
 سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

 ، دانشگاه محقق اردبيلي0931مهرماه  00و  01
 

 

1 

 

 آبخیزداریاداره کل منابع طبیعی و 

 استان اردبیل 

با هدف  ناننشیجنگل یبرا نیگزیجا هایشتیمع بندیتیو اولو ییشناسا

 صیانت از منابع طبیعی

 
 3سید سجاد خضری داشکسن، 2آق گنبد ، سعیده خیاطی نژاد*1 مرضیه حجاریان

 
 نویسنده مسئول، استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه -1

g.hajjarian@gmail.com 
 

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه -3و2
s@ymail.com_khayati 

seyedsajjad@ymail.com 

 شودمی برداشت آن از تر. آنچه به صورت نمود قابل لمسباشدمی مطرح مختلف هایجنبه از عام بطور هاکارکردهای مورد انتظار از جنگل

برداری بی رویه از منابع طبیعی تجدیدشوونده   بهره .دارد هاگونه جنگل نیجوامع ساکن در ا هایازمندییاست که در رفع ن ینقش و سهم

 از اسوت  کورده  نوامطلو   شدت به هاو زیستگاه تأمین کنندة نیازهای معیشت بشر، وضعیت این منابع را به رغم اهمیت زیست محیطی آن

در این تحقیق پوس از   .می رسد ظرن به ضروری هاپی شدت گرفتن تدابیری برای کاهش فشار بر این منابع و استفادة بهتر از آن در رو این

ها محاسوبه شود. پوس از    های جایگزین برای جنگل نشینان با هدف صیانت از منابع طبیعی، اهمیت و وزن هر یک از گزینهتعیین معیشت

-انجام یافته و میزان اهمیت هر گزینه معین شوده و اولویوت   SPSSافزار ها، تجزیه و تحلیل داده ها در نرمآوری و تکمیل پرسشنامهجمع

معیشوت پیشونهاد شوده پورور       نوع 21بین های جایگزین برای جنگلنشینان نشان داد که از بندی معیشتبندی انجام شد. نتایج اولویت

دارای کمتورین   223/2اختصاص داده است. همچنین تولید انواع نان محلی و سنتی بوا وزن   رتبه اول را به خود 272/2زنبور عسل با وزن 

 های جایگزین بود.رتبه در بین معیشت

 

 نشینان، صیانت، منابع طبیعیمعیشت، جنگل كلیدی: گانواژ
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 مقدمه  -1
و توسعه پایدار محسو  می شوند و  امروزه منابع طبیعی به صورت عام و جنگل ها و مراتع به طور خاص، بستر حیات      

نقش بی نظیری در حفظ منابع پایه ای آ ، خاك و گیاه در بهبود شرایط بوم شناختی، ارایه خدمات محیط زیستی و تولید و 

 مختلف هایجنبه از عام بطور ها(. کارکردهای مورد انتظار از جنگل1311 ،ینیو ام یدیتأمین علوفه برای دام ها دارند )جمش

جوامع  هایازمندییاست که در رفع ن ینقش و سهم شودمی برداشت آن از تر. آنچه به صورت نمود قابل لمسباشدمی مطرح

 هاجنگل کیکارکردهای استراتژ یولاست  تیگونه کارکرد گرچه در جای خود دارای اهم نای. دارد هاگونه جنگل نیساکن در ا

است )پارساپور و  یجوامع محل ازهایینسبت به کارکرد آن در رفع ن شترییب تاهمی از مراتب به ایو منطقه ملی بعد در

مردم و  نیو ارتباط ب یوابسته به مسائل اجتماع یفعل طشرای به توجه با هادر جنگل یزریو برنامه تیری(. مد1313همکاران،

با  شوند،می هاجنگل نیا بیکه سبب تخر اییهآن ژهوی به هاارتباط و استفاده نیبا شناخت ا دیبا نیاست، بنابرا عتیطب

چرا که هر  م،یمنابع حرکت کن نیاز ا داریدر جهت استفاده پا ستم،یاکوس بازسازی توان حد در هاکاهش آن ایکردن  نیگزیجا

