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جنگل هموواره   يرچوبیغمحصوالت  ه قدمت تاريخ زندگي بشر است.جنگل ب يرچوبیغقدمت استفاده از محصوالت 

هدف اين تحقیق برآورد میواان توییودب برداشوتب     گیرد.مورد استفاده قرار مي کسب درآمد برای تامین نیازهای روزانه و

الت غیور  مصرف و سود حاصل از برداشتب تناسب میاان تویید و مصرف و ارائه راهكارهايي برای بهبود موديريت محصوو  

های تحقیق با استفاده از آمواربرداری بوه روق قطعوه    باشد. دادهمي استان گیالن های شهرستان رودسرجنگل چوبي در

ناموهب  خوانوار و بازديودهای میوداني بوا اسوتفاده از ابواار پرسوش        023 دقطعه نمونهب سرشماری تعدا 03 نمونه به تعداد

يج نشان داد که میاان کل میوه توییدی ازگیول و آیوچوه و خرمنودی در    آوری شد. نتامصاحبه و مشاهده مستقیم جمع

 باشد. کل میوه برداشت شوده توسوخ خانوارهوا در   کیلوگرم در هكتار مي 05233و  08533و  22823منطقه به ترتیب 

 8ن از ايون میواا   باشود کوه  کیلووگرم موي   0883و  0533و  0303به ترتیب برابور   0002يک دوره برداشت در تابستان 

کوه میوانگین    نتوايج تحقیوق نشوان داد   ديگور  همچنین گیرد. مي درصد ازآیوچه به خود مصرفي تعلق 2درصد ازگیل و 

 ريوا  موي باشود.   هواار   0500 ب0021ب 2350آیوچوه بوه ترتیوب     خرمندی و محل برداشت میوه ازگیلب از مد خانوارآدر

و  03253333 ازگیل به ترتیوب برابور   آیوچه و ه خرمندیبکه میاان رانت اقتصادی میو همچنین نتايج مطایعه نشان داد

و  1353هوا بوه ترتیوب    ارزق مورد انتظار اين میوه بوده وهكتار  سا  به ازای هر ريا  درهاار  0803123و  0253333

ی هوا که میاان حاشیه بازاريابي میوه های تحقیق نشان دادهمچنین يافته باشد.ريا  ميهاار  01332023و  2033333

محاسبه  نفر 00 و 01 ب05 ها به ترتیب برابر بااشتغا  ساالنه اين میوه % بوده و23و  %22و  %20مورد مطایعه به ترتیب 

ها بعنوان يک منبوع درآمودی خوو     توان از آنهاب مينمود که با وجود توان توییدی موجود در جنگل بیانتوان شد. مي

 .استفاده نمود

 .ب شهرستان رودسرب محصوالت غیر چوبيتحلیل اقتصادیتجايه و  :هاواژه کلید
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 مقدمه -5-5

انود سسواحا و   عیشوت جواموع بشوری داشوته    منابع گیاهي همواره نقش مهمي در زندگيب درآمود و م 

(. گیاهان هر آنچه مورد استفاده و عالقه آدمي بوده را بطور مسوتقیم يوا غیور مسوتقیم     2302ب 0ساندريا 

( از جمله اين موارد فراهم نمودن غوااب داروب سورپناهب ابواار و ...    0085برای او فراهم ساخته اند سفرهادیب 

میلیون نفر مردم بومي وجود دارنود کوه    13ب در کره زمین 2338در سا  است. بنا بر گاارق بانک جهاني 

 2/0باشوند و  میلیون نفر در حد بااليي وابسوته بوه جنگول موي     053بطور کامل وابسته به جنگل هستند. 

میلیارد نفر وابسته به نظام بیشه زراعي هستند. اين افراد معموالً از امكانات رفواهيب خودماتيب بهداشوتي و    

های گیواهي متنووع آن اسوت    گونه ها و( و اين جنگل0000همكارانب  شي محروم هستند سشهرکي وآموز

( اسوتفاده از جنگول و   2302و همكوارانب   2کند سشانليها بر طرف ميکه بسیاری از اين نیازها را برای آن

حاصول   های مختلف زنودگي جواموع محلوي نمايوان کورده اسوت.      دانش مربوط به آن که خود را در جنبه

های انسان و طبیعت وجود داشته اسوت و در طوو    ساییان تجربه و آزمون و خطايي است که بین استفاده

اين مدت هر فرهنگي به مقتضای نیازها و امكاناتش به بخشي از اين دانش و شناخت از محویخ اطورافش   

ری ایگوهوا و  گیو دست يافته است. دانش و شناخت عمیق جوامع محلي نسبت به محیخ خود سبب شوكل 

های مديريت محلي که در طو  ساییان دراز و با آزموون خطوايي کوه    های مديريتي شده است؛ شیوهشیوه

( در 2303همكوارانب   و 0انود سموارتین  بین انسان و طبیعت پويايي که در اطراف آن بوده است شكل گرفته

سیسوتم و جايوي از اکوسیسوتم    ها بر خالف جهان بیني غربي انسان بوه عنووان بخشوي از    اين گونه نظام

شود و جدايي بین انسان و طبیعت وجود ندارد. در جهان بیني غربي انسان جايوي جودا از   محلي تلقي مي

( ايون  2303همكارانب  اکوسیستم است که هدف آن تسلخ و کنتر  بر طبیعت غیرانساني است سمارتین و
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را به دست گیرد و بايد برای اين هدف تالق  ی محیخ خود تواند کنتر  يک جانبهطرز تفكر که انسان مي

زيسوت در سوطو وسویع    طبیعي و محیخکند از زمان انقال  صنعتي غایب شدهب که منجر به تخريب منابع

هوای توسوعه جهواني بوه مسوايل      گرديده است. در کشورهای در حا  توسعه پیروی نسنجیده از سیاسوت 

بورداری  اری دامن زد. رشد نامتعواد  جمعیوتب بهوره   شممحیطي بي اقتصادیب اجتماعيب فرهنگي و زيست

طبیعيب توزيع نابرابر منابع و کاالهوا و خودماتب جواموع مواکور را در کالفوي سوردرگم از       ناپايدار از منابع

آوری رويوه فون  مسايل و تنگناها گرفتار کرد. در اين کشورها ایگووبرداری نامناسوب از خوار  و واردات بوي    

 های خرد محلوي را از هوم فورو پاشوید و بوه جوای آن        های خودکفا از نظام جموعهغیربومي و ناهمگونب م

های نامتجانس و وابسته به نظام اقتصادی جهاني برقرار کرد که آشوكارا جوابگووی نیازهوای اکتريوت     نظام

 ی نوه چنودان خوشوايند انجوام چنوین       ( با نمودار شودن نتوايج اوییوه   0083مردم نبود سعمادی و عباسيب 

