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 (84/82/8941؛ تاریخ پذیرش: 80/81/8941)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 وابستگی بررسی ،پژوهش این هدف. است زاگرس نشینجنگل جوامع از بسیاری در خانوار کل درآمد از بزرگی سهم جنگل از حاصل درآمد

 فرمتول  از استتااده  بتا . استت  مرکتزی  زاگترس  در کوهدشتت  شهرستان ضرون -همیان ۀمنطق در جنگلی منابع به نشینانجنگل معیشتی

. گرفتت  انجتام  تصتادفی  گیتری نمونته  با روستا هر در هانمونه انتخاب. آمد دستبه منطقه روستای 91 در خانوار 280 نمونه حجم کوکران

 درآمد تأثیر ابتدا. شدند آوریجمع 8946 سال در مستقیم ةمشاهد و مردم با شااهی ۀمصاحب ،پرسشنامه با اقتصادی - اجتماعی هایداده

 نستبت : شتامل  اجتمتاعی  رفتاه  و درآمتدی  نتابرابری  و فقتر  یهاشاخص و فقر خط سپس وشده  برآورد خانوار اقتصاد در جنگل از حاصل

 حاصل درآمد گرفتن در نظر بدون و با خانوارها اجتماعی رفاه سطح و جینی ضریب آمارتیاسن، توربک، و گریر فوستر، فقر، شکاف سرشمار،

 کته  داد نشتان  نتتای  . شتد  بررسی چندگانه رگرسیون تحلیل با جنگل به خانوارها اقتصادی وابستگی بر مؤثر عوامل. شد محاسبه جنگل از

 هتای شتاخص  ۀهمت  جنگل، درآمد حذف با. آورندمی دستبه جنگل از را خود ۀسالیان خالص درآمد از درصد 4/99 نشینجنگل خانوارهای

 و ختانوار  بعتد  کته  است آن از حاکی رگرسیون تحلیل نتای . است یافته کاهش خانوارها اجتماعی رفاه سطح و افزایش جینی ضریب و فقر

 اقتصتادی  وابستتگی  بر منای اثر اب خانوار ۀمزرع از خارج درآمدهای و کشاورزی درآمد جنگل، از فاصله و مثبت اثر با خانوار هایدام ارزش

 و عشتایر  و روستتایی  فقیتر  خانوارهتای  معیشتت  بهبتود  بتین  تعتادل  بته  توانمی عوامل این به توجه با. شدند دارمعنی جنگل به خانوارها

 .یافت دست جنگلی منابع از پایدار برداریبهره

 .ضرون -میانه لرستان، نابرابری، و فقر هایشاخص نشینان،جنگل :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

 منتافع  ،یالمللت نیبت  و یملت  اسیت مق در هتا جنگل

 را ختدما   و کاالهتا  از یعیوس ۀدامن و دارند یمتعدد

 در ختدما   و کاالهتا  نیت ا. دکننیم فراهم انسان یبرا

 و یرچتتوبیغتولیتتدا   ،یچتتوب دا یتتتول بختتش ستته

 (Babulo et al., 2009) شتوند یم یبندطبقه خدما 

 جنگتل  بته  وابسته جوامع برای درآمد مهم منبع و نیز

 ، هستتتندکننتتدمتتی زنتتدگی شتتدید فقتتر در کتته

 (Kamanga et al., 2009 .)کته   دهندآمارها نشان می

درصد از فقرا در سراسر جهتان بخشتی از    41حدوددر 
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 آورنتتد دستتت متتیهتتا بتتهدرآمتتد ختتود را از جنگتتل 

(USAID, 2006.) توانند نقتش  این منابع می رواز این

ر مهمی در راستتای اهتداف کتاهش فقتر توستعه      بسیا

وضتعیت   زمینتۀ هتا در  اما بررستی  هزاره داشته باشند.

کاالهتا  که دهد معیشتی خانوارهای روستایی نشان می

جنگتل،  ویژه بهاز منابع طبیعی  آمدهدستبهو خدما  

 دیگتترنتتدر  در ترکیتتب  حتتذف شتتده و بتته  اغلتتب

ی و هتتای اقتصتتادی ختتانوار ماننتتد کشتتاورز  فعالیتتت

شتکاف   جته ینتشتود. در  دامداری در نظتر گرفتته متی   

 در درک ما از سهم اقتصادی این منابع محتیط  بزرگی

  دیتتآزیستتتی در منتتاطس روستتتایی بتته وجتتود متتی   

(Fisher, 2004; Vedeld, 2004 .) ستهم  کتردن  یکم ت 

 فهم برای خانوارها، کل درآمد از از جنگلحاصل  درآمد

 رفاه مااهیم ارتباط ،روستایی مردم معیشتی راهبردهای

 راهبردهتای  طراحی نهایت در و طبیعی منابع تخریب و

  استتتتت مهتتتتم متتتتداکار حااظتتتتت و ایتوستتتتعه
(Vedeld et al., 2004; Angelsen et al., 2014).  در

کشورهای در حال توسعه، راهبردهای کاهش فقر باید 

بتر  فقر، ابعاد آن و عوامل مؤثر  برمبنای شناخت واقعی

هتا  د. اگر ایتن ارزیتابی  شوود تا مؤثر واقع تدوین ش آن

نادیتده   راخانوارهای فقیر از آنها درآمدزایی  منابع مهم

بگیرند انحراف و برآورد نادرستی از فقر ایجتاد خواهتد   

 شتود ایتن راهبردهتا منجتر متی     شکستت شد کته بته   

(Soltani, 2011.) 

 هکتتار  میلیون پن  وسعت با زاگرس رویشی ناحیۀ

کشتور را تشتکیل    هتای جنگتل  لکت  درصد 91 حدود

 81ها در گذشته بتیش از  مساحت این جنگل دهد.می

بترداری  دلیتل بهتره  میلیون هکتار بتوده استت کته بته    

استت.   رو بته کتاهش بتوده   رویه طتی ستالیان دراز   بی

 متأستتتاانه ایتتتن رونتتتد هنتتتوز هتتتم ادامتتته دارد     

(Marvie Mohajer, 2006زنتتدگی .) ایتتن انستتاکن 

 و تتر پیچیده کشور، نقاط سیاری ازب به نسبت هاجنگل

 بتودن  زیاد تولید، و کار هایعرصه نبود. است ترسخت

 بتا  متناستب  اقتصادی توسعۀ نبود و جمعیت رشد نرخ

 بته  نشتینان جنگتل  شتدید  وابستگی جمعیت، افزایش

صورتی کته متردم   به .است شده جنگلی را سبب منابع

علوفتته، چتتوب ستتوخت و تتتأمین تهیتتۀ محلتتی بتترای 

هتای جنگلتی   وردهات خود، از زمین جنگل و فتر معیش

 (.Fatahii et al., 2001) کنندمی استااده

 Fisher, 2004; Kamango) متعتتددیتحقیقتتا  

et al., 2009; Soltani, 2011 Angelsen et al., 2014; 