و همکاران،  ری)بازگ افتیدست نخواهد  یداریبه پا ردیرا در نظر نگ یشتیمع یبستگوا و هااستفاده نیاگر ا یتیریمد ستمیس

(. تخریب جنگل به معنای تغییر در درجه کیفی جنگل )از جنگل انبوه به تنک( است که اثرهای منفی بر توده جنگلی و 1311

 ب،یو تخر یی(. جنگل زدا1311 ،ینیرویشگاه دارد، به ویژه زمانی که ظرفیت رویش جنگل و تنوع زیستی کاهش می یابد  )ام

 جنگل(. 2212و همکاران، Buntaine )قرار دارد یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع یاز عامل ها ایدهیچیمجموعه پ ریتحت  تاث

 یاراض شتریهرچه ب بیهستند که سبب تخر ییدام موردها یجنگل و چرا یاراض یتغییر کاربر ،یبه منظور کشاورز ییزدا

امکانات  ،یمانند درآمد اندك مردم محل یداقتصا-یاجتماع هایتوان مشکل یتجاوز به جنگل را م نیا لیجنگل شده اند. دل

حاصل  درآمد .(1312و همکاران،  یکرد )راستاب انیب یطیمح ستیو سطح فرهنگ ز التیبودن سطح تحص نییپا ،یکم زندگ

به  یریبه طور چشمگ یجنگل داتیدرحال توسعه دارد. تول یدر کشورها یافراد محل شتیدر مع یادیز تیاهم یطیاز منابع مح

طرف ممکن است درآمد  کیاز  نهیزم نیدر ا (.2227و همکاران، Mamo )کند یکمک م ییروستا یخانوارها یرفاه اقتصاد

به محصوالت  دیشد یاقتصاد یوابستگ گریگرفته شود و از طرف د دهیفقر ناد همربوط ب یها یجنگل در بررس یستیمنابع ز

به منابع  یدسترس تیحفاظت و محدود هایبرنامه یکند و در پ دیمنابع را تشد نیامکان دارد شدت استخراج از ا ،یجنگل

نفر از مردم سراسر  ونیلی(. صدها م1311و همکاران،  یریزه یدریشود )ح انییروستا شتیدر مع تیجنگل، موجب محروم

متفاوت است.  یاجتماع-یاقتصاد یها شرفتیبا گذر زمان و پ یوابستگ نیا زانمی و شکل که اند وابسته هاجهان به جنگل

مردم  رینسبت به سا یکنند، از سطح درآمد و توسعه کمتر یم یو مالکان کوچک که در اطراف جنگل زندگ نانیجنگل نش

 بیبه تخر یگذارد و گاه یم ریمناطق تاث نیدر ا یو شکل استفاده آن ها از منابع جنگل زانیم برموضوع  نیبرخوردارند و ا

 که هاستاز جنگل یاریبس اتیآسان و موانع کم از خصوص ی(. دسترس1311و همکاران،  یالسیم یمد )اسحاقانجا یمنابع م

(. 1331 ،یخود استفاده کنند )سلطان یو بقا یصاداقت یجذ  فرصت ها یبرا یژگیو نیبا درآمد اندك از ا مردمی شده سبب

و جنگل  ییروستا یو اقتصاد خانوارها شتیمنابع در مع نیو نقش ا یاقتصاد-یمهم جنگل، کارکرد اجتماع یاز کارکردها یکی

 یفرع والتمحص ،ییدارو اهانیها، گ وهیمانند م یرچوبیغ داتیاز تول یغن ی(. جنگل منبع1311است )هناره و همکاران،  نینش

در  یعیطب یجنگل هایر پاركموقت د ایبا اشتغال دائم  نیهمچن یکنند. مردم محل می استفاده هااز آن یاست که جوامع محل

-یاقتصاد هایتوجه به شاخص ازمندیجنگل ن تیریو مد یجنگلدار نیکنند. بنابرا یبزرگ کسب درآمد م یاطراف شهرها

انسان ها و  نیب یارتباط قو یمردم محل یسنت یها ی(. بهره بردار2008 همکاران،و Adeli است ) یو دانش بوم یاجتماع

