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چکیده
درآمد حاصل از جنگل سهم بزرگی از درآمد کل خانوار در بسیاری از جوامع جنگلنشین زاگرس است .هدف این پژوهش ،بررسی وابستگی
معیشتی جنگلنشینان به منابع جنگلی در منطقۀ همیان -ضرون شهرستان کوهدشتت در زاگترس مرکتزی استت .بتا استتااده از فرمتول
کوکران حجم نمونه  120خانوار در  91روستای منطقه به دست آمد .انتخاب نمونه ها در هر روستا با نمونته گیتری تصتادفی انجتام گرفتت.
داده های اجتماعی  -اقتصادی با پرسشنامه ،مصاحبۀ شااهی با مردم و مشاهدة مستقیم در سال  2971جمع آوری شدند .ابتدا تأثیر درآمد
حاصل از جنگل در اقتصاد خانوار برآورد شده و سپس خط فقر و شاخص های فقتر و نتابرابری درآمتدی و رفتاه اجتمتاعی شتامل :نستبت
سرشمار ،شکاف فقر ،فوستر ،گریر و توربک ،آمارتیاسن ،ضریب جینی و سطح رفاه اجتماعی خانوارها با و بدون در نظر گرفتن درآمد حاصل
از جنگل محاسبه شد .عوامل مؤثر بر وابستگی اقتصادی خانوارها به جنگل با تحلیل رگرسیون چندگانه بررسی شتد .نتتای نشتان داد کته
خانوارهای جنگل نشین  94/7درصد از درآمد خالص سالیانۀ خود را از جنگل به دست می آورند .با حذف درآمد جنگل ،همتۀ شتاخص هتای
فقر و ضریب جینی افزایش و سطح رفاه اجتماعی خانوارها کاهش یافته است .نتای تحلیل رگرسیون حاکی از آن است کته بعتد ختانوار و
ارزش دام های خانوار با اثر مثبت و فاصله از جنگل ،درآمد کشاورزی و درآمدهای خارج از مزرعۀ خانوار با اثر منای بر وابستتگی اقتصتادی
خانوارها به جنگل معنی دار شدند .با توجه به این عوامل می توان بته تعتادل بتین بهبتود معیشتت خانوارهتای فقیتر روستتایی و عشتایر و
بهرهبرداری پایدار از منابع جنگلی دست یافت.
واژههای کلیدی :جنگلنشینان ،شاخصهای فقر و نابرابری ،لرستان ،همیان -ضرون.

مقدمه
جنگتلهتا در مقیتاس ملتی و بتینالمللتی ،منتتافع
متعددی دارند و دامنۀ وسیعی از کاالهتا و ختدما را
برای انسان فراهم می کنند .ایتن کاالهتا و ختدما در
ستته بختتش تولیتتدا چتتوبی ،تولیتتدا غیرچتتوبی و
 نویسندة مسئول

خدما طبقهبندی میشتوند ()Babulo et al., 2009
و نیز منبع مهم درآمد برای جوامع وابسته بته جنگتل
کتته در فقتتر شتتدید زنتتدگی متتیکننتتد ،هستتتند
( .)Kamanga et al., 2009آمارها نشان میدهند کته
در حدود 71درصد از فقرا در سراسر جهتان بخشتی از

شمارة تماس17221111190 :

ایمیلa_amoli646@yahoo.com :

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال دوازدهم ،شمارة  ،1تابستان  ،2977صاحۀ  2۹7تا 111

271

درآمتتد ختتود را از جنگتتلهتتا بتتهدستتت متتیآورنتتد
( .)USAID, 2006از اینرو این منابع میتوانند نقتش

منابع جنگلی را سبب شده است .بهصورتی کته متردم
محلتتی بتترای تهیتتۀ علوفتته ،چتتوب ستتوخت و تتتأمین

بسیار مهمی در راستتای اهتداف کتاهش فقتر توستعه
هزاره داشته باشند .اما بررستیهتا در زمینتۀ وضتعیت
معیشتی خانوارهای روستایی نشان میدهد که کاالهتا
و خدما بهدستآمده از منابع طبیعی بهویژه جنگتل،
اغلتتب حتتذف شتتده و بتتهنتتدر در ترکیتتب دیگتتر
فعالیتتتهتتای اقتصتتادی ختتانوار ماننتتد کشتتاورزی و
دامداری در نظتر گرفتته متیشتود .در نتیجته شتکاف

معیشت خود ،از زمین جنگل و فتراوردههتای جنگلتی
استااده میکنند (.)Fatahii et al., 2001
تحقیقتتا متعتتددی (Fisher, 2004; Kamango

بزرگی در درک ما از سهم اقتصادی این منابع محتیط
زیستتتی در منتتاطس روستتتایی بتته وجتتود متتیآیتتد
( .)Fisher, 2004; Vedeld, 2004کمتی کتردن ستهم
درآمد حاصل از جنگل از درآمد کل خانوارها ،برای فهم
راهبردهای معیشتی مردم روستایی ،ارتباط مااهیم رفاه
و تخریب منابع طبیعی و در نهایت طراحی راهبردهای
توستتتتعهای و حااظتتتتت کارامتتتتد مهتتتتم استتتتت
( .)Vedeld et al., 2004; Angelsen et al., 2014در
کشورهای در حال توسعه ،راهبردهای کاهش فقر باید
برمبنای شناخت واقعی فقر ،ابعاد آن و عوامل مؤثر بتر
آن تدوین شود تا مؤثر واقع شود .اگر ایتن ارزیتابیهتا
منابع مهم درآمدزایی خانوارهای فقیر از آنها را نادیتده
بگیرند انحراف و برآورد نادرستی از فقر ایجتاد خواهتد
شد کته بته شکستت ایتن راهبردهتا منجتر متیشتود
(.)Soltani, 2011
ناحیۀ رویشی زاگرس با وسعت پن میلیون هکتتار
حدود  41درصتد کتل جنگتلهتای کشتور را تشتکیل
میدهد .مساحت این جنگلها در گذشته بتیش از 21
میلیون هکتار بتوده استت کته بتهدلیتل بهترهبترداری
بی رویه طتی ستالیان دراز رو بته کتاهش بتوده استت.
متأستتتاانه ایتتتن رونتتتد هنتتتوز هتتتم ادامتتته دارد
( .)Marvie Mohajer, 2006زنتتدگی ستتاکنان ایتتن
جنگلها نسبت به بسیاری از نقاط کشور ،پیچیدهتتر و
سخت تر است .نبود عرصه های کار و تولید ،زیاد بتودن
نرخ رشد جمعیت و نبود توسعۀ اقتصادی متناستب بتا
افزایش جمعیت ،وابستگی شتدید جنگتل نشتینان بته

;et al., 2009; Soltani, 2011 Angelsen et al., 2014
 )Eshaghi Milasi et al, 2017به بررسی رابطۀ درآمد

