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  چکیده

عوامل تخریب  نیتر مهمتواند یکی از امروزه حضور روستاییان در داخل و حاشیه جنگل، می

گردند. این تحقیق با هدف بررسی و ارزیابی مسائل اقتصادي ـ اجتماعی و اثرات آن بر جنگل محسوب 

توابع شهرستان میاندورود استان مازندران، با وسعت حدود از » کوهپیله«روستاي  جنگل در محدوده

هکتار انجام شده است. در این مطالعه، اطالعات مربوط به متغیرهاي اقتصادي ـ اجتماعی، متکی  714

نفر سرپرست خانوار و  24مستقیم و مشارکتی توأم با مصاحبه حضوري با  بر بررسی میدانی و مشاهده

آوري شد. عالوه بر این، مشخصات عمومی جنگل و میزان صدمات کمی و کیفی افراد مطلع روستا جمع

گیري شد. قطعه نمونه اندازه 157وسیله روستاییان حاشیه جنگل، از طریق وارده بر درختان جنگل به

داده است که تخریب جنگل براي گسترش  هاي مختلف نشانهاي پوشش گیاهی در دورهبررسی نقشه

ترین منبع درآمد خانوار از محل دامداري و کشاورزي ذشته وجود داشته است. مهمزمین زراعی در گ

وري و بازده اقتصادي دلیل مدیریت سنتی و نداشتن الگوي درست توسعه، داراي بهرهبوده است که به

رغم عالقه به جنگل دلیل مشکالت اقتصادي و شرایط نامساعد طبیعی منطقه، علیمطلوب نیست. به

شود تا از این طریق کسري درآمد را جبران و مشکالت زندگی را نادرست از آن اقدام می استفادهگاه به 

افزار نرم وسیلههاي بین متغیرها بهها با استفاده از مطالعه همبستگی و مقایسهرفع کنند. تحلیل داده

SPSS ر و تخریب جنگل با ثابت کرد که بین متغیر اقتصادي ـ اجتماعی درآمد خالص و ناخالص خانوا

  داري وجود دارد.  معنی درصد رابطه 95حدود اعتماد 

   اقتصادي ـ اجتماعی، تخریب جنگل، کشاورزي، دامداري، درآمد. :هاي کلیديواژه
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  مقدمه 