Eshaghi Milasi et al, 2017 ) درآمد رابطۀبه بررسی 

 جنگتل  ثتر ا کلی طوربه و فقر کاهش و جنگل از حاصل

 منتاطس  ستاکن  روستاییان معیشت و اقتصاد بر وضعیت

طتور  انتد. بته  پرداختته  جنگلی در مناطس مختلف جهان

کلی نتای  تحقیقا  حاکی از آن استت کته خانوارهتای    

فقیر وابستگی نسبی بیشتری در مقایسه بتا خانوارهتای   

نحتوی کته حتذف    ثروتمند به منابع جنگلی دارنتد، بته  

افتترایش  ستتببد کتتل ختتانوار، درآمتتد جنگتتل از درآمتت

های فقر و نابرابری شتده استت. از ستوی دیگتر     شاخص

 اهمیتت  و هتا جنگل به وابستگی درجۀ و استااده سطح

 عوامتل  از برای خانوارها متتأثر  معیشت تأمین منبع، آن

 بتر  متؤثر  عوامتل  شناستایی . استت  زمتانی  جغرافیایی و

 راستتای  در اساستی  گامی جنگل به اقتصادی وابستگی

 بته  وابستتگی  کاهش برای هدفمند هایدخالت راحیط

پایتدار   مدیریت راهبردهای توسعه و ریزیبرنامه جنگل،

در ایتن   (.Babulo et al., 2009) استت  منابع جنگلتی 

 ;Dagm et al., 2016)های دیگتری  راستا در پژوهش

Mahdavi et al., 2019 )  به بررسی جایگاه جنگتل در

متؤثر بتر   اقتصتادی   -عیاجتمتا درآمد خانوار و عوامل 

وابستگی اقتصادی آنها به جنگل پرداخته شتده استت.   

ها براساس شرایط هتر منطقته عوامتل    در این پژوهش

اقتصادی مانند سن، جنسیت، بعتد ختانوار،    -اجتماعی

درآمد، فاصله از بازار، فاصله از سطح سطح تحصیال ، 

جنگل، درآمتد کشتاورزی، ستطح اراضتی کشتاورزی،      

ی ختتانوار و درآمتتدهای ختتارج از مزرعتته هتتاارزش دام

وابستتگی اقتصتادی خانوارهتا بته      سطحخانوارها روی 

 اند.منابع جنگلی مؤثر بوده

 در ضتترون -همیتتان جنگلتتی منطقتتۀستتاکنان 

در زاگرس مرکزی  استان لرستان کوهدشت شهرستان
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زیتادی  مناطس زاگرس وابستگی معیشتتی   دیگرمانند 

 چتوب  منبع زمین، وانعنبه جنگل ازدارند و به جنگل 

 هتای میتوه  و بتذر  منبتع  هتا، دام بترای  علوفه سوخت،

 عوامتل  بتا  همراه عوامل کنند. اینمی استااده جنگلی

. است شده منجر منطقه هایجنگل تخریب به طبیعی

مدیریت این اکوسیستم ارزشتمند مستتلزم توجته بته     

وابستتگی   ستطح اقتصادی و بررسی  -مسائل اجتماعی

هتای جنگلتی استت. در    وردهانگل و فرآنها به زمین ج

 چنتد  بته  گوییپاسخ هدف با پژوهش حاضر این راستا

ستهم منتابع درآمتدی مختلتف خانوارهتای       -8: سؤال

 جایگاه -2 روستایی و عشایری در منطقه چقدر است؟

 -9 ؟چیستت  خانوار رفاه سطح و فقر کاهش در جنگل

 اقتصتادی  وابستگی اقتصادی مؤثر بر -اجتماعی عوامل

 انجتام  ؟انتد کتدم  ۀ تحقیتس منطقت  در جنگلی منابع به

اجترای  در تتوان  نتای  این پژوهش متی از . است گرفته

از طریس نشان دادن نیازها  ییروستا ۀهای توسعبرنامه

ای و همچنین سیاستگذاری برای های منطقهو اولویت

 .سود جستحااظت از منابع طبیعی 

 

 هامواد و روش
 پژوهشمنطقۀ 

 کوهدشتتت دهستتتان در ضتترون -نهمیتتا منطقتتۀ

کوهدشتت   شهرستتان کیلومتری  00 ۀدر فاصل شمالی

 وسعت. است شده واقع در جنوب غربی استان لرستان

 هکتتار از آن  81601کته  است  هکتار 28701 منطقه

 جغرافیتایی  نظر موقعیت ازاراضی جنگل و مرتع است. 

 01َ 99ً تتا  99ْ 90َ 19ً شتمالی  عتر   بیناین منطقه 

. قرار دارد 97ْ 99َ 96ً تا 97ْ 21َ 99ً شرقی ولط و 99ْ

 کتوه  آن ارتاتا  حتداکثر  متتر و   8211 ارتاتا   حداقل

 ستتت.متتتر ارتاتتا  از ستتطح دریا 2792 بتتا هنجتتیس

میانگین  و گرادسانتی ۀدرج 9/88 دما ساالنۀ میانگین

هتای درختتی و   گونته  .استت  متتر میلی 901 بارندگی

گالبتی، بنته، کتیکم    ای منطقه بادام، زالزالک، درختچه

 شتش  دارای منطقته  ایتن همراه با بلوط ایرانی استت.  

 چشتمه  میرزاکتریم،  -مرادعلتی  چتاالب  عرفتی  سامان

 و ضرون گدارگه تیار، -علیشرف هومیان، سراب کبود،

 ایتل  از در منطقته  ستاکن  عشتایر . استت  ضترون  تکیه

 و ایتیونتد  طوایتف  و هستتند  ضترون  ستادا   و دلاان

 شتکل بته  کته  شوندمی شامل را ضرون مستقل سادا 

 General office of) کننتد متی  زنتدگی  روکتو  نیمه

tribes in Lorestan province, 2011 .)8 شتتکل 

 لرستتان  استان ایران، در ار منطقه جغرافیایی موقعیت

 .دهدمی نشان کوهدشت شهرستان و

 

  
 

 های عرفی آنانضرون به تاکیک سام -همیانمنطقۀ موقعیت جغرافیایی  -8شکل 
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 شیوه اجرای پژوهش

 روستتای  91 در ختانوار  021 بررسی تحت جامعۀ

 شتمالی  کوهدشتت  دهستان در ضرون -همیان منطقۀ

 مصتاحبۀ  پرسشتنامه،  هتا داده آوریجمتع  ابتزار  است.