حاصل از جنگل و کاهش فقر و بهطور کلی اثر جنگتل
بر وضعیت اقتصاد و معیشت روستاییان ساکن منتاطس
جنگلی در مناطس مختلف جهان پرداختهانتد .بتهطتور
کلی نتای تحقیقا حاکی از آن است کته خانوارهتای
فقیر وابستگی نسبی بیشتری در مقایسه با خانوارهای
ثروتمند به منابع جنگلی دارند ،بته نحتوی کته حتذف
درآمتد جنگتل از درآمتد کتتل ختانوار ،ستبب افتترایش
شاخصهای فقر و نابرابری شده استت .از ستوی دیگتر
سطح استااده و درجۀ وابستگی به جنگل ها و اهمیتت
آن ،منبع تأمین معیشت برای خانوارها متأثر از عوامتل
جغرافیایی و زمانی استت .شناستایی عوامتل متؤثر بتر
وابستگی اقتصادی به جنگل گامی اساسی در راستتای
طراحی دخالت های هدفمند برای کاهش وابستگی بته
جنگل ،برنامه ریزی و توسعه راهبردهای مدیریت پایدار
منابع جنگلتی استت ( .)Babulo et al., 2009در ایتن
راستا در پژوهشهای دیگتری ( ;Dagm et al., 2016

 )Mahdavi et al., 2019به بررسی جایگتاه جنگتل در
درآمد خانوار و عوامل اجتمتاعی -اقتصتادی متؤثر بتر
وابستگی اقتصادی آنها به جنگل پرداخته شتده استت.
در این پژوهشها براساس شترایط هتر منطقته عوامتل
اجتماعی -اقتصادی مانند سن ،جنسیت ،بعتد ختانوار،
سطح تحصیال  ،سطح درآمد ،فاصله از بازار ،فاصله از
جنگتل ،درآمتد کشتاورزی ،ستطح اراضتی کشتتاورزی،
ارزش دامهتتای ختتانوار و درآمتتدهای ختتارج از مزرعتته
خانوارها روی سطح وابستتگی اقتصتادی خانوارهتا بته
منابع جنگلی مؤثر بودهاند.
ستتاکنان منطقتتۀ جنگلتتی همیتتان -ضتترون در
شهرستان کوهدشت استان لرستان در زاگرس مرکزی
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مانند دیگر مناطس زاگرس وابستگی معیشتتی زیتادی
به جنگل دارند و از جنگل بهعنوان منبع زمین ،چتوب

شمالی در فاصلۀ  00کیلومتری شهرستتان کوهدشتت
در جنوب غربی استان لرستان واقع شده است .وسعت

سوخت ،علوفه بترای دام هتا ،منبتع بتذر و میتوه هتای
جنگلی استااده میکنند .این عوامل همتراه بتا عوامتل
طبیعی به تخریب جنگل های منطقه منجر شده است.
مدیریت این اکوسیستم ارزشتمند مستتلزم توجته بته
مسائل اجتماعی -اقتصادی و بررسی ستطح وابستتگی
آنها به زمین جنگل و فراوردههتای جنگلتی استت .در
این راستا پژوهش حاضر با هدف پاسخ گویی بته چنتد

منطقه  12901هکتار استت کته  2۹101هکتتار از آن
اراضی جنگل و مرتع است .از نظر موقعیت جغرافیتایی
این منطقه بین عتر شتمالی ً 99ْ 90َ 14تتا ً01َ 99
ْ 99و طول شرقی ً 49ْ 1۹َ 44تا ً 49ْ 49َ 41قترار دارد.
حداقل ارتاتا  2111متتر و حتداکثر ارتاتا آن کتوه
هنجتتیس بتتا  1941متتتر ارتاتتا از ستتطح دریاستتت.
میانگین ساالنۀ دما  22/4درجۀ سانتیگراد و میانگین

سؤال -2 :ستهم منتابع درآمتدی مختلتف خانوارهتای
روستایی و عشایری در منطقه چقدر است؟  -1جایگاه
جنگل در کاهش فقر و سطح رفاه خانوار چیستت؟ -9
عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر وابستگی اقتصتادی
به منابع جنگلی در منطقتۀ تحقیتس کتدم انتد؟ انجتام
گرفته است .از نتای این پژوهش متیتتوان در اجترای
برنامههای توسعۀ روستایی از طریس نشان دادن نیازهتا
و اولویت های منطقه ای و همچنین سیاستگذاری برای
حااظت از منابع طبیعی سود جست.

بارندگی  40۹میلتیمتتر استت .گونتههتای درختتی و
درختچه ای منطقه بادام ،زالزالک ،گالبتی ،بنته ،کتیکم
همراه با بلوط ایرانتی استت .ایتن منطقته دارای شتش
سامان عرفتی چتاالب مرادعلتی -میرزاکتریم ،چشتمه
کبود ،سراب هومیان ،شرف علی -تیار ،گدارگه ضرون و
تکیه ضترون استت .عشتایر ستاکن در منطقته از ایتل
دلاتان و ستادا ضتترون هستتند و طوایتف ایتیونتتد و
سادا مستقل ضرون را شامل می شوند کته بتهشتکل
نیمتهکتو رو زنتدگی متیکننتد ( General office of
 .)tribes in Lorestan province, 2011شتتکل 2
موقعیت جغرافیایی منطقه را در ایران ،استان لرستتان
و شهرستان کوهدشت نشان میدهد.

مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

منطقتتۀ همیتتان -ضتترون در دهستتتان کوهدشتتت

شکل  -2موقعیت جغرافیایی منطقۀ همیان -ضرون به تاکیک سامانهای عرفی آن
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شیوه اجرای پژوهش

جامعۀ تحت بررستی  01۹ختانوار در  91روستتای
منطقۀ همیان -ضرون در دهستان کوهدشتت شتمالی
استت .ابتتزار جمتتعآوری دادههتا پرسشتتنامه ،مصتتاحبۀ
شتتااهی بتتا متتردم و مشتتاهده مستتتقیم بتتوده استتت.
پرسشنامه دارای سه بخش کلی است :الف) اطالعا و
ویژگی های جمعیت شناسی خانوار مانند سن سرپرست
خانوار ،جنسیت ،سطح تحصیال  ،بعتد ختانوار ،افتراد
فعال خانوار و وضعیت سکونت خانوار بهصور کتو رو
یا ساکن روستا؛ ب) هزینه ها و محصتوال تولیتدی در
بخش کشاورزی ،دامداری ،باغداری ،صتنایع دستتی و
فعالیتتتهتتای دیگتتر ماننتتد پتترورش گیاهتتان دارویتتی،
زنبورداری ،کارگری و کارمندی و دیگتر فعالیتت هتای
ختتارج از مزرعتته؛ ج) متتوارد بهتترهبتترداری از جنگتتل و
تولیدا مختلف آن .برای تعیین حجم نمونه از فرمول
کوکران استااده شتد .بترای تعیتین انحتراف از معیتار،
ابتدا یک پیش آزمون با  91ختانوار (نمونته) از جامعتۀ
تحقیس انجام گرفت و پرسشنامه های آنها تکمیل شتد.
متغیر تعداد واحد دامی بیشترین واریتانس را در بتین
متغیرهای تحقیس داشت و با در نظتر گترفتن خطتای
 1/1۹درصد بهکار رفت .در نهایتت حجتم نمونته 120
پرسشنامه بهدست آمد 1 .پرسشتنامه بتهعلتت نتاقص
بتتودن از فراینتتد تحلیتتل حتتذف و در مجمتتو 117
پرسشنامه ( 41/92درصتد از جامعتۀ آمتاری) تحلیتل
شد .روش نمونته گیتری از نتو طبقته ای متناستب بتا
بزرگی جامعته بتود ،بتهنحتوی کته براستاس بزرگتی و
کتتوچکی هتتر روستتتا ،چنتتد ختتانوار بررستتی شتتد و در
روستاهای کمتر از  0خانوار تمامشماری صور گرفت
( .)Sarmad et al., 2011در هر روستتا بتا همکتاری و
مشور با معتمدان محلی ،اسامی خانوارها تهیه شد و
انتختتاب خانوارهتتا بتتا روش نمونتتهگیتتری تصتتادفی
سیستماتیک انجام گرفت .روایی پرسشنامه با استااده
از نظر استادان و متخصصان مرتبط با تحقیس به دستت
آمتتد .بتتهمنظتتور ستتنجش پایتتایی یتتا قابلیتتت اعتمتتاد
پرسشتتنامه از روش دونیمتته کتتردن استتتااده شتتد
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( )Sarmad et al., 2011و ضتتریب اعتمتتاد 1/9۹
بهدست آمد.
روش تحلیل

