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چکیده
و یند حفظ، احیات مردم محلی در فرانقش و جایگاه مشارکطبیعی، مستلزم شناختیابی به توسعه پایدار منابعدر شرایط فعلی دست

نشینان در بررسی میزان مشارکت جنگلبا هدف هاي پیمایشی است از نوع تحقیقکهاین پژوهش. استطبیعی اري از منابعبردبهره
منطقه درنشینان شهرستان بابلخانوار از جنگل330جامعه آماري تحقیق شامل . انجام شدثر بر مشارکت مؤيهااملمدیریت جنگل و ع

خانوار 178با استفاده از جدول مورگان، تعداد . استطبیعی استان مازندران طبیعی اداره کل منابعن منابعنفر از کارشناسا70بابلکنار و 
. از طریق سرشماري انتخاب شدندزینطبیعی استان مازندرانو کارشناسان اداره کل منابعنشین انتخاب شدندعنوان نمونه جنگلهب

نظران ن و صاحباز نظرات متخصصا) شنامهپرس(ق یبراي سنجش روایی ابزار تحقوآوريق پرسشنامه جمعیها از طراطالعات و داده
و کارشناسانa=87/0نشینانضریب پایایی پرسشنامه جنگلونباخ، با استفاده از آزمون آلفاي کر. دشاستفاده ییو اجرایعلم
89/0 =a برداري جنگلهاي حفظ و بهرهنشینان در فعالیتجنگلداد کهنشان گرفته در مدیریت جنگلقدامات انجامنتایج ا. دشتعیین،

زان یميداري بین متغیرهاکه رابطه مثبت و معنیمشخص شد همچنین.اندجنگل داشتهيمشارکت و عملکرد بهتر و بیشتري نسبت به احیا
هاي نشینان در دورهیعی، میزان شرکت جنگلهاي کشاورزي، میزان ارتباط با مسئولین منابع طبالت، سن، درآمد حاصل از فعالیتیتحص

رابطه ،نشینانشده توسط جنگلزان مدیریت صحیح اعمالینشینان از فواید جنگل و مترویجی، میزان آگاهی و شناخت جنگل- آموزشی
. ایش یابدنشینان در رابطه با مدیریت جنگل افزآگاهی و دانش جنگلشود کهمجموع، پیشنهاد میدر. داري وجود داردمعنی

.ح جنگل، توسعه پایداریت صحیریطبیعی، مشارکت، مردم محلی، مدمنابع:يدیکلهايواژه

مقدمه
عنوان یکی از منابع پایه بهها و مراتعجنگل

تجدیدشونده، نقش مهمی در ایجاد بستر مناسب براي توسعه 
نقش جنگل . دکننهاي اقتصادي و اجتماعی ایفا میفعالیت

هاي مختلف بسیار بارز نظامو تعادل بوم، خاكآبدر حفظ
در ایران از کل عرصه . ستاثر نیز مؤو از بعد اقتصادي 

.هکتار زیر پوشش جنگل قرار داردیلیونم3/14کشور، 
کشور داراي جنگل، 56اساس آمار موجود، ایران از بین بر

گیاهی پوششاندازه،در شرایط فعلی. استرا دارا 45مقام 
رسیده که سهم جایی و بهایران کاهش پیدا کردهر چوبی د

و در مقایسه با سرانه استکتار ه17/0هر ایرانی از جنگل 
اختالف زیادي از جنگل،هکتار8/0مندي بهرهیعنیجهانی

در ایران، ها جنگلصورت ادامه روند تخریب در. وجود دارد
40تا30هاي کنونی تا ممکن است بخش وسیعی از جنگل

Marvie(ال آینده از دست برودس Mohajer, 2005.( در
صرف که دولتی هاي جنگلداري دیدگاه،هاي اخیرطی سال
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تدریج شد، بهمیاستفاده ها براي حفظ و احیاي جنگل
در حفظ و احیاي ها و مشارکتتیقابلسمت استفاده از به

.جنگل هدایت شده است
ویژه در به،یراندر شرایط فعلی در اکثر مناطق روستایی ا

روستاهاي مناطق جنگلی، روستاییان در ارتباط تنگاتنگ با 
و هستندطور اخص هطور اعم و جنگل بطبیعی بهمنابع
طبیعی وابسته استاز زندگی آنان به جنگل و منابعیبخش

)Abdolahpoor, 2000 .(منظور حفظ، احیا و بهنیبراابن
هاي حلراهستفاده ازافقط،هابرداري صحیح از جنگلبهره

پاسخگوي مشکالت فعلی کشور ،فنی و امکانات دولتی
یند در فرانشیندر رابطه با اهمیت نقش مردم جنگل.ستین

معتقد است که ناتوانی ) Rezvanfar)2000،مدیریت جنگل
هاي متعارف مبتنی بر رهیافت،و ضعف جنگلداري دولتی
سبب شده که نقش ،هاي حفاظتیجنگلداري متکی بر برنامه

یند مدیریت منابع جنگلی و توجه به مدیریت مردم در فرا
.در سرلوحه جنگلداري قرار گیرد،مشارکتی

Warner)2000 ( با رویکرد مبتنی بر نظام معیشت
شواهد تجربی، به بررسی نقش پایدار و با تکیه بر