 استتت.بتتوده  مستتتقیم مشتتاهده و متتردم بتتا شتتااهی

 و اطالعا ( الف: است کلی بخش سه دارای پرسشنامه

 سرپرست سن مانند خانوار شناسیجمعیت هایویژگی

 افتراد  ختانوار،  بعتد  تحصیال ،سطح  جنسیت، خانوار،

 روکتو   صور به خانوار سکونت وضعیت و خانوار فعال

 در تولیتدی  محصتوال   و هاهزینه( ب ؛روستا ساکن یا

 و دستتی  صتنایع  باغداری، دامداری، کشاورزی، بخش

 ارویتتی،د گیاهتتان پتترورش ماننتتد دیگتتر هتتایفعالیتتت

 هتای فعالیتت  دیگتر  و کارمندی و کارگری زنبورداری،

 و جنگتتل از بتترداریبهتتره متتوارد( ج ؛مزرعتته از ختتارج

 فرمول از نمونه حجم تعیین برای. آن مختلف تولیدا 

 معیتار،  از انحتراف  تعیتین  بترای . شد استااده کوکران

ۀ جامعت  از( نمونته ) ختانوار  91 با آزمونپیش یک ابتدا

. شتد  تکمیل آنها هایپرسشنامه ورفت گ انجام تحقیس

 بتین  دررا  واریتانس  بیشترین دامی واحد تعداد متغیر

 خطتای  گترفتن  نظتر  در با و داشت تحقیس متغیرهای

 280 نمونته  حجتم  نهایت در. رفت کارهب درصد 11/1

 نتاقص  علتت بته  پرسشتنامه  6. آمد دستهب پرسشنامه

 214 مجمتتو  در و حتتذف تحلیتتل فراینتتد از بتتودن

 تحلیتل ( آمتاری  جامعتۀ  از درصتد  78/91) سشنامهپر

 بتا  متناستب  ایطبقته  نتو   از گیتری نمونته  روش. شد

 و بزرگتی  استاس رب کته  نحتوی بته  ،بتود  جامعه بزرگی

 در و شتتد بررستتی ختتانوار چنتتد روستتتا، هتتر کتتوچکی

 گرفت صور  شماریتمام خانوار 0 از کمتر روستاهای

(Sarmad et al., 2011 .)و مکتاری ه بتا  روستتا  هر در 

 وشد  تهیه خانوارها اسامی ،محلی نامعتمدبا  مشور 

 تصتتادفی گیتترینمونتته روش بتتا خانوارهتتا انتختتاب

 استتااده  با پرسشنامه روایی. گرفت انجام سیستماتیک

 دستت به تحقیس با مرتبط متخصصان و استادان نظر از

 اعتمتتاد قابلیتتت یتتا پایتتایی ستتنجش منظتتوربتته. آمتتد

 شتتد استتتااده کتتردن هدونیمتت روش از پرسشتتنامه

(Sarmad et al., 2011 )71/1 اعتمتتاد ضتتریب و 

 .آمد دستبه

 روش تحلیل

 اقتصتادی  وضتعیت  بررستی  بترای  مناسب شاخص

 درآمتد  محاستبۀ  روش. است خانوار کل درآمد خانوار،

 در. استت  ودهب Cavendish (2002) روش براساس کل

 در اقتصادی متغیرهای کردن یکم  برای که روش این

 برابر کل درآمد ،است غیربنگاهی و معیشتی هایمنظا

 ختدما   و کاالهتا  ارزش ۀاضتاف به نقدی درآمد با است

 شده استااده خانوار توسط که( مجانی) نشدهیداریخر

 از حاصتل  درآمتد  نقدی، درآمد بر عالوه واقع در. است

 هتای دریافتت  و هتدایا  از حاصتل  درآمتد  خودمصرفی،

 نیتز  طبیعی محیط از استااده و( دولت و اقوام) انتقالی

 همتتین بتته(. Cavendish, 2002) شتتودمتتی محاستتبه

 شتامل  نمونته  خانوارهتای  درآمتد  اصتلی  منابع منظور

 مزرعته،  از ختارج  دامداری، باغداری، کشاورزی، درآمد

 حستتاب در جنگتتل درآمتتد و انتقتتالی هتتایدریافتتت

 درآمتد  درآمتد،  از منظور. شد تعریف خانوارها درآمدی

 منهتای  تولیتدا   همۀ ارزش صور به که است خالص

محاستبه   .شتود می تعریف تولید هاینهاده همۀ ارزش

درآمد و هزینه هر منبع درآمدی برای هتر ختانوار، بتر    

هتتا بتته آوری شتده پرسشتتنامه هتتای جمتتعاستاس داده 

افزار اکسل انجتام شتد. درآمتد ستالیانه     تاکیک در نرم

ل منتابع  دستت آمتده ازکت   خانوار از مجمو  درآمد بته 

 درآمدی برآورد شد.

 نستبت بته  محاستبا   بتا  فقتر  ختط  بترآورد : فقر خط

 فقتتر ختتط از پتتژوهش ایتتن در. استتت همتتراه ایپیچیتده 

 شتورای  مجلتس  هتای پژوهش مرکز توسط شدهمحاسبه

 حتداقل  روش ایتن ختط فقتر بته     استتااده شتد.   اسالمی

 تاکیتک  به نارهچهار خانوار برای تکراری اساسی نیازهای

 ستال  برای) مختلف هایاستان روستایی و یشهر مناطس

(. Shahbazian et al., 2018) است شده برآورد( 8946

 ستال  در روستتایی  مطلتس  فقر خط مذکور گزارش در

 لرستتان  استتان  روستایی چهارنارة خانوار برای 8946
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ختط فقتر   . است آمده دستبه ماه در ریال 7901111

در گرفت. های فقر قرار مذکور مبنای محاسبه شاخص

رابطتته  و درآمتتد توزیتتع ،فقتر  هتتایشتتاخص 8 جتدول 

 .است شده آورده محاسبه آنها

آنها محاسبۀ رابطۀ و تحقیس در کاررفتهبه هایشاخص -8جدول   

 منبع توضیح رابطه و اجزاء شاخص

 نسبت سرشمار
(Headcount 

Ratio Index) 

 
pN تر از خط تعداد خانوارهای )افراد( پایین

 داد کل خانوارها تع N و فقر

گیری ترین روش اندازهترین و ابتداییساده

دهد چه نسبتی از فقر است که نشان می

 کنند.افراد زیر خط فقر زندگی می

Worldbank 

(2005) 

 شکاف فقر
(Poverty Gap 

Index)  I شکاف فقر، Z خط فقر، و Xi درآمد خانوار 

 i زیر خط فقرام 

بت به خط کلی فقرا نسفاصلۀ مبتنی بر 

. این شاخص استفقر و نمایانگر عمس فقر 

دهد که کمبود درآمد هر یک از نشان می

 افراد فقیر چند درصد خط فقر است.

worldbank 

(2005) 

فوستر، گریر و 

 توربک

(Foster –Greer-

Thorbecke 

Index) (FGT) 

 
Np  )از خط  تریینپاتعداد خانوارهای )افراد

گریزی جامعه ضریب ثابت فقر  αفقر و 

 Z  حساسیت به فقر در میان فقرا(،مقدار )

 ام iدرآمد خانوار  iXخط فقر و 

برابر  αمتغیر است.  2بین صار تا  αمقدار 

شاخص  ةکنندیانبترتیب به 2صار، یک و 

 .استنسبت سرشمار، شکاف فقر و شد  فقر 

در نظر گرفته شده است  α=2در تحقیس 

ط فقر فقرا تا خ ۀفاصل هماین شاخص 

و هم گیرد )شکاف فقر( را در نظر می

 ؛کندنابرابری در میان فقرا را محاسبه می

به خانوارهای دورتر تری بزرگیعنی ضریب 

 دهد.از خط فقر اختصاص می

Foster et al. 