شاخص مناسب بترای بررستی وضتعیت اقتصتادی
خانوار ،درآمد کل خانوار استت .روش محاستبۀ درآمتد
کل براساس روش ) Cavendish (2002بوده استت .در
این روش که برای کمی کردن متغیرهای اقتصادی در
نظام های معیشتی و غیربنگاهی است ،درآمد کل برابر
است با درآمد نقدی بهاضتافۀ ارزش کاالهتا و ختدما
خریدارینشده (مجانی) که توسط خانوار استااده شده
است .در واقع عالوه بر درآمد نقدی ،درآمتد حاصتل از
خودمصرفی ،درآمتد حاصتل از هتدایا و دریافتت هتای
انتقالی (اقوام و دولت) و استااده از محیط طبیعی نیتز
محاستتبه متتیشتتود ( .)Cavendish, 2002بتته همتتین
منظور منابع اصتلی درآمتد خانوارهتای نمونته شتامل
درآمد کشاورزی ،باغداری ،دامداری ،ختارج از مزرعته،
دریافتتتهتتای انتقتتالی و درآمتتد جنگتتل در حستتاب
درآمدی خانوارها تعریف شد .منظور از درآمتد ،درآمتد
خالص است که به صور ارزش همۀ تولیتدا منهتای
ارزش همۀ نهاده های تولید تعریف می شتود .محاستبه
درآمد و هزینه هر منبع درآمدی برای هتر ختانوار ،بتر
استتاس دادههتتای جمتتعآوری شتتده پرسشتتنامههتتا بتته
تاکیک در نرم افزار اکسل انجتام شتد .درآمتد ستالیانه
خانوار از مجمو درآمتد بتهدستت آمتده ازکتل منتابع
درآمدی برآورد شد.
خط فقر :بترآورد ختط فقتر بتا محاستبا بته نستبت
پیچیتتدهای همتتراه استتت .در ایتتن پتتژوهش از ختتط فقتتر
محاسبهشده توسط مرکز پتژوهش هتای مجلتس شتورای
اسالمی استتااده شتد .ایتن ختط فقتر بته روش حتداقل
نیازهای اساسی تکراری برای خانوار چهارناره به تاکیتک
مناطس شهری و روستایی استان های مختلف (برای ستال
 )2971برآورد شده استت (.)Shahbazian et al., 2018
در گزارش مذکور خط فقتر مطلتس روستتایی در ستال
 2971برای خانوار چهارنارة روستایی استتان لرستتان
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 9901111ریال در ماه بهدست آمده است .ختط فقتر
مذکور مبنای محاسبه شاخص های فقر قرار گرفت .در

جتتدول  2شتتاخصهتتای فقتتر ،توزیتتع درآمتتد و رابطتته
محاسبه آنها آورده شده است.

جدول  -2شاخصهای بهکاررفته در تحقیس و رابطۀ محاسبۀ آنها
شاخص

رابطه و اجزاء

توضیح

منبع

 Npتعداد خانوارهای (افراد) پایینتر از خط
فقر و  Nتعداد کل خانوارها

سادهترین و ابتداییترین روش اندازهگیری
فقر است که نشان میدهد چه نسبتی از
افراد زیر خط فقر زندگی میکنند.

Worldbank
)(2005

مبتنی بر فاصلۀ کلی فقرا نسبت به خط
فقر و نمایانگر عمس فقر است .این شاخص
نشان میدهد که کمبود درآمد هر یک از
افراد فقیر چند درصد خط فقر است.

worldbank
)(2005

نسبت سرشمار
(Headcount
)Ratio Index

شکاف فقر
(Poverty Gap
)Index

 Iشکاف فقر Z ،خط فقر ،و  Xiدرآمد خانوار
 iام زیر خط فقر

فوستر ،گریر و
توربک
(Foster –GreerThorbecke
)Index) (FGT

 Npتعداد خانوارهای (افراد) پایینتر از خط
فقر و  αضریب ثابت فقر گریزی جامعه
(مقدار حساسیت به فقر در میان فقرا)Z ،
خط فقر و  Xiدرآمد خانوار  iام
مقدار  αبین صار تا  1متغیر است α .برابر
صار ،یک و  1بهترتیب بیانکنندة شاخص
نسبت سرشمار ،شکاف فقر و شد فقر است.
[P=H[I + (1-I)G

سن
)(Sen Index

 Pاندازه فقر H ،درصد افراد فقیر I ،شکاف
فقر و  Gضریب جینی توزیع درآمد فقرا

ضریب جینی
(Gini
)Coefficient

 Xiدرصد تجمعی خانوارهای نمونه و Yi

درصد تجمعی درآمد خانوار
)W=μ(1-G

سطح رفاه اجتماعی

 Wسطح رفاه اجتماعی μ ،میانگین درآمد و
 Gضریب جینی

در تحقیس  α=1در نظر گرفته شده است
این شاخص هم فاصلۀ فقرا تا خط فقر
(شکاف فقر) را در نظر میگیرد و هم
نابرابری در میان فقرا را محاسبه میکند؛
یعنی ضریب بزرگتری به خانوارهای دورتر
از خط فقر اختصاص میدهد.

Foster et al.
)(1984

این شاخص محرومیت نسبی افراد فقیر را
در مقابل دیگر افراد جامعه در نظر
میگیرد.

)Sen (1976

متداولترین شاخص اندازهگیری نابرابری
درآمدی در هر جامعه است .این ضریب از
سطح زیرمنحنی لورنتس ()Lorentz
بهدست میآید .مقدار آن بین صار که
بیانگر برابری کامل است تا  2که بیانگر
نابرابری کامل است ،نوسان دارد.

( Worldbank
)2005

در محاسبه این شاخص ،از میانگین درآمد
بهعنوان یکی از شاخصهای رفاه استااده
میشود.