 نیاز زم یسنت تیریمد یخود، نوع شتیمع نیعلوفه، چو  و سوخت و تام هیته یبرا یبه وجود آورده است. مردم محل عتیطب

 تیاثر درآمد جنگل در وضع رفتنگ دهی(. ناد1331و همکاران، یکنند ) غضنفریرا دنبال م یجنگل یجنگل و فرآورده ها

خواهد کرد  جادیخانوارها ا نیدر برآورد رفاه ا یانحراف بزرگ ،یدر مناطق جنگل یریو عشا ییروستا یخانوارها شتیمع

(Soltani  ،2011و همکاران.) برداری بی رویه از منابع طبیعی تجدیدشونده و زیستگاه تأمین کنندة نیازهای معیشت  بهره
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پی شدت گرفتن  رد رو این از است کرده نامطلو  شدت به هابشر، وضعیت این منابع را به رغم اهمیت زیست محیطی آن

می رسد. ادامة این روند عالوه بر کاهش بازده  ظرن به ضروری هاتدابیری برای کاهش فشار بر این منابع و استفادة بهتر از آن

پژوهش  نی(. بنابرا1311 ،یو کرم یمیاین منابع باعث تهدید معیشت بسیاری از خانوارهای بهره بردار نیز خواهد شد )کر

 نیکاهش فشار بر ا یبرا نیگزیجا یها شتیمع بندیتیو اولو ییاز جنگل و شناسا ناننشیجنگل برداریبهره یحاضر به بررس

 پردازد. یم یعینوع از منابع طب

 روش كار-2

و در راستای هدف اصلی این تحقیق، تعیین اهمیت و  جنگلشینانهای جایگزین پس از تعیین معیشتدر این تحقیق 

های جایگزین تهیه شد. نتایج این پرسشنامه پس گزینه با هدف تعیینای پرسشنامه ابتدا. در شدانجام  هاگزینهوزن هر یک از 

اولویت بندی گذاری لیکرت با استفاده از طیف ارز  بندی گزینه ها بود واز بهسازی چارچوبی برای تهیه پرسشنامه اولویت

د صاحب نظر مذکور توسط اساتی هایی پرسشنامهایت روایی و پای. الزم به ذکر اسشدتکمیل  ینتوسط متخصص که انجام شد

انجام یافته و میزان  SPSSافزار ها، تجزیه و تحلیل داده ها در نرمآوری و تکمیل پرسشنامه. پس از جمعمورد تایید قرار گرفت

 یح داده شده است.توض 1شد. مشخصات پانل متخصصین در جدول بندی انجام معین شده و اولویت گزینهاهمیت هر 
 مشخصات پانل متخصصین -1جدول 

 تعداد )نفر( سطح سواد مشخصات

 12 دکتری اساتید دانشگاه

 13 حداقل لیسانس دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 21 حداقل لیسانس متخصصین ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 21  جمع کل

 رییگنتیجه -
معیشوت پیشونهاد شوده     نوع 21بین ( که از 1های جایگزین برای جنگلنشینان نشان داد )شکل بندی معیشتنتایج اولویت     

رتبه اول را به خود اختصاص داده است. همچنین تولیود انوواع نوان محلوی و سونتی بوا وزن        272/2پرور  زنبور عسل با وزن 

 های جایگزین بود.دارای کمترین رتبه در بین معیشت 223/2
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 های جایگزینبندی معیشتاولویتنتایج -1شکل 

 

صحیح و  استفاده است. انکارناپذیر امری مختلف کشورهای پیشبرد و توسعه در آن نقش و طبیعی منابع در حال حاضر

 که شود می باعث آن به توجه عدم و کند کمک بسیار منابع این پیشبرد و توسعه به تواند می جنگلی منابع از مدیریت شده 

 رو روبه مخاطره با سیاسی مسائل همچنین و آموزشی-فرهنگی اقتصادی، و اجتماعی مسائل ازجمله ای توسعه های برنامه کلیه

 نادرست عملکرد جوامع، این معیشتی وابستگی به توجه با که هستند جنگل با مرتبط های بخش از یکی نشینانجنگل شود. 