ها و جایگاه آنها در پایدارسازي برداري پایدار از جنگلبهره
م معیشت مردم محلی پرداخته و ساماندهی مردم محلی نظا

عنوان ها بهبرداري همراه با حفاظت از جنگلرا براي بهره
Chizariو Samari.ه استکردسازوکاري مناسب پیشنهاد 

در تحقیق خود رهیافت جنگلداري اجتماعی) 2005(
هاي موفق در عنوان یکی از رهیافتهرا ب) مشارکت مردمی(

Gorgin.ه استها بیان کردز جنگلحفاظت ا Karaji

با بررسی مراتع کمازاران کردستان اعالم داشت که )2004(
اي به پوشش گیاهی وخاك مراتع برداري بومی صدمهبهره

در ثبت، ) Ghazanfari)2003همچنین . دسازوارد نمی
این به،تدوین واصالح جنگلداري بومی هوارخول کردستان

تواند که مدیریت بومی جنگل مینتیجه دست یافت 
مناطق جنگلی زاگرس شمالی ودر،مدتهاي کوتاهشیوه

همسو با نیازهاي جوامع محلی ازجمله چوب سوخت و
.یرگذار استأثثر وتکه کامالً مؤتغذیه چهارپایان باشد

Adeli هاي ارزیابی پایداري جنگلدر) 2008(و همکاران
اي تیجه رسیدند که برآباد لرستان به این نمنطقه شول

استفاده از،طبیعی منطقهجلوگیري از تخریب بیشتر منابع
هاي استفاده ازعرفمدیریت جنگل وبومی مردم دردانش
ین منطقه اها دربهترین روش حفاظت پایدار جنگل،محلی
در بهشهر نشان )Mir Rajabi)2004قیج تحقینتا. است

اصالح و ،تی، احیاهاي مشارکدهد که با اجراي طرحمی
.گیردثرتر و بهتر انجام میطبیعی مؤتوسعه منابع

ت متعددي که در رابطه با ها و نظراعالوه بر پژوهش
اهمیت و نقش مشارکت مردم محلی در مدیریت صحیح 

هاي زیادي نیز در زمینه پژوهشه است،ه شدها ارائجنگل
ا و هدر حفاظت از جنگلمردم ثر بر مشارکت مؤيهاعامل
که در است شده اي اجراطبیعی در سطح ملی و منطقهمنابع

.شودادامه به برخی از آنان پرداخته می
Shahidi Zand)1997 ( امکانات روستایی، برگزاري

هاي آموزشی، پایگاه اجتماعی افراد، وضعیت کالس
شارکت دامداران مین موادسوختی را براي مکشاورزي و تأ

)Shirin Sarand)2001. انسته استثر ددر احیاي مراتع مؤ
برداران در زمینه برداران، آگاهی بهرهوجود نماینده فعال بهره

هاي تخریب و اصالح مراتع، تخریب مرتع، روشيهاعامل
را هاي دولتی حمایتبرداران به دولت ومیزان اعتماد بهره

مراتع در ياحیادر نگهداري و بردارانمشارکت بهرهبراي 
و همکاران Shariati.ثر دانسته استن تبریز مؤشهرستا

نی و تأهل بر میزان که عضویت در تعاوندمعتقد) 2005(
ها تأثیر داشته، اما یان در حفاظت از جنگلیمشارکت روستا

همچنین . شغل آنان تأثیري بر میزان مشارکت نداشته است
هاي آگاهی از اهمیت و فواید جنگل، استفاده از برنامه

، سطح سواد، دفعات تماس با محافظین افتخاري آموزشی
ترتیب هاي آموزشی ترویجی بهجنگل و شرکت در کالس

در یانیر مثبت را بر میزان مشارکت روستابیشترین تأثی
،)2009(و همکاران Asadi. اندداشتهها حفاظت از جنگل

عضویت درتغیرهایی مانند شغل، سطح تحصیالت،م
هاي پروژهمشارکت دربرداري ورههاي محلی، نوع بهتشکل

مشارکت ثیرگذار برعنوان متغیرهاي تأروستایی را به
جنوب ایران هاي حرا درفرایند توسعه جنگلبرداران دربهره

ضمن )Sadeghi Garmaroodi)2000.اندگزارش کرده
یند، الگوها و موانع مانند اهداف، فراپرداختن به مباحثی 
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هاي جلب ترین زمینهطبیعی، مهممشارکت مردم در منابع
شونده را اجراي مشارکت مردم در منابع طبیعی تجدید

برداري، ، بهرههاهاي جنگلداري، جنگلکاري و پاركطرح
زدایی توسط بخش داري و بیابانصنایع چوب و مرتع

نتایج .شمرده استنی برخصوصی و تعاو
نشان ) 2009(و همکاران Heydarpour Tutkaleتحقیق

مشارکت بیشتري ،نشیناندهد که اعضاي تعاونی جنگلمی
نتایج .اندداشتهها جنگلينسبت به افراد غیرعضو دراحیا

که تمایل نشان داد )Amirnejad)2011وRafieeتحقیق
تنگه حفاظت از منطقه جنگلی سلیمانيبرابه پرداخت افراد 

هایت دفعاتا متغیرهاي درآمد، تحصیالت و درنساري ب
مبلغ (بازدید رابطه مستقیم دارد و با متغیرهاي پیشنهاد