)Sen (1976

در این پژوهش شاخصهتای فقتر و توزیتع درآمتد
خانوارها در دو مرحله با استااده از درآمد کل خانوار و
با در نظر گرفتن درآمد جنگل و سپس بتدون در نظتر

شد .در حالت حذف درآمد حاصل از جنگل سؤال ایتن
است که اگر خانوارها از منابع جنگلی استااده نکننتد،
فقر و نابرابری درآمدی و سطح رفتاه اجتمتاعی چقتدر

گرفتن درآمد جنگل در درآمتد کتل ختانوار محاستبه

تغییر خواهد کرد.
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نسبتهای کوزنت :2نسبتهتای کوزنتت از تقستیم
مشخصه های کمی (همانند درآمد) خانوارهای غنی به

است .متغیتر وابستته ،وابستتگی اقتصتادی ختانوار بته
جنگل ( )FDو متغیرهای مستتقل شتامل :متغیرهتای

خانوارهای فقیر بهدست میآیند .برای تاکیک دو گروه
فقیر و غنی در جامعۀ متورد بررستی ،بیستتک بتاالی
درآمدی و بیستک پایین درآمدی مشخص شتدند .بته
این صور که ابتدا خانوارها به ترتیب درآمتد ستالیانۀ
کل از کمترین به بیشترین مرتب شدند .سپس اولتین
بیستک یعنتی  11درصتد خانوارهتای دارای کمتترین
درآمد ساالنه ،بهعنوان فقیرترین خانوارهتا و در مقابتل

اجتماعی یعنی سن سرپرست خانوار به ستال (،)AHH
جنسیت سرپرست ختانوار ( ،)SHHتعتداد ستال هتای
تحصیل سرپرست خانوار ( )EHHو بُعد ختانوار ()HS؛
متغیرهای اقتصادی یعنی بار تکال که از نستبت کتل
جمعیت به جمعیت فعال (تعداد افراد  20تا 10ستاله)
در خانوار به دست میآید ( ،)DRارزش دامهای خانوار
( ،)AVدرآمد کشاورزی خانوار ( ،)AIمستاحت اراضتی

بیستک پنجم ،یعنی بیست درصد از خانوارهای دارای
بیشترین درآمتد ستالیانه بتهعنتوان غنتیتترین گتروه
مشخص شدند .در این تحقیس نسبتهای کوزنت برای
چهار متغیر درآمد کل خانوار ،درآمد خانوار از جنگتل،
سطح وابستگی اقتصادی ختانوار بته منتابع جنگلتی و
مقدار چوب مصرفشده توسط خانوار بهعنوان هیزم که
از تقسیم میانگین هر یک از مقادیر باال برای غنیترین
بیستک درآمدی به فقیرترین بیستک درآمدی هستند
( )Vedeld et al., 2004محاسبه شدند.
برای بررسی عوامتل متؤثر بتر وابستتگی اقتصتادی
خانوارها به جنگل از مدل رگرسیون خطی چندگانه به
روش حداقل مربعتا معمتولی 1در محتیط نترم افتزار
 Eviewsاستااده شد .ابتدا پیشفر هتای رگرستیون
شامل خطی بودن رابطۀ بین متغیر وابسته و متغیرهای
مستقل ،توزیع نرمال متغیر وابسته ،نبود مشاهدههتای
ختارج از رده (دادههتتای پتتر ) بتا استتتااده از نمتتودار
پراکنش دادهها و محاسبۀ مقادیر فاصلۀ ماهاالنوبیس،9
یکنتتواختی واریتتانس متغیرهتتای مستتتقل (Xهتتا) و
همخطی چندگانۀ متغیرهای مستقل در محیط نرمافزار
 SPSSآزمون شد ( .)Zareh Chahouki, 2014مقیاس
انتخابی برای بررسی وابستگی اقتصادی بته جنگتل در
تحقیس سهم درآمد جنگل از درآمد کل خانوار است که
در تحقیس ( ;Fisher, 2004; Kamanga et al., 2009
 )Eshaghi Milasi et al., 2017نیتز استتااده شتده

زراعی خانوار ( ،)LAدرآمدهای خارج از مزرعۀ ختانوار
()NFI؛ و متغیرهتتای مکتتانی یعنتتی فاصتتلۀ ختتانوار تتتا
جنگل ( )DFیا بازار ( )DMهستند .مدل استااده شده
بتترای بتترآورد عوامتتل اقتصتتادی -اجتمتتاعی متتؤثر بتتر
وابستگی خانوارها به جنگل بهصور زیر است:

1

Kuznet Ratio
Ordinary Least Square
3
Mahalanobis Distance
2

رابطۀ 2

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βnXn

که در این رابطه Y :متغیتر مستتقلX1, X2, …, ،
از مبتد و  β1تتا βn

 Xnمتغیرهای مستتقل β0 ،عتر
ضرایب متغیرهای مستقل یا توضیحی هستند.
نتایج

ویژگی های اجتمتاعی -اقتصتادی :براستاس نتتای
آمار توصیای ،میانگین بُعد خانوار در منطقتۀ همیتان-
ضرون  1/9نار است .میانگین سن سرپرستتان ختانوار
 49سال و متوسط تعداد سالهای تحصتیل سرپرستت
خانوارها  2/0ستال استت؛ بته صتورتی کته  47درصتد
تحصیال ابتتدایی دارنتد .خانوارهتا بتهطتور متوستط
بهترتیتب  1/97 ،1/1و  1/2۹هکتتار زمتین کشتاورزی
دی م ،آبی و باغ دارند .میانگین تعداد گاو ،گوساند و بز
خانوارها بهترتیب  1۹ ،2/4و  21ر س بود (جتدول .)1
همچنین 79/9 ،درصد سرپرستان خانوار مترد و بقیته
( 1/9درصد) زن بودند 47 .درصتد مصتاحبه شتوندگان
ساکن دائتم و  02درصتد کتو رو هستتند ۹۹ .درصتد
سرپرستان خانوار شغل کشاورزی و دامداری دارند.
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جدول  -1ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی خانوارهای بررسیشده در منطقۀ تحقیس
ویژگی

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

بُعد خانوار
سن
تعداد سالهای تحصیل
زمین دیم
زمین آبی
باغ
ر س بز
ر س گوساند
ر س گاو

1/9
49/11
2/0
1/1
1/97
1/2۹
21
1۹
2/4

2/14
21/12
2/79
4/74
1/11
1/17
92
210
20

1
14
1
1
1
1
1
1
1

24
۹9
29
91
9/90
2/40
20
92/9
1/9

منبع :یافتههای تحقیس

توزیع درآمد ساالنۀ خانوار :متوسط درآمتد ستاالنۀ
ختتتانوار  119111219ریتتتال بتتتا انحتتتراف معیتتتار
 ۹1124۹۹۹ریتتال استتت .بیشتتترین ستتهم درآمتتدی
مربوط به درآمد جنگتل بتا  92110942ریتال (94/7
درصد از درآمتد کتل) بتا انحتراف معیتار 91120210
ریال است .براساس نتای (جدول  )9درآمد حاصتل از
دیگر فعالیتهای اقتصادی خانوار در رتبههای بعدی از