هاي جهان به علت فشار بیش مساحت جنگل

و براي دستیابی  حتاجیمااز حد انسان براي تأمین 

شدت کاهش یا به منابع جدید در دو قرن اخیر به

تخریب یافته است. بر اساس آمارهاي موجود، سطح 

میلیون کیلومتر مربع در  2/59هاي جهان از جنگل

میلیون کیلومتر مربع در  54/34به  1850سال 

هاي رسیده است. مساحت جنگل 1995سال 

جاري ایران، در عنوان تنها جنگل تشمال کشور به 

میلیون هکتار بوده است  4/3میزان  به 1342سال 

میلیون هکتار تجاوز  8/1اکنون، سطح آن از و هم

ساله،  50کند؛ یعنی در مدت زمان تقریباً نمی

هاي شمال کشور تخریب شده است نیمی از جنگل

 ). 1380(خادم، 

بشر در سیر تکامل خود در طول تاریخ 

بیعت وابسته بوده است. با همیشه به نحوي به ط

آوري، نیازهاي بشر نیز متنوع پیشرفت علوم و فن

برداري از منابع طبیعی خساراتی بر شده و در بهره

هاي آن وارد آورده و متأسفانه در بیشتر موارد، زخم

اي بر پیکره طبیعت برجاي مانده است. طبق کهنه

سال اخیر در  20آمار سازمان جهانی هواشناسی در 

شدن سیل، سه میلیون انسان کشته و ثر جاريا

میلیارد دالر در سطح جهان خسارت وارد  100

گردیده است. در این زمینه، فرسایش خاك به 

اي رو بـه گسترش تناوب و بـا سرعـت فـزاینده

 738هاي انجام شده سالیانه باشد. طبق بررسیمی

کشور در اثر  رودخانه 21 وسیلهمیلیون تن خاك به

ها فرسایش آبی در پشت سدها و در داخل درپاچه

شدن عمر سد و دریاها رسوب داده و باعث کوتاه

  ).1381گردیده است (یخکشی، 

 87000هاي شمال ایران حدود در جنگل

نفر و با اختیار  500000خانوار با جمعیتی حدود 

میلیون واحد دامی سکونت دارند. به  7/5داشتن 

نیز در روستاهـاي مجاور نفر دیگر  600000عالوه 

کنند که از نظر تأمین سوخت، ها زندگی میجنگل

هـا علـوفه و مصارف روستایی وابسته بـه جنگل

  ).1386باشند (خسروشاهی، می

پایدار در بین  در قرن حاضر، عنوان توسعه

هاي مختلف ملل جهان، بیش از پیش مورد گروه

به دنبال  توجه قرار گرفته است. کشور ایران نیز که

باشد، بدون تردید الگوي مناسب توسعه می تهیه

براي رسیدن به اهداف مورد نظر، باید به مسائل 

محیطی و توسعه روستایی اهمیت دهد و در زیست

هاي بیشتر جهت حمایت از منابع ایجاد پتانسیل

پایدار، رفاه اجتماعی، جذب جمعیت و باالخره 

یطی در مناطق محهاي پایدار زیستنگهداري ارزش
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روستایی تالش کند. خوشبختانه در شرایط متفاوت 

محیطی جغرافیایی و اکولوژیک نقاط مختلف کشور 

ناپذیر یافت پذیر و تجدیدایران منابع فراوان تجدید

توان ي درست از این منابع میریکارگ بهشود. با می

پایدار جوامع روستایی را  از یک طرف توسعه

رفی دیگر، با بومی کردن افزایش داد و از ط

محیط  هاي موجود از آلودگی فزایندهتکنولوژي

زیست و منابع طبیعی جلوگیري کرد (عموزاد، 

1383.(  

  هامواد و روش

  مورد مطالعه  معرفی منطقه

واقع در دامنه ریز » کوهپیله«روستاي 

در تقسیمات سراسري  74مازندران و جزء آبخیز 

شرق شهرستان  ناحیههاي شمال کشور و در جنگل

ساري و جنوب روستاي جامخانه واقع شده است. 

مورد مطالعه از نظر مختصات جغرافیایی در  منطقه

طول شرقی و در  53ْ 16َ 32ـً 53ْ 18َ 35ً  محدوده

عرض شمالی  36ْ 32َ 39ـ ً 36ْ 34َ 53محدوده  ً

 130واقع شده است. حداقل ارتفاع از سطح دریا 

  ).1باشد (شکل متر می 500تفاع متر و حداکثر ار

  

  

  کوه) در استان مازندرانمورد مطالعه (پیله نقشه موقعیت منطقه  - 1شکل 

  

هکتار است که از  934مساحت کل منطقه 

هکتار  220هکتار آن منابع ملی و  714این میزان، 

باشد. این روستا آن مستثنیات و اراضی تصرفی می

نفر  420خانوار تشکیل یافته که بالغ بر  98از 

خود اختصاص داده است. تحقیق جمیعت را به

خانوار روستا انجام  98خانوار از  24حاضر در 
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رفته داراي  همفر، روين 145گرفته که با جمعیت 

اند و به این ترتیب، هکتار زمین زراعی بوده 5/61

 4200عبارتی هکتار یا به 42/0هر فرد  سهم سرانه

  باشد.متر مربع می

  

  1388تا  1379ساله  10آمار هواشناسی ساالنه یک دوره  ـ خالصه1جدول 

 گراددرجه سانتی 5/31 ماه سال (مردادماه) نیتر گرممتوسط حداکثر دما در 

 '' 7/2 ماه)متوسط حداقل دما در سردترین ماه سال (دي

 '' 35 حداکثر دماي مطلق در تیرماه

  '' -8 حداقل دماي مطلق

 مترمیلی 9/612 متوسط باران ساالنه

 روز 79 تعداد روزهاي بارانی و برفی

  

