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مقاله پژوهشی

تأثیر داراییهای طبیعی در معیشت روستانشینان حاشیۀ جنگل شهرستان چرداول
*2

ستاره بوچانی 1و مرضیه حجاریان

 .8کارشناس ارشد جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه.
 .3استادیار ،گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه.
(تاریخ دریافت8234/88/3 :؛ تاریخ پذیرش)8231/4/3 :

چکیده
ساکنان روستاهای مجاور جنگل ،اغلب از عرصه های منابع طبیعی بهره برداری میکنند .نوع و مقدار این بهره برداریها در منااط مختلا
متناسب با شرایط محیطی ،امکانات موجود و فرهنگ مردم متفاوت است .با توجه به اهمیت دارایایهاای طبیعای در معیشات روساتاییان
حاشیۀ جنگلهای زاگرس ،مطالعه و مقایسۀ انواع دارایی روستاییان ساکن در این عرصههای جنگلی ضروری است .به این منظور پژوهشای
چندمرحله ای با استفاده از شیوة اسنادی و میدانی (پرسشانامه) در شهرساتان چارداول اساتان ایامم انجاام گرفات .باه منظاور تعیاین و
اولویتبندی شاخصها و زیرشاخصهای تعیینکنندة داراییهای معیشتی ،مدل فرایند تحلیل شبکهای تهیه و طب نظر متخصصان تحلیل
شد .در مرحلۀ بعد بهمنظور وزندهی روستاهای تحت مطالعه ،بهکمک پرسشنامههای تهیهشده ،مطااب ساوپرماتریسهاای مقایساههاای
زوجی مدل ،وزن هر روستا بر اساس نظر روستاییان مشخص شد .نتایج نشان داد که اولویاتهاای وزن دارایایهاای معیشاتی طبا نظار
متخصصان به ترتیب دارایی مالی ( ،)0/280دارایی فیزیکی ( ،)0/310دارایای انساانی ( ،)0/864دارایای طبیعای ( ،)0/833دارایای نهاادی
( )0/030و دارایی اجتماعی ( )0/028هستند .روستای طهماسب از نظر مقدار داراییهای معیشتی در رتباۀ اول قارار داشات و پاس از آن
بهترتیب روستاهای کلکل علیا و میوله علیا در رتبههای بعد قرار گرفتند .همچنین بررسیها نشان داد که داراییهاای ماالی از مهامتارین
داراییهایی است که در زمینۀ تامین معیشت و رفاه روستاییان حاشیۀ جنگال اهمیات دارد .تحلیال وزن نرماال دارایایهاای معیشاتی و
داراییهای طبیعی نشان داد که با کاهش وزن داراییهای معیشتی ،وزن داراییهای طبیعی افزایش نشان میدهد .در واقع این نتایج نشان
میدهد در روستاهایی که از داراییهای معیشتی کمتری برخوردارند ،داراییهای طبیعی تأثیر مهمتری در معیشت آنها دارد.
واژههای کلیدی :اولویتبندی ،دارایی معیشتی ،روستا ،فرایند تحلیل شبکهای.

مقدمه
معیشت عباارت اسات از فعالیات هاا ،دارایایهاا و
دسترسیهایی که به طور مشترک ،منابع کسب درآماد
فرد یا خانوار روستایی را تعیین میکنند .هدف و ایادة
اصلی معیشت پایادار اساتفاده از مناابع ،دارایایهاا و
 نویسندة مسئول