(1984) 

 سن
(Sen Index) 

[P=H[I + (1-I)G 

P  ،اندازه فقرH  ،درصد افراد فقیرI  شکاف

 زیع درآمد فقراضریب جینی تو Gفقر و 

این شاخص محرومیت نسبی افراد فقیر را 

افراد جامعه در نظر  دیگردر مقابل 

 گیرد.می
Sen (1976) 

 ضریب جینی

(Gini 

Coefficient) 

 
 

iX  درصد تجمعی خانوارهای نمونه وiY 

 درصد تجمعی درآمد خانوار

 گیری نابرابریاندازه شاخصترین متداول

از جامعه است. این ضریب هر درآمدی در 

 (Lorentz)زیرمنحنی لورنتس  سطح

آید. مقدار آن بین صار که می دستبه

که بیانگر  8بیانگر برابری کامل است تا 

 نابرابری کامل است، نوسان دارد.

Worldbank ( 

2005) 

 سطح رفاه اجتماعی
W=μ(1-G) 

W  ،سطح رفاه اجتماعیμ  میانگین درآمد و

G ضریب جینی 

در محاسبه این شاخص، از میانگین درآمد 

های رفاه استااده یکی از شاخص عنوانبه

 شود.می
Sen (1976) 

 
هتای فقتر و توزیتع درآمتد     در این پژوهش شاخص

خانوارها در دو مرحله با استااده از درآمد کل خانوار و 

با در نظر گرفتن درآمد جنگل و سپس بتدون در نظتر   

جنگل در درآمتد کتل ختانوار محاستبه      گرفتن درآمد

ایتن   سؤالشد. در حالت حذف درآمد حاصل از جنگل 

است که اگر خانوارها از منابع جنگلی استااده نکننتد،  

فقر و نابرابری درآمدی و سطح رفتاه اجتمتاعی چقتدر    

 تغییر خواهد کرد.
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های کوزنتت از تقستیم   نسبت: 8های کوزنتنسبت

د( خانوارهای غنی بته  های کمی )همانند درآممشخصه

تاکیک دو گتروه   د. براینآیدست میخانوارهای فقیر به

 بتاالی  ، بیستتک بررستی متورد  جامعتۀ  فقیر و غنتی در  

بته  د. شتدن  مشتخص  درآمدی پایین بیستک و درآمدی

 ۀاین صور  که ابتدا خانوارها به ترتیتب درآمتد ستالیان   

کل از کمترین به بیشترین مرتب شدند. ستپس اولتین   

کمتتترین دارای درصتتد خانوارهتتای  21یعنتتی  بیستتتک

فقیرتترین خانوارهتا و در مقابتل     عنوانبهدرآمد ساالنه، 

دارای بیستک پنجم، یعنی بیست درصتد از خانوارهتای   

تتترین گتتروه عنتتوان غنتتیبیشتتترین درآمتتد ستتالیانه بتته

های کوزنت بترای  مشخص شدند. در این تحقیس نسبت

د ختانوار از جنگتل،   چهار متغیر درآمد کل خانوار، درآم

وابستگی اقتصتادی ختانوار بته منتابع جنگلتی و       سطح

هیزم کته   عنوانبهتوسط خانوار  شدهمصرفچوب  قدارم

تترین  برای غنی باالاز تقسیم میانگین هر یک از مقادیر 

 هستتند بیستک درآمدی به فقیرترین بیستک درآمدی 

(Vedeld et al., 2004.محاسبه شدند ) 

ل متؤثر بتر وابستتگی اقتصتادی     برای بررستی عوامت  

 بته  چندگانه خانوارها به جنگل از مدل رگرسیون خطی

 افتتزاردر محتتیط نتترم 2معمتتولی مربعتتا  حتتداقل روش

Eviews هتای رگرستیون   فتر  استااده شد. ابتدا پیش

بین متغیر وابسته و متغیرهای  ۀبودن رابط یخطشامل 

ی هتا مشتاهده  نبودمستقل، توزیع نرمال متغیر وابسته، 

هتتای پتتر ( بتتا استتتااده از نمتتودار  ختتارج از رده )داده

، 9ماهتاالنوبیس  ۀمقادیر فاصل ۀها و محاسبپراکنش داده

( و هتتاXیکنتتواختی واریتتانس متغیرهتتای مستتتقل )   

افزار متغیرهای مستقل در محیط نرمچندگانۀ خطی هم

SPSS  شدآزمون (Zareh Chahouki, 2014 مقیاس .)

ستگی اقتصتادی بته جنگتل در    انتخابی برای بررسی واب

که  استتحقیس سهم درآمد جنگل از درآمد کل خانوار 

 ;Fisher, 2004; Kamanga et al., 2009) در تحقیس

Eshaghi Milasi et al., 2017 )  شتده   نیتز استتااده
                                                           

Kuznet Ratio 1  
2  Ordinary Least Square 
3 Mahalanobis Distance 

است. متغیتر وابستته، وابستتگی اقتصتادی ختانوار بته       

( و متغیرهای مستتقل شتامل: متغیرهتای    FDجنگل )

(، AHHسن سرپرست خانوار به سال )یعنی  اجتماعی

هتای  (، تعتداد ستال  SHHجنسیت سرپرست ختانوار ) 

 (؛HSعد ختانوار ) ( و بEHHُتحصیل سرپرست خانوار )

بار تکال که از نستبت کتل   یعنی متغیرهای اقتصادی 

( هستال 60تا  80جمعیت به جمعیت فعال )تعداد افراد 

های خانوار (، ارزش دامDRآید )در خانوار به دست می

(AV( درآمد کشاورزی خانوار ،)AI ،)  اراضتی  مستاحت

ختانوار  مزرعۀ (، درآمدهای خارج از LAزراعی خانوار )

(NFI)ختتانوار تتتا یعنتتی فاصتتلۀ و متغیرهتتای مکتتانی  ؛

شتده  ستاادها. مدل هستند( DM( یا بازار )DFجنگل )

اجتمتتاعی متتؤثر بتتر  -بتترآورد عوامتتل اقتصتتادی بتترای

 زیر است: صور بهبه جنگل  وابستگی خانوارها

 nXn+ ... + β 2X2+ β 1X1+ β 0Y = β 8 ۀرابط

2X ,1X,  ,…متغیتر مستتقل،    Yکه در این رابطه: 

nX   ،0متغیرهای مستتقلβ   1و  مبتد  عتر  ازβ   تتاnβ 

 مستقل یا توضیحی هستند. ضرایب متغیرهای

 