درصد در  77تا  60رطوبت نسبی هوا بین 

نوسان است که بیشترین مقدار آن در فروردین و 

باشد. ریزش باران تقریباً در می کمترین آن در دي

هـاي سـال وجـود دارد و مقدار آن در تمام مـاه

هاي مختلف سال متفاوت است. میانگین ساالنه ماه

(جدول متر بوده است میلی 613بارندگی حدود 

). بیشترین میزان بارندگی مربوط به آذر به میزان 1

 4/15متر و کمترین آن در مرداد با میلی 4/119

  متر است.میلی

  روش تحقیق

جهت کسب اطالعات و براي دستیابی به 

اهـداف پژوهش، مطابق بـا مـوضوع مطـالعه، 

آوري اطالعات در دو بخش صورت گرفت؛ جمع

 -به مسائل اقتصادي اطالعات بخش اول، مربوط

اجتماعی در سطح روستا بوده است که از روش 

اي و مصاحبه با پیمایشی با تکنیک پرسشنامه

سرپرستان خانوارها صورت گرفت. براي اطالعات 

بخش دوم، براي بررسی میزان تبدیل جنگل به 

هاي توپوگرافی نقشه هاي زراعی، از مقایسهزمین

فعلی استفاده  طرح جنگلداري و نقشه 1:25000

شد. براي مشخص کردن آثار تخریبی نظیر 

زنی و ...، ضمن حضور در جنگل زنی و کتسرشاخه

و اطالعات اخذ شده از واحدهاي سرجنگلبانی، از 

ها و نتایج آماربرداري فرم پالت سازمان جنگل

» کوهپیله«طرح جنگلداري  مراتع در کتابچه

ي میدانی، هااستفاده گردید. براي تکمیل یافته

قسمتی از اطالعات عمومی از اسناد و مدارك 

هاي مرتبط با پژوهش تهیه ها و سازمانکتابخانه

  شد. 
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گیري بر مبناي جمعیت به خانوار شدت نمونه

)؛ براي دستیابی به 1367محاسبه شد (جوان، 

با » کوهپیله«اطالعات آماري مورد نظر، روستاي 

هاي به ررسیخانوار انتخاب شد. با ب 100حدود 

عمل آمده براي دستیابی بـه اهداف پژوهش، 

درصد  100آماربرداري  آوري اطالعات از روشجمع

هـا بــا استفاده از مطالعه استفاده شد. تحلیل داده

افزار هاي بین متغیرها در نرمهمبستگی و مقایسه

SPSS .آوري اطالعات هر براي جمع انجام گرفت

اي و با تکنیک پرسشنامهخانوار از روش پیمایشی 

  مصاحبه حضوري استفاده شد.

  نتایج

دهد ها نشان میبررسی و تحلیل داده نتایج

نفر با  145که کل جمعیت خانوار مورد مطالعه 

باشد. در نفر در هر خانوار می 04/6میانگین تراکم 

 100تان خـانوارهـا (سایــن روستا، تمامی سرپـر

درصد از  3/58د باشند. حــدودرصد) مــرد می

درصد با خواندن و  29سواد، سرپرستان خانوار بی

درصد از سرپرستان داراي  7/12نوشتن ابتدائی و 

 دیپلم بودند. 

درصد سرپرستان خانوار کشاورز  54حدود 

درصد  5درصد نیز کشاورز ـ دامدار و  41بوده و 

باشند. تقریباً تمامی افراد این روستا صرفاً دامدار می

کشاورزي و دامداري فعالیت دارند. بیست  ینهدر زم

و پنج درصد از سرپرستان خانوار در گروه سنی 

سال قرار داشتند (این گروه سنی بیشترین  20ـ39

درصد از  50انرژي را براي تولید دارند) و بیش از 

قرار  40-60سرپرستان خانوار در گروه سنی 

سبت داشتند (که توان و انرژي کار نسبتاً کمتري ن

درصد  9/20به گروه قبلی دارند). همچنین، حدود 

 سال داشتند. 60سرپرستان خانوار بیش از 

خانوار این  24مساحت کل اراضی زراعی 

هکتار بوده است که میانگین زمین  5/61روستا، 

 هکتار بدست آمد. کلیه 56/2زراعی هر خانوار 

باشد. دیم می صورت بهاراضی کشاورزي این روستا 

درصد خانوارها به جنگل  50تگی درآمد حدود وابس

 8/45در حد متوسط؛ و وابستگی درآمد حدود 

درصد از خانوارها به جنگل در حد زیاد بوده است. 

درصد وابستگی خیلی  2/4تأمین معیشت حدود 

  زیاد به جنگل داشته است.