ی فني نیست بلكه ابعاد اجتمواعي   های توسعه تنها مسأیههاييب به تدريج مشخص شد که اجرای طرحطرح

 نیا دارد که بايد یحاظ شود. هرچند انتظوارات پووهشوگران و گورايش کلوي حواکم بور فرآينود توسوعه در         

اسوت اموا در   های مختلفب همواره مقابله با فقر و بهبود شرايخ زندگي خیل عظویم محروموان بووده    دوران

عمل نه تنها از فقر کاسته نشده بلكه حتي روند صعودی آن نیا مهار نشده اسوت؛ در نتیجوه آنوان کوه بوه      

طبیعي و محیخ زيست و سودهای کوتواه  گیری بیشتر و بهتر در جهت حداکتر استفاده از منابعدنبا  بهره

( از ايون رو  2303ارانب همكو  مدت بودنودب شواهد تخريوب روزافواون محویخ زيسوت هسوتند سموارتین و        

ها دريافتند که بايد دانوش ارزشومند و   پووهشگران ناچار به بازنگری در انديشه و مفاهیم توسعه شدند؛ آن

ريوایب تصومیم  های مديريتي که روستايیان حامالن آن هستند را محترم بشمارند و در تفكرب برناموه  شیوه

 های توسعهب یحاظ نمايند.  هگیریب اجرا و به عبارتي در فرآيند مديريتي پروژ

های مديريتي قید و شرط ایگوهای استفاده و شیوهبايد توجه داشت که در اينجا منظور ما پايرق بي

و  ها است تا در صورت وجود نقوص ها و سیستممحلي نیست بلكه مقصود از آن شناسايي و آناییا اين روق

ای اصالحي برداشته شودب چرا که اين ایگوهای استفاده هها گامها در جهت بهبود کارايي آنکاستي در آن
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هوا و  ( اگر اين اسوتفاده 2338 همكارانب و 0های مديريتي معموالً پويا و قابل اصالح هستند سديويدرو شیوه

ایگوهای محلي که با معیشت و زندگي مردمان آن منطقه در هم تنیوده اسوت موورد شناسواييب تحلیول و      

ی خارجي که بخواهد در آن منطقوه اجورا شوود بوه احتموا  زيواد بوه        ر گونه برنامهاستفاده قرار نگیرند ه

ها در سراسر دنیا روشون  ها و برنامهموفقیت دست نخواهد يافت چرا که شكست بسیاری از اين دست طرح

دهد کوه بوه   ( اين امر نشان مي2302 همكارانب و 0؛ جانین2300ب 2؛ کوایي وسیست0003است سفرهادیب 

بورداری محلوي و   های بهوره های مديريتي با نظامدستیابي به توسعه پايدار در دراز مدتب بايد شیوه منظور

(  ايوران را نخسوتین   2302و همكوارانب   2کنود تلفیوق شووند. سجوان ون    ها را پشتیباني موي دانشي که آن

ده است. نگهوداری و  دانند که انسان اوییه در آن کشت و زرع و پرورق دام را آغاز کرکشوری در جهان مي

هوای سوفایین   پرورق حیوانات اهلي در ايران بسیار زودتر از سواير نقواط دنیوا عملوي شوده و روی  ورف      

شود که نشان از دامپروری ناد ساکنان اوییه اسوت  های شكاری باريک اندامي ديده مي قديميب نقش سگ

 نشوین کوه مسولماً وابسوته بوه      ل( حا  آيا کشاورزی و دامپروری جواموع جنگو  0080سهجرتي و افشاریب 

ی مديريتي خاصي نبوده و نیست؟ آيوا در  طبیعي اطرافشان به ويوه جنگل است دارای ایگوی و شیوهمنابع

زاده و همكوارانب  کشوری که جوامع محلي مناطق جنگلي آن در ارتباط تنگاتنگي با جنگل هستند سمیرک

کوه برخوي از ايون ایگوهوا و     د جوا  متبت باشد کما ايون ای وجود ندارد؟ مسلماً باي( ایگوی استفاده0003

سویوي پوور و    ( و0000پوور س (ب ویوي 0083هوا در مطایعواتي چوون عوادیي و همكواران س     قواعد حاکم بور آن 

( نشان داده شده است. بنابراين مشخص است که اين چنین ایگوهايي در مناطق جنگلي 2302همكارانب  

ا را شناسايي و مورد استفاده قورار دهویم چراکوه در جنگلوداری نووين      هکشورمان وجود دارد پس بايد آن

گیوردب و اهمیوت زيوادی بوه     ريای واحدهای مديريت جنگل بر پايه مشارکت جامعه محلي انجام ميبرنامه

( در ايون  2332و همكوارانب   5شوود سادهیكواری  سیستم معیشتي محلي و روابخ جنگل و جامعه داده موي 
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 و  شناسوايي وعوعیت جامعوه محلوي و دخایوت دادن آنوان در مراحول مختلوف         سیستم موديريتي گوام ا  

 (.0082؛ غضنفریب 0085گااری و اجراست سامانيب ريایب هدفبرنامه

هوا تنهوا بوه    درصد زمین را پوشانده اند. نقوش آن  03ها از مهم ترين منابع طبیعي هستند که جنگل

شووند. بلكوه دارای    ز کربنیک جو و .... محودود نموي  ان گاحفظ دماب اکسیون گیریب ثابت نگه داشتن میا

( منابع طبیعي تجديد شوونده از جملوه   0080ب بي نامابعاد اقتصادی واجتماعي و روانشناختي نیا هستند س

   گوردد.  های طبیعي و پشتوانه اصلي رشد و توسعه اقتصادی هر کشور محسوو  موي  ها جاء گنجینهجنگل

ای هستند که عوامول گونواگوني در شوكل پوايری آن     کوسیستم پويا وپیچیدهرواقع اين منابع به عنوان اد

هوا  هوا و اهمیوت آن  های ملوي و بوین ایمللوي جنگول    ( امروزه بواسطه ارزق0082نقش دارند سکیادییریب 

هوا مشوكل   رويوه در آن درحفا ت از محیخ زيستب هر گونه دخل و تصرف غیر اصویي و بهره بورداری بوي  

ها به عنوان يكي از منابع تجديود شووندهب زيسوت گواهي بورای      (. جنگل0082مهاجرب آفرين است سمروی 

شوند. و تقريباً يوک سووم کول اراعوي     جانداران و عامل مهم در تهیه بسیاری از مايحتا  بشر محسو  مي

ع احیوای منواب   انگیاه جهت حفظ و های ايجادراه يكي از( 2330ب 0زمین را به خود اختصاص داده اند سفائو

 غیرچووبي های توییودی بخصووص محصووالت    زمینه ها درمعرفي توان اکویوژيک جنگل مطایعه و جنگليب

رسود کوه در   جنگلب به نظر موي  غیرچوبي توجه به اهمیت و ارزق اقتصادی استفاده از محصوالت با .است