 نتایج

اقتصتادی: براستاس نتتای      -های اجتمتاعی ویژگی

 -همیتان  ۀخانوار در منطقت  عدبُ یانگینآمار توصیای، م

ختانوار   انسرپرستت  میانگین سن. نار است 9/6 ضرون

 سرپرستت های تحصیل متوسط تعداد سال سال و 97

 درصتد  94ی کته  صتورت بته  ؛ستال استت   0/8 خانوارها

طتور متوستط   نتد. خانوارهتا بته   دار ابتتدایی  تحصیال 

هکتتار زمتین کشتاورزی     81/1و  94/1، 2/6ترتیب به

م، آبی و باغ دارند. میانگین تعداد گاو، گوساند و بز دی

(. 2ر س بود )جدول  86و  21، 9/8ترتیب خانوارها به

 بقیته  و مترد  خانوار اندرصد سرپرست 9/49همچنین، 

 شتوندگان مصتاحبه  درصتد  94. بودند زن( درصد 7/6)

درصتد   11. هستتند  روکتو   درصتد  08 و دائم ساکن

 .دارند دامداری و زیکشاور شغل خانوار انسرپرست
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 منطقۀ تحقیس در شدهیبررس خانوارهای اجتماعی -اقتصادی هایویژگی -2جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین  ویژگی

69/8 9/6 عد خانواربُ  2 89 

 17 29 28/82 22/97 سن

49/8 0/8 های تحصیلتعداد سال  1 89 

49/9 2/6 زمین دیم  1 91 

66/1 94/1 زمین آبی  1 70/9  

24/1 81/1 باغ  1 90/8  

 80 1 78 86 ر س بز

7/98 1 860 21 ر س گوساند  

7/2 1 80 9/8 ر س گاو  
 های تحقیسمنبع: یافته

 

 ۀمتوسط درآمتد ستاالن  خانوار:  ۀتوزیع درآمد ساالن

 ریتتتال بتتتا انحتتتراف معیتتتار  219261829ختتتانوار 

بیشتتترین ستتهم درآمتتدی  .استتتریتتال  16189111

 4/99) ریتال  78220798درآمد جنگتل بتا   مربوط به 

 96180820درصد از درآمتد کتل( بتا انحتراف معیتار      

حاصتل از  ( درآمد 9ریال است. براساس نتای  )جدول 

های بعدی از های اقتصادی خانوار در رتبهفعالیت دیگر

. درآمتد حاصتل از   جای دارنتد سهم درآمد کل خانوار 

رین یشتت ب درصد از درآمد کل ختانوار،  9/94جنگل با 

سهم درآمتدی را بترای فقیرتترین بیستتک درآمتدی      

ترین بیستتک، دامتداری بتا    دهد. برای غنیتشکیل می

درصد از درآمد کل بیشترین ستهم درآمتدی را    0/92

 (.9داشته است )جدول 

 درآمدی بیستک ترینغنی و فقیرترین و خانوارها کل درآمد در درآمدی مختلف منابع سهم درصد -9جدول 

 ترین بیستکغنی فقیرترین بیستک کل خانوارها بع درآمدیمنا

 8/82 6/81 کشاورزی

7/1 

8/1 

9/94 

6/20 

6/9 

4/0 

4/9 

1/1 

811 

9/29 

2/7 

0/92 

0/87 

0/88 

4/1 

9/8 

8/2 

6/2 

811 

 4/9 باغداری

 0/80 دامداری

 4/99 جنگل

 1/86 یارانه

 4/2 کارگری و کارمندی

 9/9 های انتقالیدریافت

 9 صنایع دستی

 8 منابع درآمدی دیگر

 811 جمع

 های تحقیسمنبع: یافته         

 

منطقتۀ  درآمتد جنگتل در   درآمد خانوار از جنگل: 

، زغتال از چوب هیزمی برای مصتارف ختانوار و    تحقیس

های چرای دام و محصوال  غیرچوبی مانند بذر و میوه

شتی، زالزالتک،   جنگلی )بلوط، جات بلوط، گالبتی وح 

بنه و سقز حاصل از آن(، گیاهتان دارویتی و ختوراکی    

)مانند بن سرخ و موسیر، سیر، کنگتر، پاغتازی، چتای    
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کوهی و غیره(، عسل وحشی و قتار  جنگلتی حاصتل    

ترتیب چرای دام، ( به9شود. براساس نتای  )جدول می

بترای خانوارهتا    یرچتوب یغچوب سوخت و محصوال  

ی فقرا چتوب ستوخت و بترای    . برااستدارای اهمیت 

ترین ستهم از درآمتد جنگتل را    بیشت اغنیا چترای دام  

 دارند.

 درصد سهم تولیدا  جنگلی در درآمد خانوار از جنگل  -9جدول 

یرچوبیغمحصوال   چرای دام چوب سوخت محصول جنگلی  مجمو  

 811 0/6 9/97 2/96 درآمد

 811 4/7 1/20 9/66 درآمد فقرا

 811 8/0 8/69 1/98 درآمد اغنیا
 های تحقیسیافته: منبع 

 

های فقر و نابرابری: ختط فقتر در ختانوار بتا     شاخص

 -همیتتانمنطقتتۀ ناتتر در ختتانوار در  9/6عتتد متوستتط بُ

 891480111( برابتتر 8946ضتترون در ستتال تحقیتتس )

دستت  و نتتای  بته   ریال است. براساس خط فقر متذکور 

 تحقیتس  ۀدرصد خانوارها در منطق 29، (0آمده )جدول 

درصد بتاالی ختط فقتر قترار دارنتد.       77زیر خط فقر و 

فقرا از ختط فقتر در منطقته     ۀشکاف فقر یا تااو  فاصل

 و 18/1 برابر توربک و ریگر فوستر، شاخصاست.  81/1

 84/1 برابتر  ینیج بیضر. است 10/1 برابر سن شاخص

 .است الیر 860909798 برابر جامعه رفاه سطحو 

 ر و نابرابری با در نظر گرفتن درآمد جنگل و بدون درآمد جنگل در درآمد کل خانوارهاهای فقشاخص -0جدول 

 سطح رفاه )ریال( ضریب جینی آمارتیاسن FGT شکاف فقر نسبت سرشمار شاخص

 860909798 84/1 10/1 18/1 81/1 29/1 مقدار با جنگل

 42611896 91/1 29/1 14/1 92/1 69/1 مقدار بدون جنگل

 -72760610 88/1 84/1 11/1 89/1 98/1 مقدارتااو  دو 

 های تحقیسیافته: منبع

 

 کته  دهتد نشتان متی   6جتدول  های کوزنت: نسبت

چتتوب مصتترفی  مقتتدارکتتل، درآمتتد جنگتتل و  درآمتتد

 01/2، 9ترتیب ترین بیستک درآمدی خانوارها بهغنی

برابتتر فقیرتتترین بیستتتک درآمتتدی استتت.     87/8و 

ترین بیستتک  جنگلی غنیوابستگی اقتصادی به منابع 

 برابر فقیرترین بیستک است. 14/1درآمدی 

 ضرون -همیان ۀهای کوزنت منطقنسبت -6جدول 

 چوب مصرفی قدارم وابستگی اقتصادی به جنگل درآمد جنگل درآمد کل عنوان

 87/8 14/1 01/2 9 نسبت کوزنت

 های تحقیسمنبع: یافته
 

رهتا بته   عوامل متؤثر بتر وابستتگی اقتصتادی خانوا    

براستتاس نتتتای  میتتانگین شتتاخص وابستتتگی جنگتتل: 

 دستت بته  96/1اقتصادی خانوارها به جنگل در منطقه 

استمیرنوف حتاکی از    -آمد. نتای  آزمون کولمتوگروف 

نرمال بودن متغیر وابسته )وابستگی اقتصادی خانوارها 

بیشتتر از   8فاکتور تورم واریتانس  مقداربه جنگل( بود. 