شده از آوريبــا توجه بــه اطالعـات جمع

درصد از  75 سرپرستان خانوارها مشخص شد که

 83/20هاي زراعی خانوارها ارثی بوده و زمین

هایی هستند که درصد خانوارها، داراي زمین

درصد از  17/4قسمتی از آن ارثی است و حدود 

 باشد.افراد فاقد زمین می
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واحد  996مورد مطالعه، حدود  در منطقه

رأس گاو  4رأس آن گوسفند و بز و  976دامی که 

بومی بوده سرشماري گردید (هر رأس گاو، پنج 

شود). اطالعات نشان داد واحد دامی محاسبه می

که متأسفانه جنگل در تأمین خوراك دام نقش 

اي دارد و دامداران جهت تعلیف قـابل مالحظـه

هاي بومی شوند. داممند میهرههایشان از آن بدام

هاي اصیل تولید کمتري دارند و نسبت به دام

ها کمتر است؛ به عبارتی، با ضریب تبدیل دامی آن

بیشتر، تولیدات کمتري نسبت به  مصرف علوفه

ها خرید آن اولیه هاي اصیل دارند، ولی هزینهدام

باشد. اکثر سرپرستان خانوارها تمایل به بیشتر می

هاي اصیل را در قبال هایشان به دامدیل دامتب

  50نشان داد که  کمک دولت داشتند. نتایج حاصل

درصد معتقدند که فقر و تنگدستی علت اصلی 

درصد سرپرستان  25باشد. تخریب جنگل می

دانند و خانوار، بیکاري را عامل تخریب جنگل می

درصد سرپرستان خانوار، سودجویی را عامل  25

 دانستند.ریب میاصلی تخ

درصد  75بر اساس نتایج این بررسی، 

درصد  25سفیدان محل و سرپرستان خانوار از ریش

شنوي داشتند. این سرپرستان از شوراي محل حرف

سفیدان در حل مشکالت داد که ریشتحقیق نشان 

و مسائل مختلف بیشترین نقش را دارا هستند و در 

گشا ئل راهمرحله بعد، شوراي محل براي حل مسا

  باشند.می

 100شده نشان داد که آورياطالعات جمع

درصد اهالی روستا از گاز براي مصارف خانگی 

کنند. از طرفی، بررسی میزان تقاضاي استفاده می

دهد که خانوارها در روستا نشان می هیزم ساالنه

مورد نظر باالي  درصد خانوارهاي منطقه 83/20

درصد  17/79استر در سال هیزم نیاز دارند.  50

استر در هر سال هیزم نیاز  50خانوارها کمتر از 

دارند. گفتنی است که در مناطق روستایی عموماً 

براي حصارکشی مزارع و یا پخت و پز با حجم زیاد 

 شود.از سوخت هیزم استفاده می

درصد  33/83نشان داد که  این بررسی

رپرستان، افزایش سطح زیر کشت کشاورزي و س

درصد سرپرستان، احداث بنا براي مسکن را  67/16

دانند. همچنین، هدف اصلی تصرف اراضی ملی می

 50درصد، عدم نیروي کارآمد حفاظتی و  50

درصد، ناکارآمد بودن قانون را موجبات تصرف 

  دانند.  عدوانی به منابع ملی می

الص سرپرست خانوار طور کلی، درآمد ناخبه

تحقیق از سه دسته دام، کشاورزي و متفرقه  منطقه

درصد درآمد از  14/65شود. حدود تشکیل می
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درصد  18/91محل دامداري و در مجموع، حدود 