ساارمایههااای موجااود در مناااط روسااتایی باادون
آسیبرسانی به محایطزیسات اسات .بار ایان اسااس
داراییها و سرمایه های روستایی میتوانناد پایاه گاذار
اصلی دستیابی به اهداف معیشت پایدار روستایی باشد
( .)Sojasi Qidari et al, 2016دارایایهاا مایتوانناد
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ذخیره ،انباشته یا مبادلاه شاوند تاا در ایجااد درآماد
بهکار گرفته شوند.
معیشت پایدار روستایی ،از رویکردهایی اسات کاه
مشکل فقر روساتایی و آسایب پاذیری خانوارهاا را باا
محوریت انسان ،تعدیل میکند .رویکرد معیشت پایدار
به فعالیتهای توسعهای کمک میکند ؛ فعالیاتهاایی
که مردممحور (تمرکز بار اولویات هاای ماردم فقیار)،
پاساااخگو و مشاااارکتی (گاااوش دادن و پاساااخ باااه
اولویت های معیشتی شناسایی شده از سوی خود مردم
فقیاار) ،چندسااطحی (کااار در سااطو مختل ا باارای
کاهش فقر) ،هدایت شده (با کمک بخش های دولتای و
خصوصی) ،پویا (پاسخ انعطاف پذیر به مردم در شارایط
گوناگون) و پایدار (ایجااد تاوازن اقتصاادی ،نهاادی و
پایاااداری اجتمااااعی و محااایطزیساااتی) باشاااند
( .)Motiee langroodi et al., 2011از مهامتارین و
تأثیرگاذارترین بساترهای پیشابرد اهاداف توساعه در
نواحی روساتایی باه خصاوص در کشاورهای در حاال
توسااعه ،شااناخت وضااعیت معیشاات خانوارهااا و حااد
دسترساای آنهااا بااه دارایاایهااای معیشااتی اساات
( .)Barimani et al., 2016در واقااع ،دارایاایهااای
معیشااتی ،هسااتۀ مرکاازی معیشاات پایاادار را شااکل
میدهد و برای جوامع فقیر محلای از عاواملی بنیاادی
بهشمار میرود (.)Ghadirimasoum et al., 2015
فقر در روستاهای حاشایۀ جنگال باه دلیال ایجااد
فشار مضاع بر منابع طبیعی ،از عوامال ناپایاداری در
بهره گیری از این مناابع باه شامار مایرود؛ بناابراین،
تحول در شیوة معیشت حاشیه نشینان جنگل میتواند
فشار وارد به منابع طبیعی را کااهش دهاد .از ایان رو،
کمک واقعی برای فقرای روستایی ،دستگیری حمایتی
از آنها نیست ،بلکه تحول در شایوة معیشات آنهاسات
(.)Sojasi Qidari et al., 2016
روستاییان از دارایی هاایی برخوردارناد کاه مجماوع
ایاان دارایاایهااا شااکلدهناادة شاایوه و نحااوة معیشاات
آنهاست .رویکرد معیشت پایدار بر این فارض بناا شاده
است که شناخت وضعیت دارایی های افاراد فقیار بارای
شناخت انتخاب های ممکن پیش روی آنها ،راهبردهاای
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انتخابی آنها برای امرار معاش ،نتایج مدنظر آنان و بستر
آساایبپااذیری کااه در آن فعالیاات ماایکننااد ،اهمیاات
اساسی دارد .دارایی هاا جاز اساسای از معیشات قشار
فقیرند (.)Jomehpour & Kumars, 2012
در پژوهش حاضر ،دارایایهاای معیشاتی در قالاب
شاش مؤلفاۀ اصالی دارایاای اجتمااعی ،مااالی ،انسااانی،
طبیعی ،نهادی و فیزیکی بررسی شده است که در ادامه
به تشریح هر یک از آنها پرداختاه مایشاود .منظاور از
داراییهای مالی ،سرمایۀ مالی (پول نقاد ،حسااب هاای
بانکی ،داراییهای جاری ،حقوق بازنشستگی و مقرریها
و کمک ها و وجوه ارسالی مالی و )...است که برای حفظ
معیشت حاضر یا بهبود معیشات افاراد در دساترس اناد
( .)Sojasi Qidari et al., 2016داراییهای انسانی نیز،
به دلیل تعداد افراد و تعداد نیاروی کاار و نیاز از نظار
تعداد تحصیل کرده ها و ساطح ساواد اهمیات فراوانای
دارند .به عبارت دیگر ،دارایی انسانی شامل نیروی کاار،
سااااممت ،مهااااارت و دانااااش افااااراد اساااات
).(Karami dehkordi & Ansari, 2012
منظور از داراییهای نهادی نیز نهادهاایی هساتند
که از کساب وکارهاای اقتصاادی روساتاییان حمایات
می کنند ،مانند تعاونیهای روستایی .دارایی اجتمااعی
نیز منابع اجتماعی که افراد بارای کماک باه معیشات
خود از آنهاا کماک مایگیرناد ،تعریا شاده اسات.
همچنین دارایی اجتماعی عبارت اسات از هنجارهاا و
شبکه های روابط جمعی انسجامبخش میان انسان هاا و
سازمان ها که توانایی اکتساب مناافع جمعای را ایجااد
میکند ).(Ghasemi et al., 2008
مؤلفۀ بعدی داراییهای طبیعای هساتند .در واقاع
موقعیات جغرافیاایی روساتاها ،باهگوناهای اسات کاه
ساکنان آنها ارتباط تنگاتنگی با محیط طبیعی دارند و
فعالیت های اقتصادی و معیشتی روستاییان باه صاورت
مستقیم با ایان محایط گاره خاورده اسات؛ بناابراین،
دارایاای طبیعاای منااابع و عناصااری نظیاار خاااک ،آب،
معادن و دیگر منابع طبیعی و به بیانی دیگار مناابع و
اراضی طبیعی مانناد مالکیات زماین هاای کشااورزی،
اراضی طبیعی مانناد مالکیات زماین هاای کشااورزی،
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جنگل و مراتع ،مالکیت آب و صنایع معدنی و غیاره را
شامل میشود (.)Barimani et al., 2016
منظور از داراییهای فیزیکی ،زیرساخت های اساسی
مانند جاده و کانال های آب رساانی و ابزارهاا و کاالهاای
تولیدی و سرمایه ای (ماشاین هاایی از قبیال تراکتاور و
غیره) است که برای پشاتیبانی از معیشات الزم اسات.
همچنین ،دارایی فیزیکی به محیط ساخته شده ای اشاره
دارد که منازل مسکونی ،مکاان هاای عماومی ،صانایع،
ساادها ،لنگرگاااههااا و پناهگاااههااا را شااامل م ایشااود
(.)Sojasi Qidari et al., 2016
از سوی دیگار ،پاژوهش هاای مختلفای در زمیناۀ
داراییهای معیشتی در روستاهای حاشیۀ جنگل انجام
گرفتااه کااه باارای نمونااه ماایتااوان بااه تحقیاا
( Henareh khalyani et al. (2015اشاره کرد .آنان به
بررسی تأثیر داراییهای طبیعای (جنگال) در کااهش
فقر جوامع محلای در اساتان کردساتان پرداختاهاناد.
) Porro et al. (2015نیز در پژوهشی نشان دادناد کاه
حاشیه نشینان جنگل بارای امارار معااش خاانواده ،باه
جنگااال وابساااتگی دارناااد و جنگااال و محصاااوالت
محیطزیساتی (سارمایه هاای طبیعای) نزدیاک باه 40
درصد از کل درآمد خانوارهای ماورد بررسای را شاامل
میشود .نتایج تحقی (Sharifi & Nooripoor, (2018
در بررسی وضعیت و پایاداری سارمایه هاای معیشات
روستاییان بخش مرکزی شهرستان دنا نشان داد که از
بین سرمایه های اجتماعی ،انساانی و فیزیکای از نظار
پایداری در حد متوسط و سرمایه های ماالی و طبیعای
در وضعیت ناپایاداری باالقوه (ضاعی ) قارار داشاتند؛
بنابراین در برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای دستیابی
به معیشت پایادار در روساتا بایاد سارمایۀ فیزیکای و
انسانی بیش از سرمایههای دیگر در نظر گرفته شوند.
از سوی دیگر ،جنگل ها بخش مهمی از داراییهای
طبیعی هستند که اهمیت بسازایی در رفااه و کااهش
فقر در منااط روساتایی و عشاایری حاشایۀ جنگال
دارند .همچنین باهدلیال وابساتگیهاای معیشاتی باه
طبیعت ،بشر در مواجهه باا طبیعات و محایط زیسات،
شیوة معقولی را اتخاذ نکرده است و به جای جامع نگاری
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و برنامه ریزی برای بهره برداری پایدار از ایان مناابع ،باه
بهره کشی و منفعت جویی ناپایدار از آن پرداختاه اسات
) .(Eshaghi & Mahmoodi, 2016در هماین زمیناه،
معیشت اغلب روستاییان حاشایۀ جنگال هاای زاگارس
بهدلیل نبود عرصه های تولیدی و اقتصادی ،وابساته باه
جنگل است (.)Henareh khalyani et al., 2015
مردم ساکن حاشیۀ جنگل ها در استان ایمم نیاز از
دیرباز با طبیعت زاگارس اناس داشاته اناد و برخای از
نیازهای خود را از عرصاه هاای مناابع طبیعای تاأمین
کاارده و بااا فااروش آنهااا در بازارهااای داخاال و خااار
استان ،کسب درآمد میکنناد ).(Najafi et al., 2014
مردم این سرزمین ،گاه به دلیل درآمد اندک و مشاکل
تااأمین هزینااههااای زناادگی مجبورنااد بااا روشهااای
مختلفی همچون تبدیل جنگل ها و مراتع به زمین های
کشاورزی ،زراعت دیم در زیراشاکوب درختاان ،قطاع
درختان برای زغاال گیاری ،قطاع درخات بارای گارم
کردن منازل ،دامداری سنتی و غیاره گاذران زنادگی
کنند که پیاماد آن تخریاب اکوسیساتمهاای طبیعای
است (.)Naderi, 2015
شایان ذکر است کاه وابساتگی معیشاتی ماردم باه
عرصه های جنگلی یکی از دالیل اصلی و مهم تخریاب و
کاهش سطو جنگلها به شمار میرود؛ به همین علات
این موضوع یکی از شااخصهاای تأثیرگاذار بار فرایناد
برنامه ریزی و مادیریت مناابع جنگلای اسات کاه بایاد
سیاست گذاریهای متناسب باا آن در منااط جنگلای
صااورت گیاارد (.)Eshaghi & Mahmoodi, 2016
بنابراین ،به منظور این سیاست گذاریهاا بایاد اهمیات
داراییهاای طبیعای در معیشات روساتاییان حاشایۀ
جنگاال بررساای شااود .بااا توجااه بااه ضاارورتهااای
عنوان شده ،این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های
معیشااتی روسااتاییان حاشاایۀ جنگاال و تعیااین تااأثیر
داراییهای طبیعی در روستاهای حاشایۀ جنگال (کاه
روستانشینان در تعامل با جنگل و طبیعت هستند) در
استان ایمم انجام گرفت.
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برای مصارف سوخت و ساختمان نیز سبب فشار زیادی
بر این اراضی شده است (.)Namiranian et al., 2010

مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

شهرستان چرداول در استان ایمم واقع است .نواحی
جنگلی ایان اساتان ،بیشاتر در قسامت هاای میاانی و
شمالی آن در کوه های زاگرس باا مسااحت 64866/44
هکتار پراکنش دارند ( .)Azizi et al., 2015شهرساتان
چرداول دارای چهار بخش (مرکزی ،هلیمن ،شاباب و
زاگرس) و هفت دهستان اسات و جمعیتای در حادود
 6342نفر دارد (.)Statistical Center of Iran, 2016
بخش مرکزی شامل دهستان آسمان آباد با  83روساتا
اسات کااه  3روسااتای آن باا توجااه بااه قرارگیااری در
حاشاایۀ جنگاال بررساای شااد .کشاااورزی و دامااداری
مهم ترین زمینه های فعالیت اقتصادی در ایان منااط
اساااات .کشاااااورزی در اراضاااای مسااااطح کنااااار
روسااتاها و در زیراشااکوب جنگاال صااورت م ایگی ارد
( .)Statistical Center of Iran, 2016نیااز باه چاوب

روش پژوهش
جمعآوری دادهها

روش پژوهش ،چندمرحله ای باا اساتفاده از شایوة
کتابخانااهای (اساانادی) و می ادانی (پرسشاانامه) بااود.
همان طور که در شکل  8نشان داده شاده اسات ،ایان
پژوهش در سه مرحله انجام گرفت .به ازای هر مرحلاه
پرسشنامه ای طراحی شد؛ پرسشانامۀ اول مرباوط باه
شناسااایی و تأییااد شاااخصهااا و زیرشاااخصهااای
تعیین کنندة دارایایهاای معیشاتی و پرسشانامۀ دوم
مربوط به اولویتبندی شاخصهاای تبیاینشاده باود.
پرسشنامۀ سوم با هدف سانجش مقادار دارایایهاای
معیشتی در روستاها تهیه شد.