گیوردب توییود و   ين منابع که بايد با مشارکت موردم انجوام   ا های درست بهره برداری ازصورت تدوين روق

همچنین به علت آنكه منبع درآمد مستمری در کنار کشواورزی  .ها تضمین خواهد شداستمرار اين فرآورده

به حفا ت مستمر منبوع   و دامداری برای مردم استب تعلق خاطری بوجود خواهد آورد که در نهايت منجر

مي وکیفي ايون منوابع و چگوونگي    های کها( خواهدشد. انجام اين اصل بدون شناخت ويوگيتویید سجنگل

محصوالت غیر چوبي جنگل عبوارت اسوت از   ( 0082پاير نخواهد بود سمهدویب به فعل درآوردن آن امكان

درصد  83مناطق روستايي  آيد. بدییل فقرکاالهايي با منشا زيستي به غیر از چو  که از جنگل بدست مي

درصد مردم محلي بورای   02ي وابسته هستند و حدود ها به محصوالت غیر چوبي به طريقاز خانوارهای آن

نقوش محصووالت غیور     ( 2332کسب درآمد به محصوالت غیر چوبي متكي هسوتند سیطیوف و شوینوریب    
                                                
1 FAO 
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ها درون و يوا اطوراف   چوبي جنگل در معیشت جوامع محلي بستگي به جنگلي که اين جوامع درطو  قرن

جوارت محلوي محصووالت در منواطق موورد نظور دارد       آن زندگي کرده اند و همچنین وععیت بازارهوا و ت 

( محصوالت غیرچوبي جنگلي اباار مهمي بورای نشوان دادن موعووعات تنگدسوتي بورای      2331ب 0سدالنگ

هاب شامل امنیت غوااييب درآمودب سوالمتي و     نشین وابسته به جنگلب با سهیم کردن معیشت جوامع حاشیه

ها به عنوان يكوي از  ( امروزه با پايرفتن اين که جنگل2338 ب2توسعه انساني پايدار هستند سآهنكان و يون

( 0003ب 0های طبیعيب ارائه کننده طیف وسیعي از کاالهوا وخودمات ارزشومند هسوتند سدايلوي     اکوسیستم

اصو  مديريت پايدار جنگل  نیا با تكیه بر سه عامل معقوییت اقتصادييب مطلوبیت اجتمواعي و مقبوییوت   

جهاني قرار گرفته اند. بر اين اساس در صورتي که برداشت محصوالت غیر چووبي   اکویوژيكي مورد پايرق

جنگلي نیا بر پايه اصو  علمي و به میااني باشد که گونه موید دچار استرس و ععف اکویوژيوک نشوودب در   

ايون   گیرد. بنابراين حتي با وجود اينكه منافع بدست آموده از برداشوت  محدوده بهره برداری پايدار قرار مي

ريوای  محصوالت بطور کامل به جوامع برسدب یاوم بررسي پیامدهای اکویوژيک و اقتصوادی قبول از برناموه   

بسویاری از  ( 2330ب 2؛ پورس 2330شوود سفوائوب   برداشت محصوالت غیر چوبي در هر طورح احسواس موي   

یرچووبي  محصووالت غ  تجوارت اقتصادی مطرح شده است.  -توییدات غیرچوبي در صنف سادبیات( اجتماعي

برای افاايش منابع جنگلي در نظر گرفته اسوت توا هماموان کوه حفا وت جنگول        ایبرجستهجنگل اباار 

های بازرگاني محصووالت  ( مجموعه2333ب 5شود درآمد ساکنان آن نیا تأمین شود سجونا و یینچاعما  مي

گي کوه نسوبت   غیرچوبي جنگل اغلب همراه با ويوگي ساکنان از قبیول شواخص کوارگری سنسوبت وابسوت     

 شوود سکوانوگ و  باشد( و همچنین میاان شرکت کارگری مردان ترکیوب موي  کارگری به اندازه خانواده مي

کموک بوه اسوتخرا      ب( يكي از عواملي است که در درآمود و معواق موردم محلوي توأثیر دارد     2331ب 1آن

ي جنگول در  محصووالت غیرچووب  ( 2331و همكوارانب   3باشود سنیگورن  محصوالت غیرچوبي از جنگول موي  
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های مهم در موديريت پايودار جنگول و کواهش فقور جواموع محلوي         های اخیر به عنوان يكي از مؤیفه دهه

ها نشانگر اين واقعیت هستند کوه منوابع جنگلوي     ( برخي از پووهش2332 ب0اند سشیل و واندرشناخته شده

شت حدود يک میلیوارد  چه به صورت يک شبكه امنیت اقتصادی و چه به صورت منبع درآمد مستقیم معی

نقوش مهوم محصووالت غیور چووبي جنگول       (  2332و همكواران   2کنند ساسچر نفر را در جهان تأمین مي

جنگول   موديريت پايودار   ای دردرحمايت معیشت خانوار باعث شده است که به عنوان يكي ازمسوايل پايوه  

 اطوال   توییوداتي  جنگول بوه   يرچووب یغعبارت محصووالت   اگرچه (.2335همكارانب  و 0مطرح باشدسبیلچر

 عمووم  برداشت که رود مي امید چنین استب اما چو  از غیر به گیاهي اجااء يا مواد بر مشتمل که شود مي

 آن معنای مغاير با اصول سورمايه از   بلكه نبوده طبیعي های فراورده گونه اين ارزق ناچیای فرعيب کلمه از

 صوورت  در غیور چووبيب   محصوالت از استفاده اقتصادی زقار و اهمیت به توجه با ترديد بي .شود استنباط

 تضومین  ها فراورده اين استمرار و تویید مردمب مشارکت با منابع اين از برداری بهره درست های تدوين روق

 بوه وجوود   خواطری  تعلق بودب خواهد مردم برای مستمری درآمد منبع که آن علت به همچنین .شد خواهد

ايون محصووالت    شود..  خواهود  هوا  توییود جنگول   منبوع  مستمر حفا ت به نجرم نهايت در که آمد خواهد

 (. فائو2302ب 2شوند سسیفورها خانوار درجهان شناخته ميهمچنین به عنوان بنیان اقتصادی برای میلیون

میلیوارد دالر   5/08را  2335هوای جهوان درسوا     رزق کل محصوالت غیرچوبي برداشت شوده ازجنگول  ا

( عرعه کردن محصوالت غیر چوبي متفاوت پايه و اساس برای رشد مناطق 2303فائوب برآورد کرده است س

هوای  ای از درآمود و توسوعه پايودار جنگول    روستايیاست. تجارت محصوالت غیر چوبي جنگل بخش عموده 

 باشد به طوری که هم باعوث تورويج حفا وت جنگول و هوم امورار معواق روسوتايیان         مناطق استوايي مي