سهم درآمد کل خانوار جتای دارنتد .درآمتد حاصتل از
جنگل با  97/9درصد از درآمد کتل ختانوار ،بیشتترین
ستهم درآمتدی را بتترای فقیرتترین بیستتک درآمتتدی
تشکیل می دهد .برای غنی ترین بیستک ،دامتداری بتا
 91/0درصد از درآمد کل بیشترین ستهم درآمتدی را
داشته است (جدول .)9

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

کل خانوارها

فقیرترین بیستک

غنیترین بیستک

کشاورزی

2۹/1

باغداری

9/7

دامداری

20/0

جنگل

94/7

یارانه

21/۹

کارگری و کارمندی

1/7

دریافتهای انتقالی

9/4

صنایع دستی

9

دیگر منابع درآمدی

2

جمع

211

21/2
1/9
۹/2
97/9
10/1
9/1
0/7
9/7
1/۹
211

14/4
9/1
91/0
29/0
22/0
1/7
2/9
1/2
1/1
211

منبع :یافتههای تحقیس

درآمد خانوار از جنگتل :درآمتد جنگتل در منطقتۀ
تحقیس از چوب هیزمی برای مصتارف ختانوار و زغتال،

جنگلی (بلوط ،جات بلوط ،گالبتی وحشتی ،زالزالتک،
بنه و سقز حاصل از آن) ،گیاهتان دارویتی و ختوراکی

چرای دام و محصوال غیرچوبی مانند بذر و میوههای

(مانند بن سرخ و موسیر ،سیر ،کنگتر ،پاغتازی ،چتای
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کوهی و غیره) ،عسل وحشی و قتار جنگلتی حاصتل
می شود .براساس نتای (جدول  )4بهترتیب چرای دام،

دارای اهمیت است .برای فقترا چتوب ستوخت و بترای
اغنیا چترای دام بیشتترین ستهم از درآمتد جنگتل را

چوب سوخت و محصتوال غیرچتوبی بترای خانوارهتا

دارند.

جدول  -4درصد سهم تولیدا جنگلی در درآمد خانوار از جنگل
محصول جنگلی

چوب سوخت

چرای دام

محصوال غیرچوبی

مجمو

درآمد
درآمد فقرا
درآمد اغنیا

41/1
11/9
92/۹

49/9
10/۹
19/2

1/0
9/7
0/2

211
211
211

منبع :یافتههای تحقیس

زیر خط فقر و  99درصد باالی ختط فقتر قترار دارنتد.
شکاف فقر یا تااو فاصلۀ فقرا از خط فقتر در منطقته
 1/2۹است .شاخص فوستر ،گریر و توربک برابر  1/12و
شاخص سن برابر  1/10است .ضریب جینی برابر 1/27
و سطح رفاه جامعه برابر  210409942ریال است.

شاخصهای فقر و نابرابری :خط فقتر در ختانوار بتا
بُعد متوستط  1/9ناتر در ختانوار در منطقتۀ همیتان-
ضرون در ستال تحقیتس ( )2971برابتر 29۹720111
ریال است .براساس خط فقر مذکور و نتتای بتهدستت
آمده (جدول  19 ،)0درصد خانوارها در منطقۀ تحقیس

جدول  -0شاخصهای فق ر و نابرابری با در نظر گرفتن درآمد جنگل و بدون درآمد جنگل در درآمد کل خانوارها
شاخص

نسبت سرشمار

شکاف فقر

FGT

آمارتیاسن

ضریب جینی

سطح رفاه (ریال)

مقدار با جنگل

1/19

1/2۹

1/12

1/10

1/27

210409942

مقدار بدون جنگل
تااو دو مقدار

1/14
1/42

1/91
1/24

1/17
1/1۹

1/14
1/27

1/91
1/22

711۹۹291
-91910110

منبع :یافتههای تحقیس

و  2/29برابتتر فقیرتتترین بیستتتک درآمتتدی استتت.
وابستگی اقتصادی به منابع جنگلی غنیترین بیستتک
درآمدی  1/۹7برابر فقیرترین بیستک است.

نسبتهای کوزنت :جتدول  1نشتان متیدهتد کته
درآمتتد کتتل ،درآمتتد جنگتتل و مقتتدار چتتوب مصتترفی
غنیترین بیستک درآمدی خانوارها بهترتیتب 1/0۹ ،9

جدول  -1نسبتهای کوزنت منطقۀ همیان -ضرون
عنوان

درآمد کل

درآمد جنگل

وابستگی اقتصادی به جنگل

مقدار چوب مصرفی

نسبت کوزنت

9

1/0۹

1/۹7

2/29

منبع :یافتههای تحقیس

عوامل متؤثر بتر وابستتگی اقتصتادی خانوارهتا بته
جنگتتل :براستتاس نتتتای میتتانگین شتتاخص وابستتتگی
اقتصادی خانوارها به جنگل در منطقه  1/91بتهدستت

نرمال بودن متغیر وابسته (وابستگی اقتصادی خانوارها
به جنگل) بود .مقدار فاکتور تورم واریتانس 2بیشتتر از

آمد .نتای آزمتون کولمتوگروف -استمیرنوف حتاکی از

)1- Variance Inflation Factor (VIF
2- Tolerance
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 21و میزان تحمل 1کمتتر از  1/2نشتان دهنتدة نبتود
همخطی چندگانۀ دادههای متغیرهتای مستتقل بترای

می آورند .بر اساس جدول  ،9درآمد حاصل از جنگل با
 94/7درصتتد از درآمتتد کتتل اولتتین منبتتع درآمتتدی

استتتااده از متتدل رگرستتیون خطتتی چندگانتته استتت.
همچنین بتا حتذف دادههتای پتر ( 0داده) حتداکثر
فاصتلۀ ماهتاالنوبیس ))P<0.001, df=10, x2=22.98
شتتد کتته کمتتتر از ))P<0.001, df=10 , x2=29.58
است .باقیماندههای خطاها نیز دارای توزیع نرمتال بتا
میانگین صار و واریانس یک بودند که دلیلی دیگر بتر
مناسب بودن مدل رگرستیون خطتی چندگانته استت.