درآمد خانوار از محل دام و کشاورزي و حدود 

درصد از درآمـد از منابـع متفرقه تـأمین  82/8

انوار در روستاي شود. میانگین درآمد خالص خمی

درصد متوسط درآمــد خالص  57کوه حـدود پیله

باشد. ماهانه خانوار روستایی در استان مازندران می

لذا مردم روستا جهت جبران کسري درآمد خود، 

رغم عالقه به منابع ملی، اقدام به تعلیف دام از علی

  نمایند.جنگل و تخریب و تصرف جنگل می

هاي ن تبدیل عرصهآوردن میزادستبراي به

هاي زراعی، ابتدا با استفاده از نقشه جنگلی به زمین

هاي عرصه میزان و محدوده 1: 25000توپوگرافی 

طـرح  هـاي زراعـی در محـدودهجنگلی و زمین

دست آمد؛ سپس با نقشه فعلی منطقه (طرح به

کوه) و با استفاده از سیستم جنگلداري پیله

ی شده، مقایسه شد و اطالعات جغرافیایی طراح

  ).2دست آمد (شکل تغییر کاربري اراضی به نقشه

هکتار از  105این بررسی نشان داد که حدود 

درصد از سطح  82/12مساحت جنگل یا به عبارتی 

طور کامل و یا به مرور زمان به این منطقه به اولیه

  ).2هاي زراعی تبدیل شده است (جدول زمین
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  تغییر کاربري اراضی منطقه مورد مطالعه ـ نقشه2شکل 
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  ـ میزان تأثیر عوامل مختلف در تخریب و تصرف اراضی ملی2جدول 

  شماره

 قطعات

  چراي دام

 (درصد)

  آتش سوزي

 (درصد)

  زنی شاخه

  بريو تاج

 (درصد)

زنی و زخمی کت

  کردن درختان

 (درصد)

درصد سایر عوامل 

(قطع نهال، قاچاق، 

محصوالت فرعی، 

 هیزم و ...)

  مساحت 

  کل قطعه 

 (هکتار)

مقدار تصرفی 

  اراضی ملی

 (هکتار)

1  35/25 45/8 35/25 30/18 55/22 56/79 20/9 

2  89/33 0 89/33 72/23 50/8 94/60 86/3 

3  76/30 0 15/46 69/7 40/15 31/50 98/5 

4  21/33 10/1 33/18 16/21 20/26 97 36/11 

5  78/33 0 95/21 98/23 29/20 12/53  --- 

6  97/35 0 70/18 11/28 22/17 68 44/2 

7  54/34 0 54/14 27/27 65/23 42/80 82/27 

8  24/28 25/2 44/23 59/22 48/23 69 8/25 

9  10/33 51/3 11/31 17/25 11/7 44  --- 

10  74/31 0 65/13 85/22 76/31 75/50 75/4 

11  67/33 0 19/19 58/25 56/21 7/83  --- 

12  64/20 78/6 36/25 69/17 53/29 2/82 79/13 

 ---  ---  6/20 01/22 3/24 85/1 24/31  میانگین

 105 819 ---  ---  ---  ---  ---   جمع

  

  بحث 

اجتماعی  -مسائل اقتصادي تحقیقات در زمینه

خصوص هاي اخیر (بهو تأثیر آن بر جنگل در دهه

داري)، بیشتر هاي جنگلز تهیه و اجراي طرحبعد ا

هاي انجام شده، نشانگر آن است شده است. پژوهش

که شرایط نامساعد طبیعت، کشاورزي و دامداري 

سنتی سبب شد که روستاییان دچار فقر عمومی 

گردند؛ در نتیجه، مشکالت موجود آنان را وادار 

زمین کشاورزي،  نماید، با تصرف جنگل و توسعهمی

چراي دام در جنگل و قطع درختان براي تأمین 

هاي شدیدي به جنگل وارد مصارف سوخت، صدمه

نمایند. براي حل معضالت موجود و کاهش صدمه 

شده، به جنگل با استفاده از نتایج تحقیقات انجام

ي و مشارکت ریکارگ بههاي متفاوتی چون: حلراه

ـل در قــالب نشینان در مـدیریت جنگجنگــل

، هاي مردمیهاي تعاونی و سایر سازمانشرکت

ایجاد اشتغال کارآمد و تولیدي، تأمین سوخت 

فسیلی و تغییر دامداري سنتی به صنعتی را 

 اند.پیشنهاد نموده

، مراتع و آبخیزداري نیز در هاجنگلسازمان 

هاي هاي اخیر با تهیه و اجراي طرحطول دهه

هاي جراي طـرح تعاونیداري از طـریق اجنگل
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دهی خروج نشینان، طرح سامانبرداري جنگلبهره

دام یا تحول سیستم دامداري و همچنین، طرح 

زایی جنگل نشینان، سعی در رفع مشکالت اشتغال

نشینان و کاهش مسائل اقتصادي ـ اجتماعی جنگل

 خسارت به جنگل داشته است.