 (.2335ر و همكارانب باشد سبیلچمي

برداری و مهاجرت روستايیان بوه شوهرهاب بواال بوردن درآمود از ايون       باتوجه به طاقت فرسا بودن بهره

تواند زمینه اشتغا  را برای سواکنین منواطق مربووط فوراهم نمايود و از طرفوي بوا استحصوا  و         طريق مي

                                                
1 Sheil & Wunder 
2 Scherr 
3 Belcher 
4 Cifuor 
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چوه در عرصوه منوابع    وان گفوت آن تو صادرات اين محصوالت مقادير قابل توجهي ارز وارد شود. پوس موي  

باشد برنامه ريای دقیوق درايون زمینوه    طبیعي و بهره برداری از محصوالت غیر چوبي وجودق عروری مي

باشد. و برنامه ريای کردن در اين زمینه بدون شناخت محصوالت غیر چوبي امكان پاير نیست سنظوری  مي

 (.  2300راد و همكارانب 

متفاوت پايه و اسواس بورای رشود منواطق روسوتايي اسوت. ارزق        عرعه کردن محصوالت غیرچوبي

کنند و دارو و آنتي اکسیدان تهیه و استخرا  مي بمحصوالت غیرچوبي جنگل به قدری است که از آن مربا

يكوي از   همچنین ارزق اقتصادی و اجتماعي آن در توسعه کشورها و امرار و معواق موردم محلوي اسوت.    

های شما  ايران از نظور تعوداد گونوه    باشد. جنگلان منطقه رويشي خاری ميمناطق رويشي پنج گانه اير

 53گونوه درختوي و    83شووند و تقريبوا   های غني از گونه محسو  موي درختي و درختچه ای جاء جنگل

هوای خواری بصوورت نووار باريوک و      شوند. جنگول ها يافت ميای بطور طبیعي دراين جنگلگونه درختچه

 23عور  آن   کیلوومتر و  833مایي سلسله جبا  ایبرز  اهرشده است. طو  اين نوار بلندی روی دامنه ش

-میلیون هكتار بوای  موي   1/0ها در اوايل قرن جاری به کیلومتر در نوسان است. مساحت اين جنگل 33تا 

های مابورب واگااری اراعي جنگلي و همچنوین چورای مفورط و    شد. باشروع بهره برداری تجاری از جنگل

میلیوون هكتوار جنگول در ايون      0/0بي رويه اين سطو دايماً رو به کاهش نهادهب به طوری که امروزه  قطع

کنند بوه دییول   های شمایي ايران زندگي ميمنطقه باقي مانده است. اغلب روستايیاني که در نواحي جنگل

درست از آن از جملوه بوه   فقر اقتصادی و شرايخ نامساعدب مردم علیرغم عالقه به جنگل اقدام به استفاده نا

توسعه سطو زمین کشاورزی وتعلیف دام در جنگل و مصرف هیام وسرشواخه زنويب جنگول تراشويب کوت      

پردازند تا از اين طريق به جبران کسری درآمد و رفوع مشوكالت   زني بتا  بری و زخمي کردن درختان مي

ي نقوش تعیوین کننوده و مووثری در     های غیر چوب محصوالت و فرآورده (.0082زندگي بپردازند سجلیلوندب 

اقتصاد بهره برداران و روستايیان دارند. بهره برداری از محصووالت غیور چووبي شوامل برداشوت بخشوي از       

بورداری مسوتمر   ها با رعايت اصو  بهرههای گیاهي سگلب برگب ساقهب ريشه و غده( يا صم  و رزين آناندام

ها بسوته بوه   (. به طور کلي جنگل0080ي است سعبدایه پورب های داروييب خوراکي وصنعتبه منظوراستفاده
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هوای بكورب   کنند و شودت دخایوت انسوانب بوه جنگول     هاب نقشي که ايفا مينوع پیدايشب تحو  وتكامل آن

شووند. در  های جنگلي و بیشه يا بوته زار تقسویم موي  های تفرجگاهي يا پارکایب جنگلهای ذخیرهجنگل

ها به دو دسته توییدی و غیور توییودی   باشدب جنگلاً بر اساس تویید چو  ميتقسیم بندی ديگری که صرف

شوند. به طوری که جنگل توییدی جنگلي است که بتوان از آن با تغییور منوابع جنگلوي کواالی     تقسیم مي

عبارت ديگر توان بیویوژيک آن به انودازه ايسوت کوه بتووان مقوداری از آن رابوه        به اقتصادی بدست آوردب

های شما  را بوه علوت داشوتن قودرت رويوش      تویید برداشت کرد. براساس اين تقسیم بندی جنگل عنوان

-های غیر توییدی بشومار موي  های ساير مناطق را به عنوان جنگلهای توییدی و جنگلبیشتر جاو جنگل

و قوادر   های ساير مناطق بدییل شرايخ خاصي که دارنود آورند. الزم به ذکر است که نبايد تصور کرد جنگل

ها دارای ارزق تجاری بوده و اثرات زيست محیطوي بوا ارزشوي    باشندب بلكه کلیه جنگلبه تویید چو  نمي

(. خدماتي که جنگل به عنوان يک منبع طبیعي تجديد شونده دراختیوار موا   0002نیادارند سمروی مهاجرب

دمات بطوور مسوتقیم و برخوي    گاارد به نحوی به اقتصاد يک کشور وابسته است. برخي از توییدات و خمي

شود. به عنوان متوا  اکوسیسوتم جنگول تنظویم کننوده      به صورت غیرمستقیم به اقتصاد کشور مربوط مي

باشد. جنگل برابر پرتوهای فرابنفش مي برای حفا ت موجودات در CO2و  O3و  O2گازهای مختلف نظیر 

-ي را کنتر  کردهب باعوث کنتور  و نگوه   تنظیم کننده شرايخ اقلیمي بودهب حوادثي نظیر سیل و خسكسای

داری ذخاير آبي شدهب فرسايش خاک و رسو  گااری را کنتر  کورده باعوث تصوفیه و تلطیوف آ  و هووا      

توان آورد و بسیاری از توییدات و خدمات ديگرکه ميشده ب امكانات تفريحي و فرهنگي مختلفي بوجود مي

ت و خدمات ماکور به دو دسته کلي کاالهای بازاری و کاالهوا  ها اشاره کرد. قابل ذکر است که توییدابه آن

شوند. منظور از کاالهای بوازاری کاالهوايي نظیرایووارب توراورسب روکوش و      و خدمات غیر بازاری تقسیم مي

توان قیمتي را بورای آن در نظور گرفوتب ویوي     شوند و براحتي ميغیره که مستقیماً در بازار داد و ستد مي

شووند وترديودهای فراوانوي    هايي هستند که دربازارهای معمویي تجارت نميت غیربازاری آنکاالها و خدما