و سن رابطه منفی ) پیشنهادي براي حفاظت از جنگل
)2011(و همکاران Mirakzadeh. داري وجود داردمعنی

انگیزشی، -نظارتی، اقتصادي، تشویقی- متغیرهاي مدیریتی
يهاعاملفرهنگی را از - ی و نگرشیرساناطالع- آموزشی

برداري پایدار از چوب جنگلی توسط بر بهرهثر مؤ
.استکردهنشینان بیان جنگل

با گرفته در رابطه انجاميهابا مالحظه نتایج تحقیق
نقش مردم محلی در مدیریت ثر بر مشارکت مؤيهاعامل

منظور تقویت و توسعه بهومراتع کشور ها و جنگل
ین تحقیق ا،برداري از جنگلو بهرههاي حفظ، احیا فعالیت

نشینان در با هدف بررسی وضعیت میزان مشارکت جنگل
يهاعاملصحیح جنگل و راهکارها و رابطه با مدیریت

.انجام شدثر بر تقویت مشارکت آنان مؤ

هامواد و روش
کاربردي ،نوع تحقیقماهیت، کمی و ازنظرازنظراین تحقیق 

رایی محدوده اج. روش پیمایشی انجام گرفته استاست و به
24تا شهرستان بابل کهاستمنطقه بابلکنار این تحقیق 

روستا 26لومتر فاصله داشته و به دو دهستان بابلکنار با یک
نفر و دهستان درازکاله با 1755و آبادي و جمعیتی بالغ بر 

نفر تقسیم شده 7440غ بر روستا و آبادي با جمعیتی بال44
اي  به دو قسمت جلگهبخش بابلکنار،جغرافیایینظراز. است

که در محدوده روستا 20در این تحقیق .شودو جنگل تقسیم می
جامعه . انتخاب شدند،منابع جنگلی و حاشیه جنگل قرار داشتند

نشینان جنگلسرپرست از نفر330شامل آماري تحقیق 
نفر از کارشناسان 70منطقه بابلکنار و بابلشهرستان 

با که استطبیعی استان مازندران عطبیعی اداره کل منابمنابع
عنوان نمونه هبنفر 178استفاده از جدول مورگان، تعداد 

ز از ین)نفر70(و کارشناساننشین انتخاب شدندجنگل
پرسشنامه دو و از طریق طریق سرشماري انتخاب شده

ها اطالعات و دادهنشینان و کارشناسان، مخصوص جنگل
پرسشنامه اولیه در اختیار ،ییواد رییتأيبرا. شدآوري جمع

براي تعیین پایایی . نظران قرار داده شدن و صاحبمتخصصا
منظور با نیايبرا. آزمون استفاده شداز روش پیش،پرسشنامه

) خارج از نمونه اصلی(نشینان و کارشناساننفر از جنگل20
ضریب ،مصاحبه شد و با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ

و کارشناسانa=87/0نشینان رسشنامه جنگلپایایی پ
89/0=aهاي بخش بابلکنار در جوار جنگلضمناً. دتعیین ش

.هاي تعاونی آذرود و فعالیت دارندشرکت

نتایج
نشینان هاي فردي جنگلویژگی

،در این تحقیقیبررسموردنشینانمیانگین سنی جنگل
تا 31بقه سنی بیشترین فراوانی مربوط به طواستال س37
70سنی بیشتر از سال و کمترین فراوانی مربوط به گروه 40

آمده درباره میزان دستهاساس اطالعات ببر. بوده استسال
، سواد هستنددرصد از آنها بی7/15، تحصیالت پاسخگویان

درصد از پاسخگویان تحصیالت 84که حدود حالیدر
آمده در مورد دستهنتایج ب. اندداشتهراهنمایی ابتدایی تا 

که بیشتر آنان از آن استیحاکشغل اصلی پاسخگویان 
. به کار کشاورزي مشغول هستند)درصد5/40حدود (
درصد به کار 5/18کار دامداري وه درصد ب1/34

178همچنین از مجموع . پردازندکشاورزي و دامداري می
3/16هل و درصد متأ7/83مطالعه، نشین موردنفر جنگل

1نیز در جدولگر یدخالصه نتایج . اندرصد مجرد بودهد
. ه شده استارائ



نشینان در مدیریت جنگل و چگونگی تقویت مشارکتبررسی میزان مشارکت جنگل112

هاي فردينشینان برحسب ویژگیتوزیع فراوانی جنگل-1جدول
آمارهاي توصیفیدرصدتجمعیدرصدفراوانیسطوح متغیرمتغیر

37=میانگین495/275/27کمترسال و30
38=میانه40-31794/449/71
37=نما50-41341/1991

82/10=انحراف معیار51106/56/96-60سن
70-6142/29/98

7021/1100بیشتر از 
12/2=میانگین183/383/38دوره 1
1=میانه172/365/74دوره 2

2=مد45/883دوره 3هاي شرکت در دوره
26/1=اف معیارانحر45/85/91دوره4مرتبط با جنگلداري آموزشی