با توجه به اقلیم نیمه مرطوب معتدل، خاك 

ناسب و شیب کم زمین، چنانچه تخریبی در م

منطقه صورت نگیرد، پوشش گیاهی در مناطق 

شود. شده خود به خود دوباره احیا میتخریب

 هـاي تـولید شده و مسـاحت بهبـررسی نقشه

 105دهد که حدود آمده در تحقیق نشان میدست

این  درصد از سطح اولیه 82/12عبارتی هکتار یا به

هاي طور کامل و به مرور زمان به زمینمنطقه به

زراعی تبدیل شده است که عموماً میزان تبدیل 

هایی که به منــاطق هاي زراعی در پارسلزمین

هایی تر از پارسلهستند، بیش تر کینزدمسکونی 

است که از مرکز ثقل جمعیتی فاصله دارند. این 

پراکنش مکانی به وضوح تأثیر مسائل اجتماعی و 

-دهد؛ بهدي را در تخریب جنگل نشان میاقتصا

صورتی که اگر این مسائل در نظر گرفته نشود، 

  یابد.تخریب جنگل شدت می

دهد که جمعیت بررسی بعد خانوار نشان می

نفر است. در نتیجه،  6متوسط هر خانوار این روستا 

تأمین نیازهاي اقتصادي براي خانوارها بسیار 

ر مضاعفی براي تواند فشاباشد و میمشکل می

 ها وارد نماید.تأمین معیشت به آن

بررسی میزان سواد سرپرستان خانوار نشان 

سواد دهد که بیش از نیمی از آنان کامالً بیمی

 ها با استفاده از مطالعههستند. تحلیل داده

 هاي بین متغیرها، رابطههمبستگی و مقایسه

و  دار و مستقیم بین سواد سرپرستان خانوارمعنی

 تخریب جنگل را نشان داد.

بررسی وضعیت اشتغال روستاییان بر اساس 

شده در همین تحقیق آوريآمار جمع تحلیل اولیه

درصد روستائیان در  75نشان داد که بیش از 

ها درصد از آن 25کشاورزي اشتغال دارند و  زمینه

باشند. از آنجا که کشاورزي و دامدار می - کشاورز 

باشد، در نتیجه، وضع سنتی می هادامداري آن

 باشد.درآمد خانوارها در حد مورد انتظار نمی

با توجه به نسبت سطح کل اراضی زراعی به 

هاي زارعی این زمین جمعیت خانوار روستا، سرانه

دست آمد. بـا توجــه بـــه هکتار به 42/0روستا 

کشاورزي سنتی اهالی روستا، میزان درآمـد 

باشد. کشاورزي نیز پایین می شده از بخشحاصل

هاي زمین بعد خانوار خود سبب کاهش سرانه

شود. اهالی روستا می زراعی و کاهش درآمد سرانه
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شده در این هاي آماري ارائهبا عنایت به آزمون

هاي داري بین سطح زمینمعنی تحقیق، رابطه

زراعی خانوار و درآمد خالص کشاورزي وجود دارد؛ 

هاي زراعی بیشتر بوده رچه سطح زمینبنابراین، ه

و یا با استفاده از کشاورزي مدرن، راندمان تولید 

شده بیشتر بوده کشاورزي باالتر رود، درآمد حاصل

یابد که در و وضعیت معیشتی خانوارها بهبود می

 جلوگیري از تخریب جنگل نقش مهمی دارد.

درصد اهالی روستا وابستگی  50حدود 

ه جنگل دارند و بقیه در حد کمی متوسط تا زیاد ب

عبارتی، وابستگی روستاییان به به آن نیاز دارند. به

قبلی امري  جنگل با عنایت به پارامترهاي ذکرشده

ناپذیر است و اهالی این روستا با توجه به اجتناب

دامداري و کشاورزي سنتی به صورت دائم به آن 

وع نیاز خواهند داشت. لـذا توجه بـه ایـن مـوض

گشاي حل مسائل اجتماعی اقتصادي تواند راهمی

منطقه و کاهش تخریب جنگل توسط روستاییان 

 گردد.