ها وجود دارد.کاالها و خدمات غیربازاری درعین حا  که بسیار ارزشمند پیرامون ارزق و اهمیت واقعي آن

ات بوازاریب  که به طور مناسبي برحسب مقادير کمي ريایي قابل مقايسه با سواير خودم  هستند و بدییل اين
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شوند. هوای تازه و تویید اکسیونب کنتر  فرسوايش خواک و رسوو  گوااریب تشوكیل خواکب       ارزيابي نمي

-های مواد غاايي و تجايه عايعاتب تنظیم گازهای اتمسفرب ذخیوره و نگوه  کنتر  بیویوژيكيب ايجاد چرخه

از طیف وسیع خدمات غیر  هاييداری آ ب تامین زيستگاه حیات وحشب حفظ ذخاير ژنتیكي و غیره نمونه

تقسویم   يرچوبیغبازاری هستند. کاالها و خدمات بازاری جنگل خود به دو دسته توییدات اصلي و توییدات 

-های اصلي گیاه موي شوند. چو  جنگل و علوفه مراتع جاو توییدات اصلي هستند زيرا برداشت از انداممي

شودب بلكه از میوه و ترشحات گیاه اسوتفاده  شت نمياندام اصلي گیاه بردا يرچوبیغباشد ویي درمحصوالت 

تووان  گیردب موي های شما  مورد توجه قرار ميشود. از محصوالت غیر چوبي جنگل که عمدتاً درجنگلمي

به موارد زير اشاره کردب میوه خرمندیب آیوچهب ازگیلب تمشکب اناربخواسب جولب سویب وحشويب دارواق و     

(. پوشش گیاهي جنگل را از نظور انودازه گیاهوان بوه سوه      0080سرعویب  غیره و همچنین گیاهان دارويي

متور دارنود.    3ای چوبي و ارتفاعي بویش از  کنند. دسته نخست درختاني هستند که ساقهدسته تقسیم مي

شوند. دسته سوم نیا شامل متر هستند که درختچه نامیده مي3دسته دوم گیاهان چوبي با ارتفاع کمتر از 

ای و علفي کف جنگل استب گیاهان اصلي سازنده جنگل چوبي هستند. اما گیاهان علفي کوف  گیاهان بوته

ای دارنود. ايون گیاهوان    سمحصوالت غیور چووبي( اهمیوت ويووه     جنگل از نظر تنوع زيستي و بهره برداری

های شما ب اغلب بوه صوورت   مصارف دارويي و خوراکي متعددی دارند. هم اکنون از گیاهان دارويي جنگل

ها که چو  مناسبي دارندب اغلب مصورف دارويوي   ها و حتي آنشود. درختان و درختچهخودرو استفاده مي

ای( سدرختي و درختچهچوبي  هایهای شما  به دو بخش گونههم دارند. استفاده دارويي از گیاهان جنگل

لب گیاهان دارويي يكوي از  چوبي جنگهای غیر. درمیان فرآوردهشوندای( تقسیم ميبوته علفي س هایو گونه

منابع بسیار ارزشمند درگستره وسیع منابع طبیعي ايران هستند کوه درصوورت شوناخت علمويب کشوت و      

تواند نقش مهمي در سالمت جامعهب اشوتغا  زايوي و صوادرات غیور نفتوي      برداری صحیو مي توسعه و بهره

های سونجش اقتصوادی يوک    ترين شاخصداشته باشد. ارزق داروييب تقاعای بازار و سطو فرآوری از مهم

باشود. براسواس گواارق    گیاه دارويي است. گیاهان دارويي يكي ازمنابع مهم درآمد در برخي کشورها موي 

سازمان خواروبار جهاني ارزق تجارت گیاهان دارويي در حا  حاعور صود میلیوارد دالر درسوا  اسوت. در      
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(. بسیاری از کاالهای مصورفي  0083ن و همكارانب تريلیون دالر رسید س سفید ک 5میالدی به  2335سا  

ساسوماعیليب   آيود بادوام و غیر بادوام مورد نیاز بشر بطور مستقیم يوا غیور مسوتقیم از جنگول بدسوت موي      

 (. امروزه اهمیت بایقوه منابع طبیعي در معیشت خانوارهای روستايي تاحدودی شناخته شوده اسوت  0080

(. اما هنوز جايگواه واقعوي خوود را در ازحوان سیاسوت گوااران و       2330ب 2؛ سندر الين0000ب 0سکاوانديش

اجتمواعي بویش    -برنامه رياان پیدا نكرده است. امروزه رشد سريع جمعیت و به تبع آن مشكالت اقتصادی

-از هر زمان ديگری باعث تخريب و تهديد منابع طبیعي تجديد شونده ازجمله جنگل و مرتع محسو  مي

آيود  ی مجاز و غیر مجازی که بصورت نادرست و بي رويه از ايون منوابع بوه عمول موي     هاشود. بهره برداری

های ناشوي از ايون تخريوب منجور بوه      سبب برهم خوردن تعاد  اکویوژيک محیخ زيست گرديده که زيان

انجامود سمحبووبي و میرداموادیب    نابودی هر يک از دو طرف انسان و محیخ و سرانجام نابودی هور دو موي  

صوالت غیر چوبي جنگلي اباار مهمي بورای نشوان دادن موعووعات تنگدسوتي بورای جواموع       (. مح0083

هاب شامل امنیوت غااييبدرآمودب سوالمتي و توسوعه     حاشیه نشین وابسته به جنگلب باسهیم کردن معیشت

با توجه به اهمیت و ارزق اقتصوادی اسوتفاده از محصووالت     (.2338انساني پايدار هستند سآهنكان وبونوب 

برداری از ايون منوابع   های درست بهرهمند و تدوين روقوبي و غیر چوبي جنگلب بي ترديد استفاده نظامچ

ها را تضمین کندب از نظر اقتصادی و محیخ زيستي ارزق با مشارکت مردم بطوری که استمرار اين فراورده

منبع درآمد مستمری بورای  همچنین به علت اين که جنگل  (.2330ب 0پريا و و اهمیت زيادی دارد سآرنوید

-موي هوا منجور   مردم خواهد بودب تعلق خاطری بوجود خواهد آورد که در نهايت به حفا ت مستمر جنگل

نماينود. ايون   ها دامنه وسیعي از کاالها و خودمات را فوراهم موي   جنگل (.0083همكارانب  شود سمهدوی و

 و 2شووند سبوابویو  طبقوه بنودی موي   کاالها و خدمات در سه بخش توییودات چووبيب غیرچووبي و خودمات     

   .(2331همكارانب 

                                                
1 Cavendish 
2 Sunderlin 
3 Arnold & Prez 
4 Babulo 
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در اين بین توییدات غیر چوبي به عنووان يكوي از مهمتورين عملكردهوای جنگول نقوش مهموي در        