خانوارها را تشکیل می دهتد .ستهم دیگتر راهبردهتای
معیشتی از درآمد کل خانوار بهترتیب عبار استت از:
کشتتتاورزی ( 2۹/1درصتتتد) ،یارانتتته ( 21/۹درصتتتد)،
دامتتداری ( 20/0درصتتتد) ،باغتتداری ( 9/7درصتتتد)،
دریافت های انتقالی ( 9/4درصتد) ،صتنایع دستتی (9
درصتتد) ،کتتارگری و کارمنتتدی ( 1/7درصتتد) و دیگتتر
منتتابع ( 2درصتتد) .پتتژوهشهتتای ;)Fisher. (2004

رابطۀ  1تحلیل رگرسیون متغیرهای مستقل بر متغیتر
وابسته است:

;)Soltani (2011); Angelsen et al. (2014
;)Dagm et al. (2016); Eshaghi Milasi et al. (2017
) Mahdavi et al. (2019نیتز ستهم درآمتد حاصتل از

رابطۀ 1
FD=1/019 + 1/12۹HS -1/124AI - 1/12۹ NFI + 1/1119 VA- 1/114DF
)***t=)9/۹1***( )0/12***( (-۹/11*** ) (-4/47***) (9/71***) (-9/19
R2=1/099 Adjusted R2 = 1/047 F=14/11*** df = 114

*** ** ،و * بهترتیتب معنتیداری در ستطح  0 ،2و
 21درصد هستند.
ضریب تعیین مدل رگرسیون در منطقتۀ همیتان-
ضرون  1/099و ضریب تعیتین تعتدیلشتده  1/047و
در سطح  2درصد معنی دار شده است .یعنی براستاس
متتدل  04/7درصتتد از تغییتترا متغیتتر وابستتته ()FD
توسط متغیرهتای مستتقل تبیتین متیشتود .ضترایب
متغیرهتتا بتتا استتتااده از آمتتارة  tدر ستتطح  2درصتتد
معنی دار است .متغیرهای بعد خانوار و ارزش دامهتای
خانوار بتا اثتر مثبتت و متغیرهتای درآمتد کشتاورزی،
فاصله از جنگل و درآمدهای خارج از مزرعه ختانوار بتا
اثر منای بر وابستگی اقتصادی خانوار به منابع جنگلی
از نظر آماری معنیدار شدند.
بحث
نتای این تحقیس نشتان متیدهتد کته خانوارهتای
منطقۀ همیان -ضرون درآمد خود را از طریس چنتدین
راهبرد معیشتی شامل کشاورزی ،باغتداری ،دامتداری،
جنگل ،صنایع دستتی ،یارانته ،دریافتتهتای انتقتالی،
کارگری و کارمندی و دیگر منتابع درآمتدی بتهدستت

جنگل را بین  1تتا  91درصتد بترآورد کتردهانتد .کته
نشاندهندة اهمیت جنگل در تتأمین نیازهتای ختانوار
است .بنابراین نادیده گرفتن سهم درآمدی جنگتل در
بین دیگر منابع ،درک نادرستی از سهم واقعتی منتابع
جنگلی در معیشت خانوارهای روستایی و عشایری بته
وجود خواهد آورد.
همانطور که در جدول  9آورده شده ترتیب اهمیت
منابع درآمدی برای خانوارهای فقیتر عبتار استت از:
جنگل ،یارانه ،کشاورزی ،دامداری ،دریافتهای انتقالی،
صنایع دستی ،کارگری و کارمندی ،دیگر منابع درآمدی
و باغداری .برای خانوارهای غنی ،این ترتیب به صتور
دامداری ،کشاورزی ،جنگل ،یارانه ،باغداری ،دیگر منابع
درآمدی ،صنایع دستی ،دریافت های انتقالی و کارگری
و کارمندی است .علت اهمیتت بیشتتر درآمتد جنگتل
برای خانوارهای فقیر ( 97/9درصتد از درآمتد کتل) را
می توان به ناچیز بودن هزینه فرصت نیروی کار و کتم
بودن درآمد بته دستت آمتده از کشتاورزی ،دامتداری و
باغداری نسبت داد .درآمد حاصل از دامداری بتا ستهم
 91/0درصد برای اغنیا بیشترین سهم از درآمد کتل را
دارد و درآمد جنگل  29/0درصد از درآمد کل خانوار را
شتتتتامل متتتتیشتتتتود .نتتتتتای بتتتتا یافتتتتتههتتتتای
( )Babulo et al. 2009همخوانی دارد که سهم درآمد
جنگل از درآمد کتل ختانوار را بترای فقترا مهتمتتر از
خانوارهای متوستط و غنتی بیتان کردنتد .زیتاد بتودن
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درآمتتد دامتتداری خانوارهتتای غنتتی در مقایستته بتتا
خانوارهای فقیر ،نشان می دهد که اغنیا با داشتتن دام

یافته است .افزایش  2/۹برابری شتاخص شتکاف فقتر،
 9/7برابتتری شتتاخص فوستتتر ،گریتتر و توربتتک و 4/4

زیاد ،درآمد بیشتری دارند.
سهم زیاد جنگل در تأمین علوفۀ دام ( 49/9درصد
از درآمتتد جنگتتتل) کتتته در جتتتدول  4آورده شتتتده،
نشان دهندة کارکرد چراگاهی جنگل در منطقه استت.
چوب سوخت با میانگین مصترف ستالیانۀ  19/11متتر
مکعتتب بتتا اختتتالف انتتدکی ( 41/1درصتتد از درآمتتد
جنگل) دومین منبتع درآمتد ختانوار از جنگتل استت.

برابری شاخص آمارتیاسن نیز بیانکنندة ایتن موضتو
است که حذف درآمد جنگل بته فقیرتتر شتدن فقترا و
فاصلۀ بیشتر آنها از خط فقر منجر شده است .ضتریب
جینی نیز  2/1برابر افزایش یافته است .حتذف درآمتد
جنگل موجب کاهش رفاه اجتماعی خانوارها به انتدازة
 91910110ریال میشود .این یافتهها اهمیتت منتابع
جنگلتتی بتترای خانوارهتتای فقیتتر را نشتتان متتیدهتتد و

فراوردههای غیرچوبی نیز  1/0درصد از درآمتد جنگتل
خانوار را تشکیل میدهند .باید توجه داشت کته ستهم
هر یک از اجزای تشکیلدهنتدة درآمتد جنگتل تحتت
تأثیر شرایط اقتصادی -اجتمتاعی ستاکنان آن منطقته
است .با توجه به نتای تحقیس و مشاهدا میتدانی در
منطقۀ تحت بررستی تولیتدا جنگلتی عمتدتاً جنبتۀ
خودمصرفی داشته و برای هدیته بته اقتوام و آشتنایان
استااده می شوند و جنگل نشینان بتهدلیتل دسترستی
نداشتتتن بتته بتتازار بتتهنتتدر بتترای فتتروش اقتتدام بتته
جمع آوری محصوال متی کننتد .در منطقتۀ همیتان-
ضرون براستاس اظهتارا خانوارهتا بتهدلیتل سترمای
شدید منطقه در فصل زمستتان و زیتاد بتودن قیمتت
ستتوختهتتای فستتیلی بعتتد از طتترس هدفمندستتازی
یارانه ها ،با وجود جایگاه توزیع نات ستاید در منطقته
بیشتر از هیزم برای گرمایش منازل استااده متیشتود.
اولین سهم درآمدی اغنیا در بین اجزای تشکیلدهندة
درآمد جنگل (جتدول  )4مربتوط بته علوفته بتا 19/2
درصد است .چون خانوارها برای تعلیف دام بته چترای
دام در جنگل وابستهاند .برای خانوارهای فقیتر ،چتوب
هیزمتتی بیشتتترین ستتهم درآمتتدی بتتا  11/9درصتتد از
درآمد جنگل را تشکیل میدهد.
نتای حاصل از محاسبۀ شاخصهای فقتر و توزیتع
درآم تد (جتتدول  ،)0همستتو بتتا نتتتای پتتژوهشهتتای
( Fisher, 2004; Soltani, 2011; Eshaghi Milasi et
 )al., 2017; Mahdavi et al., 2019نشان میدهد که
با حذف درآمد جنگل ،تعتداد فقترا  1/۹برابتر افتزایش

