi, A. and Amini, A.M., 2013. Evaluation 
of factors affecting the degradation of 
rangelands to natural resource management 
experts in Ilam province. Journal of 
Conservation and Exploitation of Natural 
Resources, 1(4): 91-105 (In Persian). 

- Jazirei, M.J. and Ebrahimi Rostaghi, M., 2003. 
Zagros Silvicalture. University of Tehran Press, 
Tehran, 560p (In Persian). 

- Khosravi, Sh., Maleknia, R. and Khedrizadeh, 
M., 2014. Economic role of forests in rural 
livelihoods in northern Zagros. Journal of 
Forest Sustainable Development, 1(3): 251-268 
(In Persian).  

- Liu, J., Zhang, R. and Zhang, Q., 2012. 
Traditional forest knowledge of the Yi people 
confronting policy reform and social changes in 
Yunnan province of China. Forest Policy and 
Economics, 16: 1-9. 

- Mirakzadeh, A., Bahrami, M. and Ghiasvand 
Ghiasi, F., 2011. Analysis of effective factors 
on use sustainable of forest wood (case study: 



  ... نشينان به منابع جنگلي هاي معيشتي جنگل وابستگي  104

Dejen village-Kamiaran). Journal of Iranian 
Natural Resources, 64(1): 391-404 (In Persian).  

- Mirzaei, J., 2012. The causes of forest 
degradation and the solution strategies to deal 
with them. Proceedings of the First National 
Conference of Strategies to Obtain of 
Sustainable Development. Tehran, 6-7 March 
2012: 8p (In Persian). 

- Porro, R., Lopez-Feldman, A. and Vela-
Alvarado, J.W., 2015. Forest use and 
agriculture in Ucayali, Peru: Livelihood 
strategies, poverty and wealth in an Amazon 
frontier. Forest Policy and Economics, 51: 47-
56. 

- Pourhashemi, M., Zandebasiri, M. and Panahi, P., 
2014. Structural charactristics of oak coppice 
stands of Marivan Forests. Journal of Plant 
Researches (Iranian Journal of Biology), 27(5): 
766-776 (In Persian). 

- Pyhälä, A., Brown, K. and Adger, W.N., 2006. 
Implications of livelihood dependence on 
nontimber products in Peruvian Amazonia. 
Ecosystems, 9(8): 1328-1341. 

- Richard, A.G., Mafuru, C.S., Paul, M., Kayombo, 
C.J., Kashindye, A.M., Chirenje, L.I. and 
Musamba, E.B., 2011. Human activities 

influencing deforestation on meru catchment 
forest Reserve, Tanzania. Journal of Human 
Ecology, 33(1): 17-20. 

- Soltani, A., Sankhayan, P.L. and Hofstad, O., 
2014. A dynamic bio-economic model for 
community management of goat and oak forests 
in Zagros, Iran. Ecological Economics, 106: 
174-185. 

- Valipour, A., Ghazanfari, H. and Plininger, T., 
2014. The role of traditional forest management 
on local livelihoods in Northern Zagros oak 
forests of Iran, Sustaining Forests, Sustaining 
People. Proceedings of the World Congress on 
Sustaining Forests, Sustaining People. USA, 5-
11 Oct. 2014:18 p. 

- Zandebasiri, M. and Ghazanfari, H., 2010. The 
most important development outcomes and 
factors affecting the management of local 
people Zagros forests (case study: castles basin 
flowers Lorestan province). Iranian Journal of 
Forest, 2(2): 127-138 (In Persian).  

- Zenteno, M., Zuidema, P.A., de Jong, W. and 
Boot, R.G.A., 2013. Livelihood strategies and 
forest dependence: new insights from Bolivian 
forest communities. Forest Policy and 
Economics, 26: 12-21. 



105 Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 25 No. 1, 2017 

Forest dwellers livelihood dependence on forest resources 
(Case study: Namjoo watershed of Kouhdasht County) 

 
N. Nazariani 1, A. Fallah 2٭, M. Lotfalian 3 and M. Imani Rastabi 4 

1- M.Sc. Student Forestry, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran 
2 ٭-   Corresponding author, Associate Prof., Department of Forestry, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources 
University, Sari, Iran. E-mail: fallaha2007@yahoo.com 
3- Associate Prof., Department of Forestry, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran  
4- M.Sc. Forestry., Department of Forestry, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran 
 
Received: 01.02.2016                                      Accepted: 14.05.2016 
 

Abstract 
In Iran Zagros forests, forest dwellers on forest and forest products overdependence 
understanding of socio-economic issues in order to prevent and even reduce forest 
degradation is essential. The aim of this study was to investigate some forest dwellers 
livelihood dependence on forest resources in the northern part of city functions 
Kouhdasht is Namjoo watershed. For this purpose, the household data collection 
questionnaire and interview with the forest residents, Statistical Center of Iran, and the 
information contained in VA village and County of Kouhdasht were used. The results 
showed that local people's income is less than their cost. This caused the locals to cover 
their living costs to cultivate their unauthorized forest understory. This contribution is 
causing deforestation and degradation. The relationship between income and household 
expenses using the Pearson test showed that there are no significant correlation between 
them (R2 = 0.041; p = 0.784). Also, the results have proved that the relationship between 
the dependent and the income derived from forest are no significant (R2 = 0.327; p = 
0.36). 
 
Keywords: Deforestation, local people, questionnaires, socio-economic problems, 
sustainable development. 
 
 