؛ 2333همكوارانب   و 2؛ موامو 2335همكوارانب   و 0یینرمعیشت افراد کشورهای در حا  توسعه دارند سساند

ان يک منبع مهم درآمدی بورای خانوارهوای روسوتايي    همچنین اين محصوالت به عنو .(2330ب  0جنسین

(. ايون  2331؛ بوابویو و همكوارانب   2330ب 5؛ پامگريتین و شاسوكلتون 2333و همكارانب  2باشد سکامانگامي

توانند به عنوان راهي برای رشد اقتصادی در نواحي جغرافیوايي بوا   محصوالت با کاربرد غاايي و دارويي مي

هوای اخیورب آگواهي از اهمیوت و     (. یاا در طي دهوه 2333همكارانب  و 1گرينسند منابع جنگلي فراوان باش

؛ 2330و همكوارانب   3ارزق اين محصوالت در زندگي جوامع روستايي روند رو بوه رشودی دارد سآندرسوون   

(. با اين وجود به دییل نبود شناخت کافي از توییدات غیر چوبي مطایعات نواچیای  2333 آیدباسوال و شیوب

. در (2300وهمكوارانب   8ها صورت گرفته اسوت سکوای  ابطه با ارزق و اهمیت محصوالت حاصله از آندر ر

ها نظیر واقع نبود اطالعات در مورد اين محصوالتب باعث از دست رفتن سود اقتصادی و غلبه ساير کاربری

. بودين  (2333؛ گورين و همكوارانب   0032کشاورزیب صنعت و غیره بر کاربری جنگل شده است سسوعیدب  

بندی محصوالت غیر چوبي و جمع آوری اطالعات درباره وععیت محصووالت غیور   ترتیب شناسايي و گروه

با توجه به اينكه شهرستان رودسر محصووالت غیرچووبي   باشد. ريای عروری ميچوبي موجود جهت برنامه

های اين شهرسوتان  گلجنگلي زيادی در بازارهای محلي به فروق میرساند؛ منطقه تحقیق اين مطایعه جن

 خوو  و  وییوکب  میوه خرمندیب آیوچهب توان به ازگیلبازمحصوالت غیرچوبي منطقه مي در نظر گرفته شد.

یوچوه کوه موردم بیشوتر از     آ میوه خرمندی و بازگیل محصوالتي مانند اين تحقیق از اما در تمشک نام برد.

 51333ساحت جنگل هوای شهرسوتان رودسور    م نمايند انتخا  گرديده است.استفاده مي ها برداشت وآن

بیشوتر روسوتاها    محصوالت نوام بورده در  . برداشت ساداره منابع طبیعي شهرستان( برآورد شده است هكتار

                                                
1 Sunderlin 
2 Mamo 
3
 Jensen 

4 Kamanga 
5 Puamgarten & Shackleton 
6 Greene 
7 Andersen 
8 Cai 
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میووه   سوه محصوو  غیرچووبي سازگیولب     از فوروق را  که باالترين برداشت و ویي سه روستا گیرد.انجام مي

 باشند.نرماق مي گل چا  وسیاه روستاهای یوسرابب آیوچه(دارند خرمندیب

 تحقیق ضرورت موضوع اهمیت و -5-6

منوابع  ء احیوا  جمله عواملي است که انگیواه حفا وت و   منابع جنگلي از های نهفته درشناخت ارزق

خووراکي   های صنعتيبارزق های متنوع گیاهي باوجود گونه قوت خواهد بخشید. طبیعي تجديد شونده را

گسوتره   در هوای فراوانوي را  جاذبهب نفتي دارند صادرات غیر اهمیتي در نقش پر هاآن دارويي که برخي از و

مسوائل زيسوت    قابل تقويم مانند های غیرهای شما  عالوه بر نقشجنگل آورد.کشور پديد ميی هاجنگل

 باشد.تر تویید چو  دارای پتانسیل تویید محصوالت غیرچوبي نیا ميهمه مهم از محیطي و

عوامول   تواند يكوي از درست صورت نگیرد خود مي ری از محصوالت غیر چوبي اصویي واگر بهره بردا

بودون ترديود بوه نظوم      غیر چووبي اهمیت اقتصادی استفاده ازمحصوالت  با مالحظه ارزق و تخريب باشد.

 مشارکت مردم که توییود و  اين منابع با های درست بهره برداری ازتدوين روق های آن وکشیدن استفاده

دارای  پايداری توییود(  زيست محیطي سحفا ت و نظر اقتصادی و از تضمین کند ها راتمرار اين فرآوردهاس

توییودات غیور چووبي جنگول کوه تحوت عنووان         (.0003ب 0سفواپي و آنیكووال   اهمیت زيادی است ارزق و

بول توجوه   میواان قا  حیث تنووع و  های شما  ازجنگل در شوند.ثانويه شناخته مي يا يرچوبیغمحصوالت 

سویب جودی وارد   آبه گونوه مویود    . وشودها اعتدا  رعايت نميآن برداری ازبهره ویي متاسفانه در باشدمي

 شود.مي

های طبیعوي بوه جوا    اکوسیستم ها ومحصوالت غیرچوبي شامل تمامي کاالهای مشتق شده ازجنگل

میواان   قوش مهموي در  چووبي ن  همچنین محصوالت غیور . (2331ب 2جانكيس استخرا  چو  صنعتي است

جنگلوداری   بوه عنووان يكوي از راهكارهوای فقرزدايوي و      توانود موي  وابستگي خانوارهای روستايي داشته و

 .(2332کاریي وشیوناب  ؛2330پانچب س روستايي محسو  شود

 

                                                
1 Fwape & Onyekwelu 
2 Janki 
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 هدف از انجام تحقیق -5-9

 اهداف اصلی -5-9-5

 محصوالت غیرچوبي. برآورد میاان تویید -0

 ی برداشت و فرآوری محصوالت غیرچوبي در اقتصاد خانوارها.برآورد سودآور -2

فوروق محصووالت غیرچووبي از جملوه      های اقتصادی مربوط به برداشوت و محاسبه نقش شاخص-0

انتظار جنگل ناشوي ازتوییود محصووالت     ارزق مورد حاشیه بازاريابي و بردارانبدرآمد ناخایص ساییانه بهره

 .های رودسرجنگل غیرچوبي در

 هدف فرعی -5-9-6

 حفا وت  درنشینان جنگلجنگل بر میاان مشارکت محصوالت غیرچوبي  استفاده ازبررسي نقش  -0

 های مورد مطایعه.جنگلاز 

 هافرضیه -5-4

نشوین  برداشت محصوالت غیر چوبي توسخ روستائیان تاثیر متبتي را بر اقتصواد جواموع جنگول     -0
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نشینانب میاان سودآوری ايون محصووالت را افواايش    جنگل فرآوری محصوالت غیر چوبي توسخ -2

 دهد.مي
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  پیشینه تحقیق -6

تحقیق حاعر با توجه به مطایبي که در برخي از منابع داخلي و خوارجي بووده صوورت پايرفتوه و در     

ه به عمل آيد تا تحقیقي دقیوق  انجام اين تحقیق سعي شده است که از منابع علمي موجود حداکتر استفاد

و علمي به دست آيد. برای دستیابي به اين منظور مطایعاتي در منوابع داخلوي و خوارجي انجوام گرفتوه و      

 دستاوردهای اين منابع به طور خالصه در ادامه آورده شده است.