سیاستگذاران منابع طبیعی باید به این موضتو توجته
کنند که رابطۀ فقرا بتا منتابع جنگلتی تتا چته حتدی
تنگاتنگ و غیرقابل چشم پوشی است .هم از این روست
که فقر ،تأثیر زیادی در تخریب جنگل دارد و تخریتب
جنگل فقر را تشدید میکند.
نتای حاصل از نسبتهای کوزنت (جدول  )1نشان
میدهد کته وابستتگی اقتصتادی غنتیتترین بیستتک
 1/۹7برابر فقیرترین بیستک است .یعنتی خانوارهتای
غنی از منابع جنگلی بیشتتر استتااده متیکننتد ،امتا
اهمیت این منابع برای خانوارهای فقیر بیشتتر استت.
) Kamanga et al. (2009) ،Fisher (2004و
) Dagm et al. (2016نیز در مطالعا خود بته نتیجتۀ
مشابهی رسیدند .خانوارهتای فقیتر بتهعلتت نداشتتن
انتخاب های معیشتتی ،بیشتتر از خانوارهتای غنتی بته
منابع جنگلی متکتیانتد .درحتالی کته در خانوارهتای
مرفه ،اهمیت منابع درآمدی مانند کشاورزی ،دامداری
و فرصتهای اشتغال خارج از مزرعه میتوانتد اهمیتت
نسبی درآمد جنگل را در اقتصتاد آنهتا کمرنتگ کنتد.
براساس نسبتهای کوزنتت (جتدول  )1درآمتد کتل و
درآمد جنگل غنی ترین بیستتک بتهترتیتب  9و 1/0۹
برابتتر فقیرتتترین بیستتتک درآمتتدی استتت .همچنتتین
خانوارهای غنی  2/29برابر خانوارهای فقیر از زیتتودة
چوبی جنگل بهعنوان منبع سوخت استااده میکننتد.
) Kamanga et al. (2009در تحقیس ختود در متاالوی
نشان دادند که درآمد حاصتل از چتوب ستوخت بترای
خانوارهتای فقیتتر اهمیتتت بیشتتتری نستتبت بتته دیگتتر
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خانوارها دارد که مخالف نتای ایتن تحقیتس استت .در
منطقۀ همیان -ضرون براساس اظهارا متردم منطقته

مزرعۀ خانوارها دارای اثر منای و معنی دار بر وابستگی
اقتصادی به جنگل شد Dagm et al. (2016) .نیتز در

و مشاهدا میدانی ،منبع اصلی تأمین انرژی گرمتایی
خانوارها در فصل زمستان هیزم است .خانوارهتا بترای
تبدیل فرآورده های لبنی ،پختوپز غذا و نان عالوه بتر
هیزم از گاز مایع نیز استااده متیکننتد .امتا بیشتتر از
هیتتزم استتتااده متتیکننتتد .دلیتتل استتتاادة بیشتتتر
خانوارهای غنی از چوب هیزمتی ایتن استت کته آنهتا
خانههای بزرگتر و اتتا هتای بیشتتری دارنتد و بایتد

بررسی خود بته اثتر مناتی ایتن متغیتر بتر وابستتگی
اقتصادی ختانوار بته جنگتل اشتاره کتردهانتد .درآمتد
کشاورزی و باغداری ختانوار در کتاهش وابستتگی بته
منابع جنگلتی متؤثر استت .زیترا خانوارهتا در صتور
دسترسی بیشتر به زمین و اعتبارا  ،وابستگی کمتری
به منابع جنگلی خواهند داشت .در این بررسی متغیتر
درآمد کشاورزی خانوارها در سطح احتمال  77درصتد

برای گرم کردن آنها چند بخاری داشته باشند و هیزم
بیشتری استااده کنند .آنهتا دلیتل اصتلی استتااده از
هیزم را سرمای طاقت فرسای منطقته بیتان کردنتد .از
سوی دیگر با توجه به اینکه هیزم جنگل برای فرآوری
محصتتوال لبنتتی و غتتذایی نیتتز استتتااده متتیشتتود،
خانوارهای غنی مقتادیر بیشتتری از ایتن منتابع را در
اختیار دارند و بنابراین هیزم بیشتری برای تهیتۀ آنهتا
مصرف میکنند.
براساس نتای تحلیل رگرسیون (رابطتۀ  ،)1متغیتر
مستقل بعد خانوار در سطح  2درصد با ضتریب مثبتت
بر وابستگی اقتصادی خانوار به جنگتل معنتی دار شتد.
که همسو با نتای بررسیهای ) Dagm et al. (2016و
) Mahdavi et al. (2019است .بته نظتر متیرستد بتا
افتتزایش بعتتد ختتانوار ،تقاضتتا بتترای استتتااده از منتتابع
جنگلی افتزایش متییابتد ،همچنتان کته نیتروی کتار
ختتانوار ،استتتاادة بیشتتتر از منتتابع جنگلتتی را ممکتتن
می سازد .وضعیت اخیر در مواقعی تشدید میشود کته
فرصت های بیشتر برای آنها در دیگر فعالیتها محدود
باشد .درآمد ختارج از مزرعته (دریافتتهتای انتقتالی،
کارگری و کارمندی و دیگتر منتابع درآمتدی) ختانوار
سطح وابستگی اقتصادی خانوارها به منتابع جنگلتی را
کاهش میدهد .افزایش درآمد ،موجب افتزایش هزینته
فرصت نیروی کار و غیتر جتذاب شتدن فعالیتتهتای
کمبازده در اقتصاد خانوار میشود .این دسته فعالیتها
مانند جمعآوری هیزم با ارتقای توان مالی خانوار کنتار
گذاشته میشود .در این تحقیتس نیتز درآمتد ختارج از

با ضریب منای و معنیدار بتود .افتزایش فاصتلۀ محتل
زندگی تا جنگل ،برحسب ساعا پیادهروی تا جنگتل،
اثر معکوس بر وابستگی به منابع جنگلتی داشتت و در
سطح  77درصد معنتی دار شتد کته همستو بتا نتتای
تحقیس ) Dagm et al. (2016است .زیرا وقتتی فاصتله
کم باشد برای انتقال محصوال جنگتل بته روستتا بته
نیروی کار ،هزینه و زمتان کمتتری نیتاز استت .ارزش
دام های خانوار دارای رابطۀ مثبت و معنیدار در سطح
احتمال  77درصد با سطح وابستگی اقتصتادی ختانوار
بتته منتتابع جنگلتتی اس تت Dagm et al. (2016) .و
) Mahdavi et al. (2019نیز در بررستی ختود نتیجته
گرفتند که افزایش تعداد دام خانوار و متکی بتودن بته
دامداری سنتی و وابستگی به علوفۀ جنگل ،به افزایش
وابستگی اقتصادی خانوارها به جنگل انجامیده است.
بهطور کلی براساس نتای تحقیس متیتتوان اظهتار
داشت که جوامتع محلتی ستاکن در منطقتۀ همیتان-
ضرون وابستگی زیادی بته منتابع جنگلتی دارنتد .امتا
جنگل نقش مستقیم و مهمی در ایجاد درآمتد نقتدی
خانوارها ندارد .برای کاهش وابستگی به چوب ستوخت
بهعنوان مهمترین منبتع تتأمین انترژی بترای مصتارف
مختلف در منطقه ممکن است عرضۀ سوخت یارانتهای
و ایجاد جایگاههای توزیع نات ستاید و گتاز متایع بته
تعتتداد کتتافی ،گازرستتانی بتته منطقتته و استتتااده از
انرژی های نو ماید باشد .هتر یتک از متوارد ذکرشتده
مستلزم همکاریهای بینبخشی نهادها و سازمانهتای
ذیربط است .با توجه بته اتکتای دامتداری ستنتی در
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اکوتوریستم و ژئوتوریستم بتا توجته بته پتانستیلهتتای
 ت تروی و توستتعۀ کشتتت،منطقتته ماننتتد تنگتتۀ شتتیرز