45/8100دوره 5
--131عدم شرکت در دوره

15193491=میانگین881/521/52ریالمیلیون >10
655/385/90میلیون ریال20-11

1=میانه44/29/92میلیون ریال21-30نشینانجنگلساالنه درآمد
1=دم115/64/99میلیون ریال31-40برداري از بهره

8/1=انحراف معیار16/0100میلیون ریال<40از جنگل
--9بدون پاسخ

25/3=میانگین113/63/6کمخیلی
3=میانه252/145/20کم

4= مد617/341/55متوسط میزان اطالع و 
00/1=انحراف معیار665/376/92زیادآگاهی از فواید

134/7100زیادخیلیجنگل
--2بدون پاسخ 

287/157/15سوادبی
239/127/28ابتدایی

698/384/67راهنماییسطح تحصیالت
378/202/88دبیرستان
218/11100تردیپلم و باال
-591/34دامداري
-705/40کشاورزي

-325/18کشاورزي و دامداري
-86/4شغل آزادشغل اصلی

-43/2کارمند
-5بدون پاسخ

335/1815/18بلی نشینانعضویت در تعاونی جنگل
1455/81100خیر
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گرفتـه در رابطـه بـا مـدیریت جنگـل از      هاي انجـام فعالیت
و کارشناساننشیناندیدگاه جنگل

نشینان در مدیریت صحیح منظور تعیین مشارکت جنگلهب
یهایاز مجموعه فعالیت، )2جدول (ص عمده شاخ9،جنگل

برداري جنگل انجام و بهرهکه در رابطه با حفظ، احیا
براي سنجش دو شاخص ضمناً.دشاستخراج ،گیردمی

هاي جنگلی و رعایت اصول آوري صحیح فرآوردهجمع(
. شداز چندین گویه استفاده ) برداري از جنگلبهره

نشینان در رابطه با نگلاساس اقداماتی که توسط جبراین
. مورد سنجش قرار گرفت،مدیریت جنگل انجام شده است

همچنین از دیدگاه کارشناسان نیز در رابطه با اقداماتی که 
،اندنشینان در رابطه با مدیریت جنگل داشتهجنگل

.استترکیب نتایج 2جدول نتایج که شدخواهی رنظ
نشینان در زمینه گرفته توسط جنگلبیشترین فعالیت انجام

حریق يسوزي در جنگل و کمک به اطفاگیري از آتشپیش
. دارددر اولویت اول قرار59/3با میانگین بوده است که

گیري از و پیششکنی ضمن اینکه عملیات گودبرداري و سله
در اولویت آخر قرار تبدیل جنگل به اراضی کشاورزي 

نظرات گین نتایج حاصل از میانطورکلی به. اندگرفته
دهد که میزان نشان میترتیب و کارشناسان بهنشینانجنگل

از نشینان در رابطه با مدیریت صحیح جنگل مشارکت جنگل
و از دیدگاه ) 2/3(در حد متوسطنشینان دیدگاه جنگل

.)3جدول (است) 89/1(کارشناسان در حد کم
هایی که در رابطه با حفظ، احیا و مجموعه فعالیت

ارایه شده 4در جدول گیردبرداري جنگل انجام میبهره
ها را به است نتایج نشان داد جنگل نشینان بیشترین فعالیت

ترتیب با اولویت حفظ، بهره برداري و احیاء جنگل ها 
. اندداشته

و کارشناساننشیناندر رابطه با مدیریت صحیح جنگل توسط جنگلشدهانجامهاي میزان فعالیت-2جدول
اولویتضریب تغییراتانحراف معیارمیانگین*مدیریت صحیح جنگل

حریقيسوزي جنگل و کمک به اطفاگیري از آتشپیش
جلوگیري از قاچاق چوب در جنگليبراگزارش 

گیري از برداشت بیش از ظرفیت پوشش جنگلیپیش
هاي جنگلیآوري صحیح فرآوردهجمع

لبرداري صحیح از جنگرعایت اصول بهره
کاريکاري وبذرنهال

تولید نهال
شکنیعملیات گودبرداري و سله

گیري از تبدیل جنگل به اراضی کشاورزيپیش

59/3
95/2
64/2
78/2
70/3
33/2
21/2
79/1
93/1

65/
76/
85/
9/
22/1
84/
85/
92/
01/1

181/
257/
321/
323/
329/
360/
384/
513/
523/

1
2
3
4
5
6
7
8
9

)5(خیلی زیاد) 1(کمیلیخ: یف لیکرتمقیاس ط*

نشینان در رابطه با مدیریت صحیح جنگلمقایسه نظرات کارشناسان و جنگل-3جدول 
داريسطح معنیtمیانگینگویه

05/0*2/336/0جنگل نشینانمدیریت صحیح جنگل 89/1کارشناسان
پنج درصد خطاداري در سطح معنی*
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نشینان در مدیریت جنگلکت جنگلمیزان مشار-4جدول 
اولویتضریب تغییراتانحراف معیارمیانگین*مدیریت جنگل

76/281/0293/01حفظ
75/296/0349/02برداريبهره
09/288/0421/03احیا

)5(خیلی زیاد ) 1(خیلی کم : مقیاس طیف لیکرت*

با میزان نشینان و کارشناسان در رابطه مقایسه نظرات جنگل
مشارکت درمدیریت جنگل

نشینان در رابطه با مقایسه نظرات کارشناسان و جنگل
دهد که تفاوت میزان مشارکت در مدیریت جنگل نشان می