                                                           
1- Variance Inflation Factor (VIF) 

2- Tolerance  
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دهنتدة نبتود   نشتان  8/1متتر از  ک 2میزان تحمل و 81

بترای  های متغیرهتای مستتقل   داده ۀچندگانخطی هم

. متتدل رگرستتیون خطتتی چندگانتته استتتاستتتااده از 

حتداکثر  داده(  0هتای پتر  )  همچنین بتا حتذف داده  

 (2P<0.001, df=10, x(22.98=ماهتاالنوبیس  فاصتلۀ  

 (2P<0.001, df=10 , x(29.58=شتتد کتته کمتتتر از 

خطاها نیز دارای توزیع نرمتال بتا    یهاماندهیباقاست. 

میانگین صار و واریانس یک بودند که دلیلی دیگر بتر  

. استت مناسب بودن مدل رگرستیون خطتی چندگانته    

تحلیل رگرسیون متغیرهای مستقل بر متغیتر   2رابطۀ 

 وابسته است:

 2رابطۀ 
FD=  027/1 + 181/1 HS - 189/1 AI - 181/1  NFI + 1117/1  VA- 119/1 DF  

t=)7/11***(     )0/18***(  (-1/66*** )   (-9/94***)     (9/41***)    (-9/69***) 

R2=1/079   Adjusted R2 = 1/094  F=29/12*** df = 219 

و  0، 8داری در ستطح  ترتیب معنتی به * و **، ***

 درصد هستند. 81

 -همیتان منطقتۀ  ضریب تعیین مدل رگرسیون در 

و  094/1 شتده لیتعتد و ضریب تعیتین   079/1ضرون 

دار شده است. یعنی براستاس  درصد معنی 8در سطح 

( FDدرصتتد از تغییتترا  متغیتتر وابستتته ) 4/09متتدل 

شتود. ضترایب   توسط متغیرهتای مستتقل تبیتین متی    

درصتتد  8در ستتطح  tآمتتارة متغیرهتتا بتتا استتتااده از 

هتای  دار است. متغیرهای بعد خانوار و ارزش داممعنی

غیرهتای درآمتد کشتاورزی،    خانوار بتا اثتر مثبتت و مت   

فاصله از جنگل و درآمدهای خارج از مزرعه ختانوار بتا   

اثر منای بر وابستگی اقتصادی خانوار به منابع جنگلی 

 دار شدند.از نظر آماری معنی

 

 بحث

خانوارهتای  کته  دهتد  نتای  این تحقیس نشتان متی  

ضرون درآمد خود را از طریس چنتدین   -همیان ۀمنطق

مل کشاورزی، باغتداری، دامتداری،   راهبرد معیشتی شا

هتای انتقتالی،   جنگل، صنایع دستتی، یارانته، دریافتت   

 دستت بته منتابع درآمتدی    دیگرکارگری و کارمندی و 

با درآمد حاصل از جنگل  ،9آورند. بر اساس جدول می

درصتتد از درآمتتد کتتل اولتتین منبتتع درآمتتدی    4/99

راهبردهتای   دیگتر ستهم  . دهتد را تشکیل می خانوارها

عبار  استت از:  ترتیب بهاز درآمد کل خانوار شتی معی

 درصتتتد(، 1/86یارانتتته ) درصتتتد(، 6/81کشتتتاورزی )

درصتتد(،   4/9باغتتداری )  درصتتد(،  0/80دامتتداری )

 9دستتی )  صتنایع  درصتد(،  9/9انتقتالی )  هایدریافت

 دیگتتر درصتتد( و 4/2کارمنتتدی ) و کتتارگری درصتتد(،

 ;Fisher. (2004) هتتایپتتژوهشدرصتتد(.  8منتتابع )

Soltani (2011); Angelsen et al. (2014); 
Dagm et al. (2016); Eshaghi Milasi et al. (2017); 

Mahdavi et al. (2019)  درآمتد حاصتل از    نیز ستهم

کته   انتد. درصتد بترآورد کترده    91تتا   6جنگل را بین 

اهمیت جنگل در تتأمین نیازهتای ختانوار     ةدهندنشان

درآمدی جنگتل در   گرفتن سهم دهیناداست. بنابراین 

منابع، درک نادرستی از سهم واقعتی منتابع    دیگربین 

جنگلی در معیشت خانوارهای روستایی و عشایری بته  

 وجود خواهد آورد.

 اهمیت آورده شده ترتیب 9طور که در جدول همان

: از استت  عبتار   فقیتر  خانوارهتای  برای درآمدی منابع

 انتقتالی،  ایهدریافت دامداری، کشاورزی، یارانه، جنگل،

منابع درآمدی  دیگر کارمندی، و کارگری دستی، صنایع

 صتور  بته  ترتیب این غنی، خانوارهای باغداری. برای و

منابع  دیگرباغداری،  یارانه، جنگل، کشاورزی، دامداری،

 کتارگری  انتقتالی و  هایدستی، دریافت صنایع درآمدی،

 جنگتل  درآمتد  بیشتتر  اهمیتت  علتت . است کارمندی و

 درصتد از درآمتد کتل( را    9/94فقیتر )  خانوارهای برای

 کتم  و کتار  نیتروی  فرصت هزینه ناچیز بودن به توانمی

 و دامتداری  کشتاورزی،  از آمتده دستت بته  درآمتد  بودن

درآمد حاصل از دامتداری بتا ستهم    . داد نسبت باغداری

سهم از درآمتد کتل را   بیشترین درصد برای اغنیا  0/92

د از درآمد کل ختانوار را  درص 0/87دارد و درآمد جنگل 

  هتتتتایشتتتتود. نتتتتتای  بتتتتا یافتتتتتهشتتتتامل متتتتی

(Babulo et al. 2009 ) همخوانی دارد که سهم درآمد

تتر از  جنگل از درآمد کتل ختانوار را بترای فقترا مهتم     

بتودن  زیتاد   دنتد. کرخانوارهای متوسط و غنتی بیتان   
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درآمتتد دامتتداری خانوارهتتای غنتتی در مقایستته بتتا    

دام  داشتتن دهد که اغنیا با می خانوارهای فقیر، نشان

 .دارنددرآمد بیشتری زیاد، 

درصد  9/97دام ) ۀجنگل در تأمین علوفزیاد سهم 

آورده شتتده،  9کتته در جتتدول   از درآمتتد جنگتتل( 

. ستت اکارکرد چراگاهی جنگل در منطقه  ةدهندنشان

متتر   62/29 ۀمیانگین مصرف ستالیان چوب سوخت با 

صتتد از درآمتتد در 2/96مکعتتب بتتا اختتتالف انتتدکی ) 