 اجرای طرسهای مرتعتداری و،منطقه به علوفۀ جنگلی
جایگزین کردن نژادهای اصالسشدة دامهتا در کتاهش

،گیاهان خوراکی و دارویتی ماننتد زعاتران و بتهلیمتو
آبزی پروری و زنبورداری نیز در توانمندستازی جوامتع
 ممکتتن استتت مجموعتتۀ.محلتتی مایتتد خواهتتد بتتود
فعالیت های ذکرشده که بته اقتداما زمتانبتری نیتاز
دارند به کاهش وابستگی بته جنگتل و حااظتت از آن
.خواهد انجامید

 توجته بته عوامتل.وابستگی به جنگل مؤثر خواهد بود
 اجتماعی مؤثر بر وابستگی به جنگتل بترای-اقتصادی
 افتزایش بتازده.راهبردهای متدیریت جنگتل مهتمانتد
کشتتاورزی بتتا استتتااده از روشهتتای نتتوین و ایجتتاد
فرصتتتهتتای اشتتتغال ختتارج از مزرعتته براستتاس
پتانسیل های منطقه برای کاهش وابستگی بته جنگتل
 ایجتتاد زیرستتاختهتتای توستتعۀ.مایتتد خواهتتد بتتود

References
Angelsen, A., Jagger, P., Babigumira, R., Belcher, B., Hogarth, N. J., Bauch, S., Borner, J. & SmithHall, C. (2014). Environmental income and rural livelihoods: A global comparative analysis. Journal
of World Development, 64: 12-24.
Babulo, B., Muys, B., Nega, F., Tollens, E., Nyssen, J., Deckers, J. & Mathijs, E. (2009). The
economic contribution of forest resource use to rural livelihoods in Tigray, Northern Ethiopia. Journal
of Forest Policy and Economics, 11, 109–117.
Cavendish, W. (2002). Quantitative methods for estimating the economic value of resource use to
rural household. In B. M. Campbell, & M.K. Luckert, (Eds.), Valuation Methods for Woodland and
Forest Resources (pp.17-65). London: Earthscan Publication.
Dagm, F., Wubalem, T. & Abdella, G. (2016). Economic contribution to local livelihoods and
households dependency on dry land forest products in Hammer District, Southeastern Ethiopia.
International Journal of Forestry Research, 1–11.
Eshaghi Milasi, F., Mahmoudi, B., & Yarali, N. (2017). Economic dependencies of forest dwellers on
forest resources of Central Zagros in Lordegan City. Iranian Journal of Forest, 9 (2), 289-300.
Fatahii, M. Ansari, N. Abasi, H., & Khan Hasani, M. (2001). Management of Zagros forests, Research
institute of forests and rangelands press.
Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). A class of decomposable poverty measures. Journal of
Econometrica, (52), 761–765.
Fisher, M. (2004). Household welfare and forest dependence in Southern Malawi. Journal of
Environment and Development Economics, (9), 135–154.
General Department of Tribes Affairs of the Lorestan province. (2011). Department of Studies and
Planning, Tribes Features of Lorestan province, 25 pp.
Kamanga, P., Vedeld, P., & Sjaastad, E. (2009). Forest incomes and rural livelihoods in Chiradzulu
District, Malawi. Journal of Ecological Economics, 68(3), 613-624.
Mahdavi, A., Wunder, S., Mirzaeizadeh, V., & Omidi, M. (2019). A hidden harvest from semi-arid
forests: landscape-level livelihood contributions in Zagros, Iran. Journal of Forests, Trees and
Livelihoods, 28 (2), 108- 125.
Marvie Mohajer, M.R. (2006). Silviculture. University of Tehran Publication, Tehran, 410pp.
Sarmad, Z., Bazergan, A., & Hejazi, A. (2011). Reserach methods in social sciences, Aghah
Publication, Tehran, 405 pp.

...تأثیر جنگل بر معیشت خانوارهای روستایی و

112

Sen, A. K. (1976). Poverty: An ordinal approach to measurment. Econometrica, 44(2), 219 – 31.
Shahbazian, A., Abdollahi, M.R., Eiynian, M., & Kaviani, Z. (2018). Assesment of poverty line in
2017 and 2018 in Iran. Parlimant Research Center of the Islamic Republic of Iran, 12 pp.
Soltani, A., Shamekhi, T., Noori Naieni, M.S., & Arabmazar, A. (2011). Effects of forest resources on
income distribution and poverty (Case study: watershed of Tang Tamoradi), Journal of Forest and
Wood Products, 63 (4), 369-385.
United States Agency for International Development (USAID). (2006). Issues in Poverty reduction
and Natural resource Mangement. Washington DC.
Vedeld, P., Angelsen, A., Bojo. J., Sjaastad, E., & Kobugabe, G. B. (2004). Counting on the
environment: Forest environmental incomes and the rural poor. Washington DC.
World Bank. (2005). Introduction to poverty Analysis. STATA Manual, J H Revision, World Bank
Institute.
Zareh Chahouki, M. A. (2014). Data Analysis in natural resources research using SPSS software.
Iranian Academic center for education, culture and research press, Tehran, 310 pp.

Iranian Journal of Forest
Vol. 12, No. 2, Summer 2020
pp. 189-202
Research Article

Investigation on the forest role in livelihood of rural and nomadic households in
Kouhdasht City
Z. Pirmohammadi1, A. Mahdavi2*, M. Avatefi Hemmat3, M. Celavazi4, and A. Soltani5
1

Ph.D Student of Forestry, Department of Forest Sciences, Agricultural Faculty, University of Ilam, Ilam, I. R. Iran
2
Associate Professor, Department of Forest Sciences, Agricultural Faculty, University of Ilam, Ilam, I. R. Iran
3
Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
4
Assistant Professor, Department of Forest Sciences, Architecture Faculty, University of Ilam, Ilam, I. R. Iran
5
Associated Professor, Norwegian university of Life Sciences and University collese sognag Fjordan, Norway
(Received: 5 January 2020, Accepted: 9 March 2020)

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.
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