جیبین نظرات دو گروه وجود دارد و با توجه به نتايمعنادار
نان یاطمدرصد 95با از آزمون تی استیودنتآمدهدستبه
. داري وجود دارده اختالف معنیجه گرفت کیتوان نتیم

ان اعتقاد دارند که اقداماتی ننشیدهد که جنگلنتایج نشان می
که حالی، درتوسط آنان انجام شده) متوسط(حد مناسبدر 

در رابطه با مدیریت صحیح کهکارشناسان اعتقاد دارند
3جدول.ستینمطلوبی حداقدامات انجام گرفته در ،جنگل

. دهدنشان میخالصه نتایج را 
نشینان در رابطه بـا راهکارهـاي   نظرات کارشناسان و جنگل

جلب مشارکت در مدیریت جنگل
آگاهی و شناخت از نظرات مردم محلی و کارشناسان در 

ثر و راهکارهاي پیشنهادي در بهبود ومؤيهاعاملرابطه با 
تواند به هاي مدیریت صحیح جنگل میتقویت فعالیت

، ارزیابی و ریزي، اجراراندیشی در برنامهگرایی و دوواقع
در خالصه نتایج . هاي جنگلداري منجر شوداصالح برنامه

نشینان در ي تقویت مشارکت جنگلهارابطه با راهکار
.شده استهارائ5در جدولمدیریت جنگل 

نشینانز دیدگاه کارشناسان و جنگلانشینان در مدیریت جنگل ثر بر تقویت مشارکت جنگلمؤيهاعاملراهکارها و -5جدول
اولویتضریب تغییراتانحراف معیارمیانگین*محورها

12/481/0196/01نشینان از فواید جنگل افزایش دانش و آگاهی جنگل
21/342/0130/02هاي جنگل عضویت در تعاونی

درق از طرینشینان برداري از جنگل توسط جنگلهاي سنتی بهرهتغییر روش
نشیناناختیار قراردادن امکانات رفاهی و اعتباري به جنگل

17/348/0151/03

16/341/0129/04ها به روستاییان و تغییر نحوه مالکیت جنگل واگذاري جنگل
12/364/0205/05منظور خروج دام از جنگلنشینان بهترغیب جنگل

11/352/0167/06یق براي ترك جنگل منظور تشونشینان بهواگذاري زمین به جنگل
هاي جنگلداري و تقویت عملیات قرق در جنگل و برخورد بـا  اجراي طرح

تخریب جنگل عامالن
89/271/0245/07

78/272/258/08حضور و نظارت مستمر نهادهاي ذیربط دولتی
59/278/301/09برداري از جنگلحل اختالفات محلی در زمینه بهره

46/286/349/010هاواگذاري اختیارات الزم به شوراها و دهیاري
)5(خیلی زیاد) 1(خیلی کم: مقیاس طیف لیکرت*
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تعاونیيمقایسه میزان مدیریت صحیح جنگل توسط اعضا
یکه عضو تعاونینانینشن جنگلیدهد که بینتایج نشان م

نظر از،انددهنبویکه عضو تعاونهیبقاند و نان بودهینشجنگل
يداریح جنگل اختالف معنیت صحیریزان اعمال مدیم

یت در تعاونیگر عضویدعبارتبه. )6جدول (وجود دارد
ت یرینشینان در مدزان مشارکت جنگلینان بر مینشجنگل

.ر داشته استیثح جنگل تأیصح

)تعاونی و غیرعضوياعضا(نشینان در مدیریت صحیح جنگل مقایسه میزان مشارکت جنگل-6جدول
داريسطح معنیtآماره انحراف معیارمیزان مشارکت در مدیریت صحیح جنگل

04/0*34/2679/095/1نشینانعدم عضویت در تعاونی جنگل
79/2859/0نشینانعضو تعاونی جنگل

خطاپنج درصدداري در سطح معنی*

یل همبستگیتحل
زان مشارکت یر وابسته میغن متیارتباط بیمنظور بررسبه
مستقل، از يرهاینشینان در مدیریت جنگل  با متغجنگل

ر یمتغیبیت ترتیبا توجه به ماهاستفاده ویل همبستگیتحل
ج حاصل ینتا. رمن انتخاب شدیاسپیوابسته، آزمون همبستگ

.ارائه شده است7ن آزمون در جدولیاز ا

)نشینان در مدیریت جنگلمشارکت جنگل: وابستهمتغیر (ستگی اسپیرمنخالصه نتایج حاصل از ضریب همب-7جدول
rpمتغیر مستقل

023/0*172/0سن 
014/0*187/0سطح تحصیالت 

002/0**238/0میزان آگاهی و شناخت از فوائد و اهمیت جنگل 
051/0*301/0ترویجی-هاي آموزشیمیزان شرکت در دوره
010/0**197/0طبیعی ابعتماس با مسئولین من

016/0*190/0درآمد حاصل از کشاورزي 
000/0**287/0درآمد حاصل از جنگل 

خطاک درصدیو پنج درصددار در سطح ترتیب معنیبه**و *

میزان فعالیت ثیر متغیرهاي مستقل بر، تأتحقیقادامهدر
یبررسنشینان در خصوص مدیریت صحیح جنگل جنگل