 منابع داخلی -6-5

بورداری از  های بهرهوق( در تحقیقي با عنوان بررسي محصوالت غیرچوبي جنگل و ر0085مهدوی س

ها در شهرستان کامیاران به اين نتیجه رسید که مردمان محلي با توجه به اين کوه بیشوترين هاينوه را    آن

ها و دالالن بیشترين منفعت ها در حداقل میاان ممكن است که واسطهدريافتي آن عوايد بشوندمتقبل مي

هوا و درآمودها سوود حاصول از محصووالت      ن هاينوه همچنین در اين تحقیق بوا در نظور گورفت   . برندرا مي

 برداری سقا بدست آمد.غیرچوبي مربوط به بهره

ن واقوع در  یوت ( به بررسي انوواع محصووالت جنگلوي در روسوتای چ    0085عواطفي همت و شامخي س

نوشهر پرداختند. ايشان نتیجه گیری نمودنود کوه روسوتائیان منطقوه از محصووالت غیرچووبي       شهرستان 

نماينود در عومن نقوش زنوان روسوتايي را در جموع آوری و       شتر جهت مصرف خود استفاده ميجنگلي بی

 فرآوری اين محصوالت بسیار پررنگ اعالم نمودند.  

 زمینوه  در بختیواری  و چهارمحوا   اسوتان  هوای  جنگل توان بررسي به (0085س همكاران و جهانبازی

 توییود  میواان  موعوع منظور همین به .پرداختند نشینان جنگل زندگي بر آن اقتصادی اثر و بنه بار تویید

 فوالرد  پشتكوه منطقه هایجنگل در که تحقیق اين در گرديد. بررسي مختلف سنین با درختان در بنه بار

 از بنوه  هایپايه کیفي و کمي وععیت بررسي از پس پايرفتب صورت بختیاری و چهارمحا  استان در واقع
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 بصوورت  سوپس  گرديود.  انتخا  مختلف قطری طبقات در بنه ماده پايه 03 تعداد میوهب تویید و سني نظر

 و کل وزن بارهاب توزين با و نموده هاپايه کلیه از نارس(ب و رسیده از ساعم بار آوری جمع به اقدام جداگانه

 يرسوا  و سوینه  برابر قطر با بار تویید بین ارتباط سپس گرديد. تعیین هاپايه از يک هر به مربوط دانه 033

 قطور  افواايش  بوا  کوه  داد نشان حاصل نتايج گرفت. قرار تحلیل و تجايه و بررسي مورد همبستگيب روابخ

 طبقوات  در کول  بوار  به رسیده بار نسبت اما يابدبمي افاايش کل بار و رسیده بار تویید میاان سینه برابر

 موجوود  بنوه  هایپايه تعداد هب توجه با همچنین باشد.مي طبقات ساير از بیشتر سانتیمتر 23 و 05 قطری

 توجوه  با باشد.مي سانتیمتر 25 و 23 قطری طبقات به مربوط رسیده بار تویید میاان بیشترين استانب در

 توییود  از حاصول  درآمد دارندب قرار سانتیمتر 25 تا 05 قطری طبقات در غایباً استان بنه هایپايه اينكه به

 .باشد توجه قابل بسیار جنگل هحاشی روستايیان برای تواندمي بنه بار

نشینان از جنگل ( مطایعه ای تحت عنوان بررسي بهره برداری روستايیان و0083همكاران س بهمني و

بدين صوورت   روق کار محصوالت غیرچوبي پسته وحشي درشهرستان مرودشت استان فارس انجام دادند.

اسوتفاده   سپس بوا  صورت تصادفي انتخا  گرديد.تعدادی بهره بردار به  ابتدا انتخا  و روستا در 8بود که 

نحووه اسوتفاده    بازديود و  تكمیل آن همراه با جنگول گردشويب   مردم و ارتباط مستقیم با نامه دراز پرسش

مار رسمي به اين نتیجه رسیدند کوه  آآوری نهايت جمع برداشت محصوالت غیر چوبي در مردم از جنگل و

يوک روز بطوور    در نفور  . هور هسوتند بیشتر  نفر يا دو پردازندری بنه ميتعداد نفراتي که به جمع آو معموالً

 فروشوند. هوا موي  ريا  به واسوطه  03333کیلو  به قیمت هر کند وآوری ميکیلوگرم بنه جمع 53متوسخ 

 کنند.  کوفتگي استفاده مي بعضي افراد محلي نیا برگ درختان بنه را برای درمان سرماخوردگي و

بررسوي محصووالت غیرچووبي جنگول و      تحقیق خود که بوه منظوور   در (0083مهدوی و همكاران س

هاب مصاحبهب حضور در نشستبا روق صورت گرفتهب ها در شهرستان کامیاران های بهره برداری از آنروق

به شناسوايي محصووالت موجوود در منطقوه و تعیوین میواان       نامه و تهیه و توزيع پرسش ده مسقیممشاه

تغییر قیمت محصووالت   ها نشان داد که پرداختند. نتايج تحقیق آن از اين محصوالت استفاده مردم محلي

 محصوالت دارد.  نهايي اين ای در قیمت  ثیر قابل مالحظهأدر مسیرهای طي شده تا مقاصدب ت
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حووزه  میاان تویید زغا  اختوه و فنود  در   تحقیق خود که به بررسي ( در 0080قنبری و همكاران س

سواالنه حاصول   درآمد  پرداختندب اعالم نمودند که های ارسباران جنگلدر کلیبر چای  چای وآبخیا اينگنه 

 تواند درآمد جوامع بومي و اقتصاد محلي آن منطقه را تقويت نمايد.   مياز اين محصوالت 

ای پیراموون سوهم محصووالت غیرچووبي جنگول درمعیشوت       ( درمطایعوه 0003همكاران س هدوی وم

گلي شهرسوتان کامیواران اسوتان کردسوتان بوه منظوردسوتیابي بوه میواان ونقوش          روستايیان مناطق جن

 داموداری و  مقايسوه بوا   معیشوت موردم در   محاسبه سهم اين محصوالت در محصوالت غیرچوبي جنگل و

بوه عنووان جامعوه آمواری تحقیوق       خانوار(0325نشین شهرستان کامیاران سکل جمعیت جنگل کشاورزیب

بوه صوورت    خوانوار  023تعوداد  ماری با استفاده از جدو  مورگوانب آهای ا  نمونهبرای انتخ انتخا  گرديد.