شکل  -8مراحل اجرای پژوهش

پانل متخصصان و نمونۀ آماری

در این تحقی برای تعیاین و تأییاد شااخص هاا و
زیرشاااخصهااا از پاناال متخصصااان متشااکل از 36
متخصااص (اسااتادان رشااتهه اای توسااعۀ روسااتایی و
جنگلداری) استفاده شد .ایان گاروه از اعضاای هیاأت
علمی دانشگاه های ایمم ( 83نفر) ،کرمانشاه ( 80نفار)
و ارومیه ( 4نفر) بودند که به روش نموناه گیاری غیار
احتمالی انتخاب شدند .ایان گاروه باه پرسشانامۀ اول
(پرسشاانامۀ تعیااین شاااخصهااا) و دوم (پرسشاانامۀ

مقایسه های زوجی شاخص ها) پاسخ دادناد .گاروه دوم
جامعااۀ آماااری ،شااامل همااۀ خانوارهااای ساااکن در
روستاهای حاشیۀ جنگل در بخش مرکزی شهرساتان
چرداول ،دهستان آسمان آباد بود که به پرسشنامه های
مقایسه های زوجی مربوط به اولویات بنادی گزیناه هاا
(روستاهای تحت بررسی) پاساخ دادناد .در واقاع ایان
گروه از پرساششاوندگان باه کماک پرسشانامههاای
تهیه شده براساس ساوپرماتریس مقایساه هاای زوجای
گزینه ها براساس شاخص ها پاسخ دادند .این گاروه ،باا
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توجه به جامعۀ تحقی  ،باا کماک روش نموناه گیاری
طبقه ای چندمرحله ای انتخاب شدند .جامعۀ آماری باا
اسااتفاده از نتااایج سرشااماری نفاوس و مسااکن سااال
 8232مرکز آماار ایاران  8683خاانوار باود .باه ایان
ترتیب ،بهکمک جدول کرجسی -مورگان حجم نموناه
 282خانوار برآورد شد که برای غنی سازی مشااهدات
و اطمعات  30درصد به این تعاداد اضاافه شاد (241
نمونه) و بهدلیل نقص اساسی در  88پرسشانامه264 ،
پرسشنامه تحلیل شد .با استفاده از روش نمونه گیاری
طبقه ای چندمرحله ای و با توجه به اصال تساهیم باه
نسبت ،سهم روستاهای موجود از حجم نمونه (جادول
 )8مشخص شد ( .)Jamshidi et al., 2015ایان گاروه
به پرسشنامۀ سوم (دارایی معیشتی خاانوار روساتایی)
پاسخ دادند .سؤالهای پرسشنامۀ سوم در هفت ساطح
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طراحی شد .بخاش اول ،مرباوط باه اطمعاات فاردی
پاسخ دهندگان بود و در بخش های بعدی ساؤال هاایی
دربارة داراییهای معیشاتی در شاش بُعاد اجتمااعی،
انسانی ،طبیعی ،فیزیکی ،ماالی و نهاادی مطار شاد.
برای ارزیابی اولیۀ این پرسشنامه پاس از تهیاه ،ابتادا
 80درصد پرسشنامه ها توسط بخشی از نموناۀ آمااری
( 24نفر از سرپرساتان خاانوار در روساتاهای وارگاه و
کاالکاال علیااا) پاسااخ داده شااد و در نهایاات ابهامااات
موجااود برطاارف و پرسشاانامۀ نهااایی تهیااه شااد و در
اختیااار بقیااۀ نمونااه آماااری قاارار گرفاات .همچنااین
اطمعات کلی در زمینۀ اهداف تحقیا و هماۀ نکااتی
که ممکن است برای برخی افراد مبهم باشد ،افزونبار
توضیح شفاهی برای پاسخ دهندگان به صورت ضامیمه
همراه پرسشنامه به ایشان ارائه شد.