درآمتد ختانوار از جنگتل استت.     جنگل( دومین منبتع  

درصد از درآمتد جنگتل    0/6نیز  یرچوبیغهای وردهافر

ستهم  کته  باید توجه داشت  دهند.خانوار را تشکیل می

درآمتد جنگتل تحتت     ةدهنتد هر یک از اجزای تشکیل

اجتمتاعی ستاکنان آن منطقته     -تأثیر شرایط اقتصادی

ی  تحقیس و مشاهدا  میتدانی در  ا توجه به نتااست. ب

 ۀتولیتدا  جنگلتی عمتدتاً جنبت     بررستی  تحت ۀمنطق

خودمصرفی داشته و برای هدیته بته اقتوام و آشتنایان     

 دلیتل دسترستی  نشینان بته شوند و جنگلاستااده می

نتتدر  بتترای فتتروش اقتتدام بتته بتته بتتازار بتته نداشتتتن

 -همیتان منطقتۀ  در کننتد.  آوری محصوال  متی جمع

دلیتل سترمای   بته اس اظهتارا  خانوارهتا   ضرون براست 

قیمتت   بتودن  زیتاد شدید منطقه در فصل زمستتان و  

هتتای فستتیلی بعتتد از طتترس هدفمندستتازی   ستتوخت

ها، با وجود جایگاه توزیع نات ستاید در منطقته   یارانه

شتود.  از هیزم برای گرمایش منازل استااده متی  شتریب

 ةددهنلیتشکاولین سهم درآمدی اغنیا در بین اجزای 

 8/69( مربتوط بته علوفته بتا     9درآمد جنگل )جتدول  

درصد است. چون خانوارها برای تعلیف دام بته چترای   

چتوب  برای خانوارهای فقیتر،   .اندوابستهدام در جنگل 

درصتتد از  9/66ستتهم درآمتتدی بتتا بیشتتترین هیزمتتی 

 دهد.درآمد جنگل را تشکیل می

های فقتر و توزیتع   شاخصمحاسبۀ نتای  حاصل از 

هتتای (، همستتو بتتا نتتتای  پتتژوهش0د )جتتدول درآمتت

(Fisher, 2004; Soltani, 2011; Eshaghi Milasi et 

al., 2017; Mahdavi et al., 2019) دهد که نشان می

برابتر افتزایش    1/2تعداد فقترا   ،با حذف درآمد جنگل

شتاخص شتکاف فقتر،     یبرابر 1/8یافته است. افزایش 

 9/9بتتک و برابتتری شتتاخص فوستتتر، گریتتر و تور 4/7

ایتن موضتو     ةکنندانیببرابری شاخص آمارتیاسن نیز 

است که حذف درآمد جنگل به فقیرتتر شتدن فقترا و    

شده است. ضتریب  منجر بیشتر آنها از خط فقر  ۀفاصل

برابر افزایش یافته است. حتذف درآمتد    6/8جینی نیز 

انتدازة  کاهش رفاه اجتماعی خانوارها به  موجبجنگل 

ها اهمیتت منتابع   شود. این یافتهریال می 72760610

دهتتد و جنگلتتی بتترای خانوارهتتای فقیتتر را نشتتان متتی

سیاستگذاران منابع طبیعی باید به این موضتو  توجته   

 حتدی  چته  تتا  جنگلتی  منتابع  بتا  فقرا رابطۀ کهکنند 

 سترونیا از هم. است یپوشچشم غیرقابل و تنگاتنگ

 بتخریت  و دارد جنگل تخریب در زیادی تأثیر ،فقر که

 .کندیم تشدید را فقر جنگل

( نشان 6های کوزنت )جدول نتای  حاصل از نسبت

تترین بیستتک   وابستتگی اقتصتادی غنتی   کته  دهد می

برابر فقیرترین بیستک است. یعنتی خانوارهتای    14/1

امتا   ،کننتد استتااده متی  بیشتتر  غنی از منابع جنگلی 

 اهمیت این منابع برای خانوارهای فقیر بیشتتر استت.  

Fisher (2004)، Kamanga et al. (2009) و 

Dagm et al. (2016)   ۀنیز در مطالعا  خود بته نتیجت 

علتت نداشتتن   رسیدند. خانوارهتای فقیتر بته    یمشابه

های معیشتتی، بیشتتر از خانوارهتای غنتی بته      انتخاب

نتد. درحتالی کته در خانوارهتای     امنابع جنگلی متکتی 

امداری مرفه، اهمیت منابع درآمدی مانند کشاورزی، د

توانتد اهمیتت   های اشتغال خارج از مزرعه میو فرصت

نسبی درآمد جنگل را در اقتصتاد آنهتا کمرنتگ کنتد.     

( درآمتد کتل و   6 های کوزنتت )جتدول  براساس نسبت

 01/2و  9ترتیتب  ترین بیستتک بته  درآمد جنگل غنی

همچنتتین  برابتتر فقیرتتترین بیستتتک درآمتتدی استتت. 

 تودةزی های فقیر ازبرابر خانوار 87/8خانوارهای غنی 

کننتد.  منبع سوخت استااده می عنوانبهچوبی جنگل 

Kamanga et al. (2009)    در تحقیس ختود در متاالوی

نشان دادند که درآمد حاصل از چتوب ستوخت بترای    

 دیگتترخانوارهتای فقیتتر اهمیتتت بیشتتتری نستتبت بتته  
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خانوارها دارد که مخالف نتای  ایتن تحقیتس استت. در    