 اقتصادی -اجتماعی مسائل شناسایی راستای در الزم های بررسی باید نتیجه در .شود ها جنگل تخریب موجب تواند می آنها

 برداشت آن از ترآنچه به صورت نمود قابل لمس .شود ارایه آنها رفع برای مناسب مدیریتی راهکارهای و شود انجام جوامع این

برداری بی رویه از منابع  بهره .دارد هاگونه جنگل نیجوامع ساکن در ا هایازمندییاست که در رفع ن ینقش و سهم شودمی

 هاطبیعی تجدیدشونده و زیستگاه تأمین کنندة نیازهای معیشت بشر، وضعیت این منابع را به رغم اهمیت زیست محیطی آن

 هاپی شدت گرفتن تدابیری برای کاهش فشار بر این منابع و استفادة بهتر از آن در رو این از است کرده نامطلو  شدت به

های جایگزین برای جنگل نشینان با هدف صیانت از منابع در این تحقیق پس از تعیین معیشت .می رسد ظرن به ضروری

شده  شنهادیپ های چایگزینشتیمع نینشان داد که از ب نانینشجنگل یبرا نیگزیجا هایشتیمع بندیتیاولو جینتاطبیعی، 

 .پرور  زنبور عسل رتبه اول را به خود اختصاص داده است

 منابع مورد استفاده

نشوین بوه منوابع جنگلوی در     . وابسوتگی اقتصوادی خانوارهوای جنگول    1311اسحاقی میالسی، ف، محمودی،   و یوارعلی، ن.   .1

 . 231-322، 2شهرستان لردگان، مجله جنگل ایران، شماره 

 ص.11، ریزی و مدیریت پایدار جنگل، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری. برنامه1311امینی، م.  .2

های اقتصادی در پایش طرح جنگلداری  کلگچی  ها و نشانه. ارزیابی نمایه1311ایمانی راستابی، م، جلیلوند، ح و زندبصیری، م.  .3
 .111-223، 2پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر، شماره -گرگان، فصلنامه علمی
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 تولید انواع نان محلی و سنتی 

 تشکیل صنایع تولیدات بومی با هدف سوغات و هدایا

 پرور  انواع قارچ 

 ایجاد نهالستان و تولید نهال های جنگلی و زینتی 

 پرور  انواع گل و کاکتوس 

 پرور  دام

 ...(خیار، گوجه، توت فرنگی و )کشت گلخانه ای صیفی جات 

 …ایجاد و گستر  بازارهای محلی برای فرو  محصوالت محلی شامل گوشت، تخم  

 فرآوری و بسته بندی محصوالت محلی

 بازاریابی محصوالت تولیدی بومی و محلی 

 ...(راهنمای مسیر، تورلیدر و )ارائه خدمات گردشگری  

 ...(لباس محلی، کفش محلی و )کارگاه تولید البسه 

 …تولیدی لیوان یکبار مصرف، )استقرار صنایع کوچک تولیدی در مناطق روستایی  

 پرور  کرم کمپوست 

 ...(بذر بلوط، کتیرا، زالزالک و )جمع آوری و فرو  محصوالت فرعی 
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Abstract 

Expected functions of forests are generally discussed in different aspects. What is more 

perceptible than it can be seen is the role that contributes to meeting the needs of communities 

living in these forests. The untapped exploitation of renewable natural resources and habitats 

that provide human livelihood needs have severely undermined the condition of these 

resources, despite their environmental significance, hence the intensification of measures to 

reduce the pressure on these resources and better use. They are necessary. In this research, 

after determining alternative livelihoods for foresters with the aim of protecting natural 

resources, the importance and weight of each option was calculated. After collecting and 

completing the questionnaires, data analysis was done in SPSS software and the significance 

of each selected option and prioritization was done. Priority results showed alternative 

livelihoods for foresters among the 21 types of livelihoods, beekeeping with a weight of 0.072 

was ranked first. Also, the production of traditional local and traditional breads with a weight 

of 0.023 had the lowest rank among alternative livelihoods. 
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