جدول  -8تعداد نمونۀ انتخابشده در روستاهای دهستان آسمانآباد شهرستان چرداول ()Statistical Center of Iran, 2016
ردی
8
3
2
4
2
6
4
1
3

شااا

هااا و زیرشااا

روستا

تعداد خانوار

تعداد نمونه

فاطمیه
وارگه
جانجان
کلکل علیا
بابامرادی
صیدنظری
گدمه
میوله سفلی
طهماسب علیا
جمع کل

822
224
364
441
23
863
868
22
40
8683

20
42
23
34
83
26
22
83
84
264

هااای تعیاای کننااد

داراییهای معیشتی

به منظور دستیابی به هدف مطالعاه در مرحلاۀ اول
شاخص ها و زیرشاخص های دارایایهاای معیشاتی در
روستاهای دهستان آسمان آباد بخاش مرکازی اساتان
ایمم مشخص و تأیید شاد .در گاام اول بررسای هاای
جامع کتابخانه ای انجام گرفت و نتایج مطالعات مرتبط
گذشته بررسی شد .به این ترتیب با توجه به مطالعاات
بررسی شده ،شاخص ها و زیرشااخصهاای مرباوط باه

داراییهای معیشتی تحت شش مؤلفاۀ ماورد بررسای،
یعناای دارایاایهااای مااالی ،نهااادی ،فیزیکاای ،انسااانی،
اجتماعی و منابع طبیعای شناساایی و اساتخرا شاد
( .)Sojasi Qidari et al., 2016در ایاان مرحلااه
به منظور جمع آوری آرای متخصصان و تأیید شاخصها
و زیر شاخصها از رویکرد دلفی 8استفاده شد.

1. Delphi Approach
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تعیی وزن شا
روش فرایند تحلیل

ها ،زیرشا

ها و گزینهها باا

شبکهای1

در مرحلۀ بعد براساس نظر  36متخصاص (کاه در
پانل متخصصان به آنها پرداختاه شاد) ،شااخص هاا و
زیرشاااخصهااای تبیااینشااده وزندهای شااد .سا س
داده های جمع آوری شاده از پرسشانامه وارد نارم افازار
سوپردسیژن 3شدند و پس از تشکیل سوپر ماتریس ها،
نتایج تحلیل شد .باا اساتفاده از روش فرایناد تحلیال
شاابکهای ،روسااتاهای تحاات بررساای براساااس سااطح
داراییهای معیشتی رتبه بندی شادند .فرایناد تحلیال
شبکه ای شامل تعری ساختار شبکه ،تبیاین سااختار
سوپرماتریس اولیاه ،باه دسات آوردن هماۀ وزن هاای

شکل  -3مراحل

مربوط باه مااتریس هاای سااختار شابکه ای ،تشاکیل
سوپرماتریس ناموزون ،محاسبۀ ساوپرماتریس ماوزون،
محاسبۀ سوپرماتریس حد و انتخاب گزینۀ برتار اسات
( .)Saaty, 2013مراحل اجارای روش فرایناد تحلیال
شبکهای در شکل  3ارائه شده است.
در شاااکل  ،2مااادل  ANPتهیاااهشاااده بااارای
اولویت بندی داراییهاای معیشاتی (انساانی ،طبیعای،
مالی ،اجتماعی ،نهادی و فیزیکی) در محیط نارم افازار
سوپردسیژن ارائه شده است .همان طاور کاه در مادل
توسعه یافته مشاهده میشود ،مادل تحلیال شابکه ای
شاااامل  3گزیناااه (روساااتاها) 86 ،شااااخص و 22
زیرشاخص است.

اجرای روش 2013( ANP

38)Saaty,

شکل  -2مدل  ANPبرای اولویتبندی گزینهها ،شاخصها و زیرشاخصها در نرمافزار سوپردسیژن (منبع :نگارنده)
)1. ANP (Analytic Network Process
2. Super Decisions
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نتایج
به کمک داده های به دست آمده از پرسشنامۀ اول و
با بهره گیری از رویکرد دلفای ،مهام تارین شااخص هاا
برای تعیین دارایایهاای معیشاتی شناساایی شاده از
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مطالعااات اساانادی مشااخص شاادند .در پایااان86 ،
شاخص و  22زیرشاخص به تأیید نهایی رسید کاه در
جدول  3ارائه شده است.