هاي زراعی نقش با وجود اینکه آیش زمین

هاي زراعی دارد، مهمی در بازیابی توان تولید زمین

هاي زراعی و پایین زمین ولی به سبب سرانه

 همچنین زراعت سنتی و به تبع آن، درآمد کم

توانند از آیش زمین زراعی حاصله، اهالی روستا نمی

رغم شود، علیاستفاده کنند؛ این موضوع سبب می

هاي زراعی توان شیب نسبتاً پایین منطقه، زمین

مرور از دست دهند و الجرم درآمد حاصل خود را به

تواند محرك تأمین روز کمتر و میها روزبهاز زمین

  گردد.  معیشت از طریق منابع جنگلی

هاي زراعی مالکیت زمین بررسی نحوه

دهد که سال قبل تاکنون نشان می 30خانوارها از 

موروثی است و  هاي منطقهدرصد زمین 75حدود 

ها یا قسمتی موروثی بوده یا غیر موروثی زمین بقیه

تواند در برخی موارد نشانگر باشد. این بخش میمی

-زراعی طی سالتبدیل مناطق جنگلی به اراضی 

 هاي متمادي باشد.

هاي درصد اهالی روستا با طرح 5/62حدود 

خروج دام آشنایی ندارند. این مسأله نشانگر آن 

است که آموزش روستاییان در مورد خروج دام از 

تواند در حفاظت جنگل ناکافی بوده و االن نیز می

ها نشان داد هاي منطقه مؤثر باشد. بررسیجنگل

ایی نظیر زمین زراعی و اشتغال براي که پارامتره

نشینان بیش از دریافت مستقیم پول اهمیت جنگل

دارد؛ بنابراین، رعایت موارد فوق باعث حفظ 

 هاي منطقه خواهد شد.جنگل

ها از نظر بررسی عوامل اصلی تخریب جنگل

دهد که فقر و سرپرستان خانوارها نشان می
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وامل ترتیب عتنگدستی، بیکاري و سودجویی به

شنوي شوند. حرفاصلی تخریب جنگل محسوب می

سفیدان بیش از دو برابر اهـالی محـل از ریش

باشد. این نکته شان از شوراي محل میشنويحرف

 -تواند نقش مهمی در حل مشکالت اقتصادي می

داري ایفا هاي جنگلویژه طرحاجتماعی منطقه به

  نماید. 

تصادي نقش به نظر روستاییان، فقر و فشار اق

اعظم پارامترهاي تأثیرگذار در تخریب جنگل از 

بعد،  کند و در مرحلهجانب روستائیان را ایفا می

بیکاري و سودجویی در تخریب جنگل از جانب 

روستاییان اعالم گردید؛ بنابراین تا زمانی که فقر و 

توان فشار اقتصادي روستاییان حل نگردد، نمی

 پیش رو داشت.ها را حفاظت کامل از جنگل

داري هاي جنگلبررسی میزان آشنایی با طرح

دهد که هاي آموزشی مربوطه نشان میو کالس

تاکنون توجه کافی به ترویج و آموزش ساکنین 

منطقه درخصوص اهمیت حفاظت از جنگل صورت 

هاي تواند اجراي طرحنگرفته است. این موضوع می

 حفاظتی را دچار مشکل نماید.