ون براساس اظهارا  مردم منطقته  ضر -همیان ۀمنطق

و مشاهدا  میدانی، منبع اصلی تأمین انرژی گرمتایی  

خانوارهتا بترای    است.خانوارها در فصل زمستان هیزم 

غذا و نان عالوه بتر   وپزپختهای لبنی، تبدیل فرآورده

کننتد. امتا بیشتتر از    هیزم از گاز مایع نیز استااده متی 

ادة بیشتتتر استتتاکننتتد. دلیتتل  هیتتزم استتتااده متتی 

آنهتا   استت کته  چوب هیزمتی ایتن   از خانوارهای غنی 

بایتد  و دارنتد  بیشتتری   هتای و اتتا   تربزرگهای خانه

و هیتزم  باشند برای گرم کردن آنها چند بخاری داشته 

دلیتل اصتلی استتااده از    آنهتا   کنند. بیشتری استااده

منطقته بیتان کردنتد. از     یفرساطاقتهیزم را سرمای 

وجه به اینکه هیزم جنگل برای فرآوری سوی دیگر با ت

 شتتود،متتیمحصتتوال  لبنتتی و غتتذایی نیتتز استتتااده  

در را منتابع  ایتن  خانوارهای غنی مقتادیر بیشتتری از   

آنهتا  تهیتۀ  بنابراین هیزم بیشتری برای دارند و اختیار 

 .کنندمصرف می

 متغیتر  ،(2رابطتۀ  رگرسیون ) تحلیل نتای  براساس

 مثبتت  ضتریب  با درصد 8 سطح در خانوار بعد مستقل

. شتد  دارمعنتی  جنگتل  به خانوار اقتصادی وابستگی بر

 و Dagm et al. (2016)های که همسو با نتای  بررسی

Mahdavi et al. (2019) رستد بتا   . بته نظتر متی   است

افتتزایش بعتتد ختتانوار، تقاضتتا بتترای استتتااده از منتتابع 

همچنتان کته نیتروی کتار     ، یابتد جنگلی افتزایش متی  

بیشتتتر از منتتابع جنگلتتی را ممکتتن استتتاادة ختتانوار، 

د کته  شوسازد. وضعیت اخیر در مواقعی تشدید میمی

ها محتدود  فعالیت دیگرهای بیشتر برای آنها در فرصت

هتای انتقتالی،   باشد. درآمد ختارج از مزرعته )دریافتت   

منتابع درآمتدی( ختانوار     دیگتر کارگری و کارمندی و 

منتابع جنگلتی را   وابستگی اقتصادی خانوارها به  سطح

هزینته   افزایش موجبدهد. افزایش درآمد، کاهش می

هتای  فرصت نیروی کار و غیتر جتذاب شتدن فعالیتت    

ها شود. این دسته فعالیتبازده در اقتصاد خانوار میکم

توان مالی خانوار کنتار   یآوری هیزم با ارتقامانند جمع

نیتز درآمتد ختارج از     تحقیتس شود. در این گذاشته می

دار بر وابستگی خانوارها دارای اثر منای و معنیۀ مزرع

نیتز در   Dagm et al. (2016) اقتصادی به جنگل شد.

بررسی خود بته اثتر مناتی ایتن متغیتر بتر وابستتگی        

انتد. درآمتد   اقتصادی ختانوار بته جنگتل اشتاره کترده     

کشاورزی و باغداری ختانوار در کتاهش وابستتگی بته     

در صتور   وارهتا  خان زیترا منابع جنگلتی متؤثر استت.    

وابستگی کمتری  ،زمین و اعتبارا دسترسی بیشتر به 

. در این بررسی متغیتر  خواهند داشتبه منابع جنگلی 

درصتد   44درآمد کشاورزی خانوارها در سطح احتمال 

محتل  فاصتلۀ  دار بود. افتزایش  با ضریب منای و معنی

روی تا جنگتل،  ساعا  پیاده برحسبزندگی تا جنگل، 

و در داشتت  ر وابستگی به منابع جنگلتی  اثر معکوس ب

دار شتد کته همستو بتا نتتای       درصد معنتی  44سطح 

زیرا وقتتی فاصتله    است. Dagm et al. (2016) تحقیس

کم باشد برای انتقال محصوال  جنگل بته روستتا بته    

نیتاز استت. ارزش   کمتتری  و زمتان  هزینه نیروی کار، 

 ر سطحددار مثبت و معنیرابطۀ های خانوار دارای دام

وابستگی اقتصتادی ختانوار    سطحدرصد با  44احتمال 

و Dagm et al. (2016)  .تبتته منتتابع جنگلتتی استت

Mahdavi et al. (2019)    نتیجته  نیز در بررستی ختود

که افزایش تعداد دام خانوار و متکی بتودن بته   گرفتند 

به افزایش  ،جنگلعلوفۀ دامداری سنتی و وابستگی به 

 است.انجامیده ها به جنگل وابستگی اقتصادی خانوار

تتوان اظهتار   طور کلی براساس نتای  تحقیس متی به

 -همیتان  ۀجوامتع محلتی ستاکن در منطقت     که داشت

ی بته منتابع جنگلتی دارنتد. امتا      زیادضرون وابستگی 

در ایجاد درآمتد نقتدی    و مهمیجنگل نقش مستقیم 

خانوارها ندارد. برای کاهش وابستگی به چوب سوخت 

ترین منبع تتأمین انترژی بترای مصتارف     مهم عنوانبه

ای سوخت یارانته  عرضۀمختلف در منطقه ممکن است 

های توزیع نات ستاید و گتاز متایع بته     و ایجاد جایگاه

استتتااده از  و تعتتداد کتتافی، گازرستتانی بتته منطقتته   

 ذکرشتده های نو ماید باشد. هتر یتک از متوارد    انرژی

هتای  بخشی نهادها و سازمانبینهای مستلزم همکاری

ربط است. با توجه بته اتکتای دامتداری ستنتی در     یذ
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های مرتعتداری و  اجرای طرس ،جنگلیعلوفۀ منطقه به 

هتا در کتاهش   دام ةشداصالسجایگزین کردن نژادهای 

 عوامتل وابستگی به جنگل مؤثر خواهد بود. توجته بته   

اجتماعی مؤثر بر وابستگی به جنگتل بترای    -اقتصادی

 بتازده  افتزایش . انتد مهتم  متدیریت جنگتل  راهبردهای 

ایجتتاد  و هتتای نتتوینکشتتاورزی بتتا استتتااده از روش 

هتتای اشتتتغال ختتارج از مزرعتته براستتاس     فرصتتت

های منطقه برای کاهش وابستگی بته جنگتل   پتانسیل

توستتعۀ هتتای مایتتد خواهتتد بتتود. ایجتتاد زیرستتاخت 

هتای  اکوتوریسم و ژئوتوریستم بتا توجته بته پتانستیل     

کشتتت توستتعۀ روی  و شتتیرز، تتتتنگتتۀ منطقتته ماننتتد 

لیمتو،  گیاهان خوراکی و دارویتی ماننتد زعاتران و بته    

زنبورداری نیز در توانمندستازی جوامتع    و پروریآبزی

مجموعتتۀ محلتتی مایتتد خواهتتد بتتود. ممکتتن استتت   

نیتاز  بتری  های ذکرشده که بته اقتداما  زمتان   فعالیت

دارند به کاهش وابستگی بته جنگتل و حااظتت از آن    

 .خواهد انجامید
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Abstract 

Forest income occupies a significant proportion of total household income for many dweller 

communities in Zagros forests. The aim of this study was to investigate the livelihood dependence on 

forest in the Homian-Zaron area of Kouhdasht city in central Zagros. The sample size according to 

Cochran's formula was estimated 215 households in 30 villages. The households in each village were 

selected through random sampling. The socio-economic data of household was collected through a 

questionnaire, oral interviews with people and direct observations in 2018. First, the impact of forest 

income on household economy was estimated and then the poverty line and poverty indices including 

headcount ratio, poverty gap, Foster- Greer-Thorbecke (FGT), Sen, Gini coefficient and level social 

welfare of households with and without forest income were calculated. Multiple regression was used 

to analyze the socio-economic factors influencing the economic dependence of households on forest. 

The result showed that households earn 34.91% of their total net income from forest. With the 

elimination of forest income, all poverty indices and Gini coefficient were increased and the level of 

household social welfare was decreased. The results of regression analysis indicated that household 

size and livestock value were positively and distance from forest, agricultural income and off-farm 

income were negatively significant and correlated with household economic dependence on forest. 

The research findings show that focusing on these factors can achieve a balance between improving 

livelihoods of poor rural and nomadic households and sustainable utilization of forest. 

Keywords: Forest dwellers, Homian–Zaron, Lorestan, Poverty and inequality indices. 
 