جدول  -3شاخصها و زیرشاخصهای تبیینکنندة داراییهای معیشتی
نوع دارایی

شا

ها

زیرشا

ها

روحیۀ قوی داوطلبی در کارهای
مشارکت
اجتماعی
همبستگی و
مدیریت
پذیری

داراییهای
اجتماعی

امنیت
اجتماعی

تعلق اطر
به روستا

سطح
تحصیالت

داراییهای

توانایی کار

انسانی

افراد
مهارتهای
حرفهای

عامالمنفعه

محلی

داراییهای
نهادی
نهادهای ملی

S11

روحیۀ قوی همکاری و تعاون

S12

پذیرش زیاد برنامههای مدیریت محلی

S21

حل مشکالت با همکاری

S22

قانونپذیری روستاییان

S31

اعتماد زیاد بی روستاییان

S32

پایبندی زیاد به هنجارها و سنتها

S33

ا تالفات کم قومی و قبیلهای

S34

حل مشکالت بهصورت ریشسفیدی

S35

تمایل به ادامۀ زندگی در روستا

S41

تمایل به ایجاد کسبوکار در محیط
روستا

S42

تمایل به کار در گروههای ویشاوندی

S43

شا

عرصههای
جنگلی

وجود چشماندازهای متعدد طبیعی در اطراف
روستا

داراییهای
طبیعی

دسترسی آسان و گسترده به جنگل

عرصههای
مرتعی و
کشاورزی

دسترسی به آب کشاورزی
دسترسی به زمی مناسب کشاورزی

N22

دسترسی به مراتع مناسب برای دامپروری

N23

وجود برقکشی

P11

دفترهای پیشخوان دولت روستایی و
پستبانک

داراییهای

امکانات و

وجود راه آسفالته

دمات

انه بهداشت

فیزیکی

N12
N21

طوط ارتباطی مخابراتی و اینترنت

روستایی

N11

P12
P13
P14
P15

فضای آموزشی در مقاطع مختلف

P16

آب آشامیدنی بهداشتی

P17

حمایت از زندگی فرزندان در روستا

S44

طرح هادی روستا

P18

تعداد افراد باسواد

H11

نزدیکی به مراکز شهری

P19

تعداد زنان باسواد

H12

دسترسی به جایگاههای توزیع نفت

P21

تعداد افراد دارای تحصیالت دانشگاهی

H13

تعداد افراد جوان مشغول به کار در
روستا
تعداد زنان مشغول به کار در روستا

دسترسی
به سو ت

H21
H22

مهارتهای کشاورزی

H31

مهارتهای پرورش دام

H32

تجربۀ بهرهبرداری از محصوالت جنگل

H33

به سرمایه

کسبوکار

I12

فعالیت تعاونیهای روستایی

I13

اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی

I21

برنامۀ توانمندسازی در روستا

I22

طرحهای مدیریت منابع طبیعی در
روستا

I23

داراییهای
مالی

داراییهای نقدی انوار

F13

سطح مالکیت زمی

دسترسی
به

قرضالحسنه

تسهیالت

دسترسی به تسهیالت بانکهای عامل
رونق کشت گیاهان صنعتی و دارویی جنگلی

شرایط
توسعۀ
واحدهای
صنعتی

F11

درآمدهای ماهیانه انوار

دسترسی به تسهیالت صندوقهای

مناسب

P22

F12

مالکیت دام

I11

حمایت دهیاریها از طرحهای اشتغالزا

دسترسی به گاز در روستا
داراییهای سرمایهای (مسک  ،ودرو و)...

دسترسی

حمایتهای شورا برای راهاندازی
نهادهای

کد

نوع
دارایی

ها

زیرشا

ها

کد

و مرتعی

F14
F15

F21
F22
F31

رونق صنایع دستی

F32

رونق کارگاههای فرآوری محصوالت غیرچوبی

F33

رونق واحدهای دامپروری ،آبزیپروری و
پرورش زنبور
رونق کشت گلخانهای در روستا

F34
F35
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بررسی وزن دارایایهاای معیشاتی نشاان داد کاه
دارایاای مااالی دارای بیشااترین وزن  0/280بااوده و از
اهمیت زیادی برخوردار است و پس از آن داراییهاای
فیزیکی ،انسانی ،طبیعی و دارایی نهادی باهترتیاب باا
وزن  0/833 ،0/864 ،0/310و  0/030در رتبااههااای

بعدی جای گرفتند و دارایی اجتمااعی باا وزن 0/028
دارای کمترین وزن بوده و از اهمیت کمتری برخوردار
اساات (شااکل  .)4وزن دارایاایهااای طبیعاای بااا رنااگ
روشنتر نمایش داده شده است.

شکل  -4وزن داراییهای معیشتی

نتایج بررسی وزن شاخص های مربوط به داراییهای
معیشتی نشان داد که شااخص وجاود زیرسااخت هاای
روستایی با بیشترین وزن  0/333در رتبۀ اول قارار دارد
و شاخص هاای دسترسای باه سارمایه باا وزن ،0/823
شرایط مناسب توسعۀ واحدهای صنعتی باا وزن 0/012
و دسترسی به تسهیمت مالی با وزن  0/042باهترتیاب

در رتبه های دوم ،سوم و چهارم قارار دارناد (شاکل .)2
برای روشن تر شدن جایگاه داراییهای طبیعی در شکل
 2وزن شاخص های داراییهای طبیعی با رنگ متفااوت
با دیگر شاخص های دارایایهاای معیشاتی نشاان داده
شده است.

شکل  -2وزن شاخصهای دارایی معیشتی
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نتااایج بررساای وزن زیرشاااخصهااای مربااوط بااه
داراییهای معیشتی نشان داد که زیرشاخص دسترسای
به تسهیمت بانکهاای عامال باا بیشاترین وزن یعنای
 0/0636در رتبااۀ اول قاارار گرفاات و زیرشاااخصهااای
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نزدیکی باه مراکاز شاهری باا وزن  ،0/0686دسترسای
آسان و گساترده باه جنگال باا وزن  0/0432و ساطح
مالکیت زمین با وزن  0/0463باهترتیاب در رتباه هاای
دوم تا چهارم قرار گرفتند (شکل .)6

شکل  -6زیرشاخصهای دارایی معیشتی

نتایج بررسی وزن نرمالشدة دارایایهاای معیشاتی
در روسااتاهای بررساایشااده نشااان داد کااه روسااتای

طهماسب با وزن  0/848بیشترین وزن دارایی نهاادی و
روستای بابامرادی با وزن  0/034کمتارین وزن دارایای
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روسااتای میولااه علیااا بااا وزن  0/030اساات .بیشااترین
دارایی انساانی مرباوط باه روساتای طهماساب باا وزن
 0/823و کمترین آن مربوط به روستای صید نظری باا

نهادی را دارند .بیشترین وزن دارایی اجتمااعی مرباوط
به روستای وارگه با وزن  0/823و کمتارین آن مرباوط
به روستاهای بابامرادی و جانجان باا وزن  0/808اسات.
در زمینۀ داراییهاای ماالی بیشاترین وزن مرباوط باه
روسااتای صااید نظااری بااا وزن  0/822و کمتاارین وزن
دارایی مالی مربوط به روستای طهماسب با وزن 0/036
است .در زمینۀ دارایی طبیعی ،بیشترین وزن مربوط باه
روستای فاطمیه با وزن  0/828و کمترین آن مربوط به