که یهایترتیب متغیربه،گامبهبا استفاده از روش گام. شد
طبق ،با متغیر مستقل داشتندداريضرایب همبستگی معنی

نتایج .دشدنمتغیره وارد معادله رگرسیون چند7جدول
،ثیر جمعی متغیرهاي مستقل بر متغیر وابستهحاصل از تأ

، از طریق رگرسیونجنگلمیزان اعمال مدیریت صحیح بر

آمد حاصل از جنگلحاکی از آن است که متغیرهاي در
)x1(نشینان از فواید جنگل، میزان آگاهی و شناخت جنگل
)x2(،سن)x3(و سطح تحصیالت)x4( نقش مثبتی بر میزان

خصوص مدیریت صحیح جنگل نشینان درفعالیت جنگل
واریانسدرصد از 44حدود متغیرهاي مذکور . اندداشته

درخصوص مدیریت نشینانمیزان فعالیت جنگلمتغیر وابسته 
ه تغییرات یو بقدهندثیر قرار میتأصحیح جنگل را تحت
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که در این تحقیق بررسی استگر یدهاي مربوط به متغیر
خالصه محاسبات رگرسیون میزان مشارکت .نشده است

به با توجه)8جدول (نشینان در مدیریت جنگل جنگل

+ 04/1صورتبهمعادله خط رگرسیون ،7ضرایب جدول 
X4312/0 +X3338/0 +X2311/0 +X1164/0 =Yاست.

خالصه محاسبات رگرسیون-8جدول
متغیر

B
اشتباه  استاندارد

B
BetaTداريمعنی

030/0*314/0000/0164/020/2آمد حاصل از جنگلدر
000/0**206/0045/0311/055/4نشینان از فواید جنگلمیزان آگاهی و شناخت جنگل

000/0**022/0005/0338/080/4سن
000/0**186/0039/0312/073/4سطح تحصیالت

---04/1240/0عدد ثابت
خطایک درصدو پنج درصددار در سطح ترتیب معنیبه**و *

بحث
ن سن و سطح تحصیالت یکه بنشان دادنتایج تحقیق 

میزان ت آنان در خصوص یزان فعالینان و مینشجنگل
داري معنیمثبترابطه ،ح جنگلیت صحیریمدمشارکت در 

و Asadiنتایج این تحقیق با نتایج تحقیق . وجود دارد
، )2009(و همکاران Darvish، )2009(همکاران 

Heydarpour Tutkale)2008 ( وMirakzadeh و
Rafieeتحقیقبا نتیجه اما،استمشابه )   2011(همکاران 

در رابطه با سطح تحصیالت مشابه ) Amirnejad)2011و 
ج تحقیق نشان ینتا.ستینو در رابطه با متغیر سن یکسان 

زان ینان و مینشالت جنگلیسطح تحصین متغیر داد که ب
مثبترابطه ح جنگلیت صحیریخصوص مدت آنان دریفعال

حاصل از ق با یتحقن یانتایج .داردوجودداري و معنی
Khatounشده توسط مطالعات انجام Abadi)2006( ،

Asadi 2009(و همکاران( ،Darvish و همکاران)2009 (
ن یبنابرا.همسو است) Heydarpour Tutkale)2008و 

يهانان توسط ارگانینشجنگليشود سوادآموزیه میتوص
يآموزوزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادمانندربط یذ

.قرار داده شوديت کاریدر اولو
یزان آگاهیمبین دو متغیر نتایج تحقیق نشان داد که 

ت آنان یزان فعالیت و فوائد جنگل و مینان از اهمینشجنگل

،ح جنگلیت صحیریدر خصوص میزان مشارکت در مد
چهدیگر هرعبارتبه. داري وجود داردرابطه مثبت و معنی

شتر یت و فوائد جنگل بیاهمنان از ینشجنگلیزان آگاهیم
ح یت صحیرینشینان در مدمیزان مشارکت جنگلباشد، 
شده توسطانجاميهاقینتایج تحق.شتر خواهد بودیجنگل ب

Shirin Sarand)2001( ،Shariatiو همکاران)و ) 2005
Darvish د ین موضوع را تائیازین)2009(و همکاران

ب ینان از تخرینشجنگلیش آگاهین لزوم افزایبنابرا. کندمی
ت و فوائد یآنان از اهمیز آگاهیش جنگل و نیو فرسا

ن راستا استفاده از یکه درا،رسدینظر مبهيجنگل ضرور
استفاده از مانندیجیترو- یآموزشيها وابزارهاوهیش

ون، یزیو، تلویرادمانندیجمعيهارسانهيهابرنامه
يهافاده از کالس، استياجهیو نتياقهیطريهاشینما

.دشویه میتوصیآموزشيهاکارگاهویآموزش
که رو مشخص شدپژوهش پیشج ینتابراساس 

همچنین .ستندینموافق با خروج دام از جنگل ان ننشیجنگل
منظور تشویق براي ترك جنگل بهآنان موافق دریافت زمین 

است که آنان نیموضوع ایکی از دالیل این. باشندنیز نمی
یها زندگدانند و سالید را وابسته و متعلق به جنگل مخو