درگوام   تمام روستاهای واجد جنگل منطقه به عنوان نمونه تحقیوق انتخوا  شودند.    پراکنده در تصادفي و

نتايج نشوان داد کوه    اهایي منطقه تكمیل گرديد. صورت مصاحبه با به هايي تهیه شده ونامهپرسش بعدیب

-پوشش گیاهي کوف جنگول موي    درختان جنگلي و منطقه بیشتر های موجود درع تغايه وتعلیف داممنب

بررسوي   وابسوته هسوتند. پوس از    به هم مورتبخ و  منطقه کامالً دامداری در بدين معني که جنگل و باشد.

درصود از  8/0مشواهده گرديود کوه حودود     يوکب  مقايسوه سوهم هور    منابع مختلف درآمدی مردم منطقه و

شود که بیشترين میاان آن مربووط بوه   جنگل تامین مي يرچوبیغدمردم منطقه به وسیله محصوالت درآم

 سقا است.  

توییودات   بورداری از مقودار بهوره   هدف شوناخت نووع و   را با ( مطایعه خود0002س همكاران معیری و

طقوه هاارجريوب   اوارد وآغوزدره ازروسوتاهای من  اهایي سه روستای وزوارب غیر چوبي جنگل توسخ چوبي و

جامعه آماری اين تحقیق سرپرستان خانوارهای سه روستای يادشده  بهشهر دراستان مازندران انجام دادند.

اطالعوات   مصاحبه حضووریب  نامه وازطريق پرسش آنان به عنوان نمونه بررسي شدند. نفر از 053بودند که 

بورداری از جنگول را درحود    دار کول بهوره  نشان داد که پاسوخگويان مقو   هايافته آوری شد.مورد نیاز جمع

حاشویه   نتايج حاصل از رگرسیون چند متغیره حاکي ازآن است که موردم بوومي و  . متوسخ ارزيابي کردند

 1/31نیا توامین سووخت    ساز و های جنگلي برای ساخت وچهتدرخ چو  درختان و نشین جنگل اغلب از
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بررسي از ديگر محصوالت غیر چوبي جنگل به مقدار  همچنین جوامع روستايي مورد اند.درصد بهره گرفته

توجوه   مقایه حاعر بوا  در اند.مصارف دارويي استفاده کرده تعلیف دام و زيادی به منظور تامین مواد غااييب

توان به توامین سووخت فسویلي    ترين آن ميمهم مدهب پیشنهادهايي بیان شده است که ازآبه نتايج بدست 

منطقوه   ايجواد اشوتغا  در   جنگول و  يرچوبیغبرداری از محصوالت بهینه کردن بهرهمورد نیاز روستايیانب 

 مورد بررسي اشاره کرد.

( درمطایعه ای به بررسي میاان تویید گوا  موازو  و درآمود ناشوي از آن     0000همكاران س خضريان و

وییود گوا    های شهرستان سردشت پرداختند. اين تحقیق بوه منظوور بورآورد میواان ت    جنگل برجنگلب در

نامه و مصواحبه حضووری   مازو  و درآمد حاصل از آن انجام گرفته است. جهت انجام اين تحقیق از پرسش

های مازو  استفاده شوده اسوت.   به همراه حضور در عرصه و مشاهده و شرکت در انجام فعاییت چیدن گا 

هوای موازو  فعاییوت    رچیدن گا درصد( خانوارهای روستا د 25 خانوار سبرابر 20نتايج نشان داد که تعداد 

درصود مربووط    23آوری گا  مربوط به زنان وهای مربوط به جمعدرصد از فعاییت 13داشته اند. همچنین 

آوری آن برابور  باشد که هاينه جمعکیلوگرم در هر روز مي 0آوری شده به مردان است و متوسخ گا  جمع

ده اسوت. متوسوخ گوا  توییود شوده در هور هكتوار        با دستماد متوسخ کارگر در منطقه در نظر گرفته شو 

 باشد.هاار ريا  مي 53هاار ريا  و متوسخ سود اقتصادی 0588کیلوگرم و هاينه آن  85/05

جنگول   يرچوبیغای تحت عنوان ارزيابي اقتصادی محصوالت درمطایعه (0002همكاران س کوه نشي و

 کوه سوود حاصول از    ايون نتیجوه رسویدند    بوه  شهرستان ینگرود28درحوزه آبخیا  سمیوه درخت خرمندی(

مقدارتویید دوشا   و مي باشدريا  0200805فروق يک کیلوگرم دوشا  خرمندی پس ازکسر هاينه ها 

يوا  بدسوت   ر 05801233هكتوار   هور  فروق دوشوا  در  حاصل از کیلوگرم که سود 0/003 هكتار هر در

هوا  درآمود آن  افواايش  نشینان وجنگل کار دادندکه برای رونق بیشتر پیشنهاد انهمچنین اين محقق آمد.

های تعواوني زمینوه احودا     غایب اتحاديه در سامان داده و و سر بازارهای هفتگي را خريد در زمینه مراکا

 اهم نمود.ا فرصنايع تبديلي وفرآوری ر
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Abstract: 

The use of non-wood forest products is as old as the history of human life. Non-wood 

forest products are used for the supply of daily needs and gaining revenue. The aim of this 

study was to estimate the production, harvesting, consumption and profit from the harvest, 

the balance between production and consumption, and providing strategies to improve the 

management of non-wood forest products are in Roudsar county of Guilan province. The 

research data using the method of inventory sample plots with 25 sample plots, census of 

120 households and field visits using questionnaires, interviews and direct observations 

were collected. The results showed that the total amount medlar, sloe and date plum fruits 

in the region are 42840, 18500 and of 95200 kg per ha, respectively. The entire of fruit 

harvested by households over a period of harvesting in the summer of 2015 are 3500, 3730 

and 3880 kg, respectively. In the study area date plum fruits in raw form are not used and 

all of the harvested fruits are processed. The results showed that the average household 

income of the medlar, date plum and plum, respectively, 2752667, 1925667, 1593330 rials. 

The results also showed that the amount economic rent of Diospyros lotus fruits, plum and 

medlar, respectively, 30250000, 1450000 and 1837647 rials in 145000 in the year per 

hectare. The expected value of these fruits is 6050000 and 2900000 and 36772940 rials, 

respectively. The findings also showed that the amount of marketing margin of studd fruits 

was 29% and 24% and 20%, respectively, and annual employment the fruits calculated 15, 

16 and 19 person, respectively. Finally, according to research results can be said that with 

the existence of the production capacity available in the forests, they can be used as a good 

source of income. 

Keywords: Roudsar city, Non-wood products,Analisis Ecocamic. 
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