وزن  0/034است .در زمینۀ دارایایهاای فیزیکای نیاز
بیشاترین وزن مربااوط باه روسااتای طهماساب بااا وزن
 0/822و کمترین آن مربوط به روستای جانجان با وزن
 0/800است (جدول .)2

جدول  -2وزن نرمال داراییهای معیشتی در روستاهای تحت بررسی
روستا

دارایی نهادی

دارایی اجتماعی

دارایی مالی

دارایی طبیعی

دارایی انسانی

دارایی فیزیکی

طهماسب
صیدنظری
میوله علیا
کلکل علیا
فاطمیه
جانجان
گدمه
وارگه
بابامرادی

0/848
0/820
0/882
0/804
0/804
0/806
0/803
0/033
0/034

0/834
0/880
0/882
0/801
0/802
0/808
0/803
0/823
0/808

0/036
0/822
0/888
0/881
0/806
0/800
0/884
0/034
0/883

0/802
0/884
0/030
0/882
0/828
0/804
0/804
0/801
0/832

0/823
0/034
0/833
0/884
0/802
0/804
0/800
0/884
0/883

0/822
0/884
0/884
0/832
0/803
0/800
0/808
0/804
0/804

نتااایج رتبااهبناادی روسااتاهای منطقااۀ تحقیا در
برخورداری از داراییهای معیشتی با استفاده از فرایند
تحلیل شبکه ای نشان داد کاه روساتای طهماساب باا
وزن نرماال  0/824دارای بیشااترین دارایای معیشااتی
است و در رتباۀ اول از ایان نظار قارار دارد .روساتای

جانجااان نیااز بااا وزن نرمااال  0/032دارای کمتاارین
دارایی معیشتی در بین روستاهاست ،اما مقدار دارایای
طبیعی در این دو روستا بهترتیب  0/803در روساتای
طهماسب و  0/802در روستای جانجان بود (شکل .)4

شکل  -4نمودار وزن نرمالشدة کل داراییهای معیشتی و داراییهای طبیعی در روستاهای تحت مطالعه
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برای مقایسۀ دقی تغییارات دارایایهاای طبیعای
نساابت بااه تغییاارات دارایاایهااای معیشااتی ،وزن
نرمالشدة هر یک محاسابه و در شاکل  4نشاان داده
شااد .براساااس نتااایج ،بااا کاااهش وزن دارایاایهااای
معیشااتی ،وزن دارایاایهااای طبیعاای افاازایش نشااان
میدهد.
بحث
شناخت و تحلیال دارایایهاای معیشاتی منااط
روستایی ،گامی اساسی و مهم در فرایند برناماه ریازی
توسعۀ پایدار روستایی اسات (.)Paul & Vogl, 2013
دربارة روستاهای حاشیۀ جنگل ،با توجاه باه اهمیات
منابع طبیعی در زمینۀ تأمین دارایای هاای معیشاتی،
بررسی داراییهاای طبیعای اهمیات بسازایی دارد .در
همااین زمینااه ،تحقیاا حاضاار بااه بررساای تااأثیر
داراییهای طبیعی در معیشات روستانشاینان حاشایۀ
جنگل و اولویت بندی روستاهای شهرستان چارداول از
نظر داراییهای طبیعی پرداخته است .این تحقیا در
دو بخااش تعیااین اولویاات دارایاایهااای معیشااتی و
اولویت بندی روستاها از نظر داراییهای معیشتی انجام
گرفت و جایگاه داراییهاای طبیعای ارزیاابی شاد .در
مرحلۀ تعیاین اولویات دارایایهاای معیشاتی ،نتاایج
تحقی نشاان داد کاه دارایای هاای ماالی مهام تارین
دارایایهاایی هساتند کاه در زمیناۀ تاأمین معیشاات
روسااااتاییان حاشاااایۀ جنگاااال اهمیاااات دارناااد.
) Sharifi & Nooripoor (2018نیز به نتایج مشاابهی
دست یافتناد و نشاان دادناد کاه دارایایهاای ماالی
اهمیتی اساسی در معیشت روساتاییان دارناد .پاس از
داراییهای ماالی ،دارایایهاای فیزیکای در رتباۀ دوم
اهمیت داراییهای معیشتی قرار گرفات .دارایایهاای
فیزیکی شامل مواردی همچون راه ارتباطی ،بارق ،آب
آشامیدنی و دسترسای باه ساوخت از جملاه امکاناات
اولیۀ حیاتی هستند که بدون آنها گذران زندگی بارای
روستاییان حاشیۀ جنگل مشاکل خواهاد باود .نتاایج
تحقی ) Sojasi Qidari et al. (2016نیاز نشاان داد