ط شده ین محیخاطر آنان نسبت به اتعلقسببدر جنگل 
نتیجه این . اندگرفتهخوین نوع زندگیاست و آنان به ا
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و ) 2010(و همکاران Soltaniنتایج تحقیق تحقیق با 
Feldman و )2007(و همکارانMamoو همکاران

ضریب یلیج تحلینتااز طرف دیگر .ستامشابه ) 2007(
نانینشزان درآمد جنگلین مینشان داد که بهمبستگی 

و ) ، درآمد از جنگل، کل درآمد ساالنهيدرآمد از کشاورز(
ت یریت آنان در خصوص میزان مشارکت در مدیزان فعالیم

شده انجاميهاقیتحق.ح جنگل رابطه مثبت وجود داردیصح
،)2005(Chizariو Samari،)Soltani)1997توسط 

Khalighi و ) 2006(و همکارانDarvish و همکاران
نیبنابرا. د کرده استیاین موضوع را تائنیز ) 2009(

هاي ممانعت از دسترسی مردم به منابع جنگلی سیاست
.دشوتواند منجر به افزایش نابرابري فقر در جامعه می

نشینان از براي جنگلدنبال درآمد جایگزینیهبدیبابنابراین 
یکوچک صنعتيهامانند احداث کارگاهیهایراهطریق

پروري بود تا هاي آبزيمتناسب با منطقه و توسعه فعالیت
.کردبتوان به حفظ منابع جنگلی کمک 

نظر کارشناسان و که از نتایج تحقیق نشان داد 
هاي محلی از عضویت در تعاونی و سازمان،نشینانجنگل

ي جلب مشارکت مردم در مدیریت هاین راهکارترمهم
5/81دهد که  یج نشان مینتاهمچنین . استصحیح جنگل 

نان ینشجنگلیعضو تعاون،نانینشاز جنگلدرصد
که عضو ینانینشن جنگلیدهد که بینشان مجینتا. باشندینم

،اندنبودهیکه عضو تعاونهیبقاند ونان بودهینشجنگلیتعاون
يداریح جنگل اختالف معنیت صحیریمال مدنظر اعاز

نان ینشجنگلیت در تعاونیگر عضویدعبارتبه. وجود دارد
ح جنگل یت صحیرینشینان در مدزان مشارکت جنگلیبر م

Tavakoliشده توسطانجاميهاقیتحق. ر داشته استیثتأ

)1996( ،Ghazanfari)2003(،Gorgin Karaji)2004( ،
Asadi 2009(و همکاران( ،Heydarpour Tutkale و

ن موضوع یاز بر ین)2000(Warnerو) 2008(همکاران 
يهادوره،یکی از دالیل این موضوع. اندهد کردییتأ

یعیطبح منابعیت صحیریمنظور مدکه بهاستيهاآموزش
ن الزم است یبنابرا. ها برگزار شده استتعاونیيبراي اعضا

ن در ینشجنگليهایتعاونيریپذا عضویل یتشکيراستادر 

نکه یابا توجه به. ردیگانجاماقدامات الزم ،مطالعهمنطقه مورد
یعضو تعاون،نانینشدرصد از جنگل5/81حدود 

ل یشود ضمن تشکیه میتوصنیبنابرا،اندنان نبودهینشجنگل
ن در منطقه موردمطالعه، امکان ینشجنگليهایتعاون
.شودفراهم هایت افراد در تعاونیعضو

يهانان در دورهینشجنگلغلبنتایج نشان داد که ا
ها شرکت از جنگليبردارحفاظت و بهرهیآموزش
دفعات شرکت ضریب همبستگی بین دو متغیر .اندنداشته
و میزان مشارکت در یآموزشيهانان در دورهینشجنگل

حاکی از آن نان ینشح جنگل توسط جنگلیت صحیریمد
یعنی.داردنوجود يداریمعندو متغیر رابطهاست که بین 

ح جنگل یت صحیرینشینان در مدزان مشارکت جنگلیم
بوده یآموزشيهامستقل از دفعات شرکت آنان در دوره

، )Tavakoli)1996نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیق. است
Setayesh)1998( ،Alirezanejad)2000( ،Zibaei و
Telikani)2010 ( وMirakzadeh)2011 ( و استهمسو

. ستیشابه نم)2011(و همکاران Heydariبا نتایج تحقیق
هاي دورهيد در طراحی و اجرایبااین موضوع نیبراابن

هاي دیگر باید در دورهعبارتبه؛نظر قرار گیردآموزشی مد
مورد ها ن دورهیاتجدیدنظر شود و ،آموزشی برگزارشده
و توجه به يسازمچنین فرهنگه. دنارزشیابی قرار گیر

نان در ینشبه جنگلیرسانیج، اطالع و آگاهیآموزش و ترو
جنگل از موضوعاتی یطیمحستیت و فوائد زیخصوص اهم

طبیعی هاي ترویج منابعکاري فعالیتاولویت در دیباکه است
.قرار گیرد

نشینان در رابطه با مقایسه نظرات کارشناسان و جنگل
دهد که در مدیریت صحیح جنگل نشان میمیزان مشارکت 

نتایج نشان . بین نظرات دو گروه وجود دارديتفاوت معنادار
ان اعتقاد دارند که اقداماتی در حد ننشیدهد که جنگلمی