اجتماعی  -تأثیر سایر متغیرهاي اقتصادي

(مقدار زمین، تعداد واحد دامی، درآمد خالص 

کشاورزي و درآمد خالص دام، تصرف عدوانی به 

زنی جهت تهیه منابع ملی، چراي دام، سرشاخه

سرا، حصارکشی اطراف مزارع و هیزم، احداث دام

خوراك دام در تخریب جنگل مورد تأیید قرار 

-نتیجه، عدم حل مسائل اقتصادي گرفته است. در

جنگلی به  اجتماعی، عالوه بر تبدیل کامل عرصه

هاي زراعی (که به وضوح مشهود است)، سبب زمین

هاي منطقه نیز تخریب تدریجی و نامحسوس جنگل

 گردد.می

مندي از براي حفظ و توسعه جنگل با بهره

گیري شده داخل کشور و بهرهنتایج مطالعات انجام

ربیات دیگر کشورها و نیز با توجه به نتایج از تج

تحقیق حاضر، موارد ذیل براي بهبود وضعیت 

اجتماعی و کاهش صدمات وارده بر  - اقتصادي

  گردد:جنگل پیشنهاد می

ـ با اعمال مدیریت بهینه در امور دام و دامپروري و 

 تبدیل دامداري سنتی به صنعتی از روش اصالح

کشت علوفه و رعایت  هاي بومی، ترویجنژاد دام

هاي دام، اصول بهداشتی، مبارزه با آفات و بیماري

آوري شیر (با توجه به هاي جمعایجاد ایستگاه

-ظرفیت تولید شیر منطقه) و تبدیل آن به فرآورده

وري مناسب و اقتصادي در این هاي لبنی، بهره

 دست آورد.بخش به
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هاي توسعه ـ وضعیت اشتغال، یکی از شاخص

اجتماعی هر جامعه است. بر طبق  - اقتصادي

مطالعات منطقه تحقیق، میزان اشتغال از وضعیت 

توان از مطلوبی برخوردار نیست. در نتیجه می

دادن مردم براي کاشت گیاهان طریق مشارکت

دارویی در اراضی زراعی کم بازده و مشارکت دادن 

مردم در مدیریت و حفاظت از جنگل، ضمن بهبود 

به وضعیت اشتغال، میزان درآمد آنان را بخشیدن 

  افزایش داد. 

عنوان یکی از منابع مهم هاي گردشگري بهـ جاذبه

کسب درآمد براي مردم منطقه محسوب شده و 

اصوالً صنعت گردشگري با ایجاد اشتغال، افزایش 

کمی و کیفی سطح زندگی و کاهش نرخ مهاجرت 

ت از تواند گامی بسیار مؤثر در راستاي حفاظمی

تردید، با ارتقاي سطح منابع طبیعی بردارد؛ بی

ها و اندازيزندگی مردم منطقه، میزان دست

  ها به طبیعت کمتر خواهد شد. الزمهاي آنتعرض

این موارد، فراهم  به ذکر است که به موازات همه

نمودن بستر فرهنگی در جوامع روستایی براي 

تماد از پذیرش اصالحات و ایجاد حس اطمینان و اع

  باشد. طریق ترویج و جلب مشارکت مردم الزامی می

  

  

 ترویجی توصیه

سازي و جلب مشارکت مردم براي اعتماد -1

 حفاظت از طبیعت؛ 

 ترویج؛ هاي آموزشی در زمینهمجموعه تهیه -2

هاي نظارت بر کنترل کمی و کیفی فعالیت -3

 آموزشی؛

سازي جـوامع محلی تالش بـراي تـوانمند -4

 باالبردن سطح معیشت مردم؛ منظور به

 ينوعو م يماد یزشیانگ يهايازمندین تأمین -5

سازمان  خدومو پرسنل  کارشناسان بانان،قرق

عنوان  کشور به يزداریو آبخ مراتع ها،جنگل

  یعیحفظ منابع طب یاصل یمتول

نشینان در مدیریت و مشارکت بیشتر جنگل - 6

 حفاظت از منابع جنگلی
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  منابع

منابع طبیعی و آبخیزداري استان  . سند توسعه1388ساري.  - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان مازندران

  ص. 68مهر، ، انتشارات روجین1404مازندران ـ ساري در افق 

  ص. 135کوه، طرح پیله . کتابچه1387ساري.  -طبیعی و آبخیزداري استان مازندران اداره کل منابع

  ص. 314. جمیعت ایران و بستر جغرافیایی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1367جوان، ج. 

هاي شمال. دهی خـروج دام از جنگلاجتماعی دامداران مشمول طرح سامـان -. بررسی اقتصادي1380خادم، ن. 

  ص. 199کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان،  نامهیانپا

  ص. 29. هشدار. چاپ پونه. 1386خسروشاهی، م. 

حوزه  - نشین و اثرات آن بر جنگل (منطقه بهشهراجتماعی روستاییان جنگل - طالعه وضع اقتصادي. م1383عموزاد، م. 

  ص. 143بیعی، دانشگاه مازندران، نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع ط). پایانروستاي یخکش

  جهاد يـ کاربرد یعلم یسسه آموزش عالو. مرانیا ستیز طیمح ي. شناخت، حفاظت و بهساز1381، ع. یخکشی

  .ص 455 تهران، ،يکشاورز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