423

که داراییهای فیزیکی از جمله زیرساخت های روستایی
از بااهمیت ترین داراییهای معیشتی هستند .همچناین،
داراییهای انسانی و داراییهاای طبیعای در رتباه هاای
بعدی قرار دارند؛ بنابراین بررسی اولویات اناواع دارایای
نشان داد که داراییهای طبیعی در روساتاهای حاشایۀ
جنگل در رتبۀ چهارم اهمیت قرار دارد .از ساوی دیگار،
بررسی زیرشاخص های داراییهای معیشاتی نشاان داد
که بررسی و دسترسی آساان و گساترده باه جنگال از
مهمترین زیرشاخص های بررسی شده بارای روساتاییان
حاشیۀ جنگل است و دومین زیرشاخص مهم در زمیناۀ
دارایی هاای معیشاتی باه شامار مای رود .ایان نتیجاه،
اهمیت حضور جنگل برای تأمین معیشت روساتاییان را
از دیدگاه این گروه نشاان مایدهاد .در هماین زمیناه
) Henareh khalyani et al. (2015نشاان دادناد کاه
تأثیر جنگل در کاهش فقر جوامع محلی بسیار بااهمیت
است .در مرحلۀ رتبه بندی روساتاهای تحات بررسای از
نظر مقدار داراییهای معیشتی نیز نتایج نشاان داد کاه
روستای طهماسب بیشترین دارایی معیشتی و روساتای
جانجان کمترین دارایی معیشتی را دارند .بر این اساس،
نتااایج اولوی اتبناادی روسااتاها بااه لحااا دارایاایهااای
معیشتی نشان دهندة وجود تفاوت میان نقاط روساتایی
در برخورداری از اناواع دارایای معیشاتی اسات .نتاایج
تحقی ) Sojasi Qidari et al. (2016نیز نشان داد که
روستاهای مختل از نظار برخاورداری از دارایایهاای
معیشتی متفااوتاناد .ایان نزدیکای سابب شاده کاه
داراییهای معیشتی در این روساتاها بیشاتر باشاد .از
سوی دیگر ،بررسیها نشان داد کاه روساتاهای دارای
دارایی معیشتی بیشتر (طهماسب ،کل کل علیا ،میولاه
علیا) در فاصلۀ کمتری از شهرستان چرداول قرار دارند
و بااه همااین علاات از امکانااات بیش اتری برخوردارنااد.
روستای طهماسب کاه بیشاترین دارایای معیشاتی را
داشاات ،از کمتاارین دارایاای طبیعاای برخااوردار بااود و
روستاهای فاطمیاه ،باباامرادی ،گدماه و جانجاان کاه
بیشترین دارایی طبیعای را داشاتند ،از لحاا دارایای
معیشتی در رتبه های آخر قرار داشتند .به عبارت دیگر،

... تأثیر داراییهای طبیعی در معیشت روستانشینان

جنگال بیشاتر اساات و دارایایهااای طبیعای اهمیاات
 باا، همچناین.بیشتری در معیشت روستانشینان دارد
توجه به وابساتگی معیشاتی ماردم محلای سااکن در
روستاهای مطالعه شده میتوان به این نتیجه رسید که
 دارایایهاای،در صورت مدیریت پایادار و مناساب تار
طبیعی بهخصوص جنگل می تواند بااهمیت تار باشاد و
 دارایایهاای،در صورت تعامل مناسب انسان و جنگل
طبیعی مایتوانناد تاأثیر بیشاتری در زمیناۀ تاأمین
.معیشت پایدار این جوامع داشته باشند
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زیاد باودن ساایر دارایایهاای معیشاتی در برخای از
روستاها سبب شده که این روستاها کمتار باه جنگال
وابسته باشند و در روستاهایی با داراییهاای معیشاتی
 مردم برای امرار معاش به دارایایهاای طبیعای،کمتر
 در هماااین زمیناااه.وابساااتگی بیشاااتری دارناااد
 نشاان دادناد کاهHenareh khalyani et al. (2015)
جنگل اهمیت بسزایی در تأمین معیشت جوامع محلی
 در روسااتاهایی بااا، بنااابراین.حاشاایۀ جنگاال دارد
 وابساتگی معیشاتی باه،داراییهاای معیشاتی کمتار
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Abstract
Forest marginal villagers often use natural resources. The type and amount of these utilities varies
according to the environmental conditions, facilities and culture of the people. Regarding the
importance of natural assets to the livelihoods of the villagers in the Zagros forests, it was necessary to
study and compare the types of assets of the villagers living in these forest areas. To do so, a multistage research using a library (documentary) and field study (questionnaire) was conducted in the city
of Chardavol, Ilam province. In order to determine and prioritize the indicators and sub-indicators
determining the livelihoods, the model of the network analysis process was developed and analyzed
according to experts. In the next step, in order to weight the villages under study, questionnaires were
prepared according to the super matrix of the pair model, the weight of each village was determined by
the villagers based on the results. The financial (0.310), physical (0.280), human (0.167), natural
(0.122), institutional (0.090) and social (0.031) assets were the most important livelihood assets. A
questionnaire was also designed to determine the levels of livelihood assets of residents of forestfringe villages and their dependence on forest. With the help of the weight determined by the experts,
the level of livelihoods in the studied villages was determined. The results indicated the Tahmasb
village was in the first place in terms of livelihoods, followed by the Kolkol Olya and Miule Olya
villages. The research has shown that financial assets are the most important assets that contribute to
livelihoods and welfare of rural marginal villagers. The analysis of the normal weight of livelihood
assets and natural assets showed that the weight of livelihood assets increased with the weight loss of
livelihoods. In fact, these results show that in villages with less livelihoods, natural assets play a more
important role in their livelihoods.
Keywords: ANP, Livelihood assets, Priorities, Village.
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