که حالیاست، درتوسط آنان انجام شده) متوسط(مناسب
در رابطه با مدیریت صحیح که کارشناسان اعتقاد دارند 

همچنین . ستیارکت در شرایط مطلوبی نمیزان مش،جنگل
نشینان در رابطه با مجموع نظرات کارشناسان و جنگل

دهد که گرفته در مدیریت جنگل نشان میاقدامات انجام
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،برداري جنگلهاي حفظ و بهرهنشینان در فعالیتجنگل
جنگل يلکرد بهتر و بیشتري نسبت به احیامشارکت و عم

نشینان در مدیریت مشارکت جنگلو بیشترین میزاناندداشته
در يسوزاز آتشيریگشیپصحیح جنگل، در محورهاي 

و عملیات بوده استق یحريجنگل و کمک به اطفا
ل یاز تبديریگشید نهال، پیتولويکار، بذريکارنهال

و  يبردارات گودیو عمليکشاورزیجنگل به اراض
آن د بهیات آخر قرار گرفته است که بیدر اولویشکنسله

را یدولت اقداماتشودتوصیه می. دشومبذول یتوجه کاف
يکشاورزیل جنگل به اراضیفراهم نماید تا از تبد

در یشکنو سلهيبردارات گودید و عملیعمل آبهيریجلوگ
.جنگل به نحوي با مشارکت مردم محلی توسعه یابد

زان یمبین دو متغیر رمنیاسپضریب همبستگییبررس
ت یزان فعالینان و مینشبا جنگلیعیطبن منابعیسئولتماس م

حاکی از ح جنگل یت صحیرینان در خصوص مدینشجنگل
داري معنیمثبترابطه مذکورآن است که بین دو متغیر

ن یزان تماس مسئولیمچههردیگرعبارتبه.وجود دارد
میزان اعمال باشد،شتر ینان بینشبا جنگلیعیطبمنابع

شتر یح جنگل نیز بیت صحیرینشینان در مدمشارکت جنگل
نیز) 2005(و همکاران Shariatiدر تحقیقاین نتیجه . است

د ارتباطات شوپیشنهاد مینیبنابرا. د شده استییتأ
.شودنشینان توسعه و تقویت کارشناسان با جنگل

ثیر جمعی متغیرهاي مستقل بر متغیر أنتایج حاصل از ت
ح ینشینان در مدیریت صحزان مشارکت جنگلیوابسته م

آمد حاصل از ل حاکی از آن است که متغیرهاي درجنگ
الت یجنگل، آگاهی و شناخت از فواید جنگل، سن و تحص

ت یرینان در مدینشزان مشارکت جنگلییر مثبتی بر متأث
44حدود مذکور يرهایمتغ. ح جنگل داشته استیصح

نان ینشلزان مشارکت جنگیممتغیر وابسته انسیواردرصد از 
.دانکردهح جنگل را تبیین یت صحیریدر مد

و با عنایت به تکالیف مذکوربا توجه به مباحث و نتایج 
کشور مبنی بر استفاده از 1404انداز افق اهداف توسعه چشم

حداکثر توان کشور براي افزایش سرانه فضاي سبز و توسعه 
ه ، توسعمثمرهاي مثمر و غیرکاري با گونهجنگل و درخت

و هاي تولیدي و توسعه پایدار، ارزیابی راهبردها تشکل
همچنین مفاد و مشارکت مردمی نظرهاي توسعه ازبرنامه
وري بخش کشاورزي وقانون افزایش بهره15ماده 
سال آینده ضریب حفاظتی 10طبیعی که در مدت منابع

درصد و سرانه 90درصد به 40از دیباها و مراتعجنگل
وهکتار توسعه یابد25/0هکتار به 17/0جنگل از 

کت تقویت و توسعه مشارات فوق،موضوعتحقق منظورهب
و توسعه پایدار مردم محلی در مباحث حفظ، احیا

ر مؤثیکی از راهکارهاي بوده ويضرورطبیعی کشورمنابع
.خواهد بودمذکوریابی به اهداف دست
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Abstract
The sustainable development of natural resources depends partially on identifying the
role of local people’s participation in conservation, restoration and utilization of natural
resources. This study aims at investigating of participation level of forest dwellers as
well as the effective factors on their participation in forest management. Therefore, a
number of 330 forest dweller households and 70 natural resources experts of natural
resources headquarters of Mazandaran province in Babolkenar area of Babol Township
were sampled for a survey research framework. It led to the selection of 178 households
using Morgan table as well as 70 experts from natural resources headquarters via
census. The required information was collected by means of questionnaires, which were
validated using the executive and professional expertise. The reliability coefficients if
87 and 88 percent were determined by Cronbach’s alpha for forest dwellers and experts,
respectively. Furthermore, forest management measures showed that the forest dwellers
support conservation and utilization activities generally more than rehabilitation
activities. In addition, a positive significant correlation was observed amongst the
quality of the implemented management by forest dwellers and a set of factors including
their education level, age, agricultural income, interaction with natural resources
officers, participation in training courses and the level of awareness on forest benefits.
As a conclusion, an improvement of awareness and knowledge of forest dwellers on
forest management is suggested.

Key words: Natural resources, participation of local people, sound forest management,
sustainable development.


