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 عرفی سردشت ۀناحی -شهرستان لردگان در منابع طبیعی مرتبط با بررسی تخلفات
 

  2و فاطمه اسحاقی میالسی *1اهلل محمودی بیت
 

  .منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرددانشکدة استادیار گروه علوم جنگل،  0

 .کرجمنابع طبیعی، دانشگاه تهران، دانشکدة جنگلداری و اقتصاد جنگل، گروه  دانشجوی دکتری جنگلداری، 2

 (7/8/0411تاریخ پذیرش:  ؛2/0/0411)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 هیای پرونیده  بررسیی . شیود میی  حوزه این در تخلفات از وسیعی دامنۀ ایجاد سبب طبیعی منابع هایعرصه به روستاییان معیشت وابستگی

 شناسایی ساززمینه تواندمی آن تحلیل که است آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان توجه مورد و مهم موضوعات از طبیعی منابع حقوقی

 ی،روش تحلییل محتیوای کم ی    ،تحلیلیی  -توصییفی  شیوة از گیری بهره با پژوهش این در. باشد کشور طبیعی منابع تخریب عوامل کاهش و

 ناحییۀ  روسیتای  چهیار  در 0677 تیا  0680 های سال بین ساله  پانزده زمانی دورة در پرونده فقره 666 در شده  ثبت تخلفات میزان و فراوانی

کین   ریشیه برییدن،  عمده،  تخلفات که داد نشان نتایج. است شده بررسی بختیاری و چهارمحال استان در لردگان شهرستان سردشت عرفی

 دورة طیول  که در طوریبه ،گیردمی بر در را تخلفات درصد 08 که کردن و سوزاندن نهال و درخت و حمل هیزم و زغال حاصل از آنهاست

حمیل  کیلیوگرم چیوو و زغیال     64860 ،سیوزی عمیدی از بیین رفتیه     یا در اثر آتششده اصله درخت و نهال قطع  02008 بررسی، تحت

هیای   ترین عوامل تخریب جنگیل  های غیرقانونی زغال کشف شده است. بنابراین مهم کیلوگرم زغال در کوره 016211 غیرقانونی شده و نیز

دورة در  تخلیف مشیمول   بین فراوانی موادداری  معنیاختالف  هیزم و زغال دانست. مطابق نتایجتهیۀ درختان برای  توان قطع منطقه را می

کاهش فقر، کنترل و با هدف ریزی برای اشتغال مناسب  های روستایی و برنامه زیرساختتوسعۀ وجود دارد.  شده زمانی و روستاهای بررسی

 های موجود بکاهد.تواند از شدت تخریبمی یمتخلفات با جراسازی  متناسبموران حفاظتی و أنظارت مستمر م

 گیری، شهرستان لردگان.زغالتخلفات منابع طبیعی،  تخریب جنگل، :های کلیدی واژه

 

 مقدمه

طبیعییی کلییید اصییلی زنییدگی، ضییامن بقییا،   منییابع

تولیید  عامیل  ترین خدمات به انسان و مهم ةدهند ارائه

بیه همیین دلییل    مواد برای رفاه و سیالمت آن اسیت.   

اهمیت حفظ این منیابع در راسیتای حفیظ سیالمت و     

بیوده و   میورد توجیه   کنیون حیات انسانی از گذشته تا 

مشیهود اسیت    نیز وابستگی به این منابع کامالً امروزه

(Dewulf et al., 2015)هیای مسیتمر و   کشی. اما بهره

 کهسبب شده طبیعی،   معقول انسان با منابعمواجهۀ نا

های طبیعی در کشورهای مختلیف از   بسیاری از عرصه

 یییا در وضییعیت ناپایییداری قییرار گیرنیید   برونییدبییین 

(Zaidi et al., 2019) ایران از کشورهایی است که در .

براسییاس . قییرار داردمعییرج جییدی اییین آسیییب    

پایدار سازمان حفاظیت  توسعۀ ملی کمیتۀ های  گزارش

سیال   مربع و هر پنج متر 601ثانیه  هر ،زیست محیط

ها و مراتع کشور تخریب و میلیون هکتار از جنگل یک
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هیای کشیور   هزار هکتیار از وسیعت جنگیل    06ساالنه 

 National Committee forشییود )کاسییته مییی 

Sustainable Development, 2015  .) 

هیای جنگلیی   میلیون نفر در جهان به عرصیه  011

و اییین وابسییتگی  (Hishe et al., 2015)انیید  وابسییته

معیشییتی یکییی از دالیییل اصییلی تخریییب و کییاهش   

 رود  بییه شییمار مییی جهییان هییا در  جنگییلمسییاحت 

(FAO, 2020) .ئو )سیازمان خواربیار و کشیاورزی ملیل     فا

تیالش کیرده تیا     2111تیا   0781هیای   متحد( ظرف سال

 سیبب طیور مسیتقیم    اهمیت نسبی فاکتورهایی را کیه بیه  

جهیانی   مقیاسو چه در  محلی مقیاسزدایی چه در  جنگل

دهید کیه    ها نشان میی  شوند، مشخص کند. این ارزیابی می

تییرین  ، از مهییمدامییداریدار کشییاورزی و گسییترش دامنییه

. متخصصیان بیر   استها در جهان  تخریب جنگل های عامل

دلییل    بیه های جهان تنها  درصد از جنگل 81این باورند که 

. همچنیین  انید  گرفتیه  کشاورزی در معیرج نیابودی قیرار   

دهد کیه در آمریکیای التیین و منیاطق      برآوردها نشان می

دلییل   هیا بیه   درصد جنگل 91آسیا بیش از  ةقارگرمسیری 

  انییید از دسیییت رفتیییه  تولیییید الیییوار و   سیییازی جیییاده

(Newton & Tejedor, 2011.) ترین عوامل تخریب  مهم

درختیان بیرای مصیارف     روییۀ   بیی قطع  ،ها در ایران جنگل

قطیع درختیان بیرای      مختلف از جمله سوخت، چرای دام،

 اسییتسییوزی  هییای زراعییی و آتییش   گسییترش زمییین 

(Mirakzadeh et al., 2011 ؛Mirzaei et al., 2012.) 

برداری  تر و بهره با دگرگونی جوامع، زندگی پیچیده

از منابع نیز بیشتر شده اسیت. بنیابراین انسیان بیرای     

ن منییابع، قییوانینی را تعیییین کییرد تییا از  مییدیریت اییی

بییرداری بیییش از حیید آنهییا جلییوگیری کنیید     ه بهییر

(Javanshir, 1999 .)    مثابیۀ  بیه تیدوین و اجیرای قیوانین 

های  اهرمی مدیریتی برای کاهش تخلفات و تخریب پوشش

ها اولیین   کند. جنگل جنگلی توسط جوامع محلی عمل می

مییورد آنهییا طبیعییی کشییور بودنیید کییه در   منییابععرصییۀ 

قیانون   (.Shamekhi, 2016) گذاری صورت گرفیت  قانون

 29تشکیالت ایاالت و والییات و دسیتورالعمل حکیام در    

خیود بیه    00میادة  کیه در   به تصیویب رسیید   0280آذر 

 (.Kolahi, 2020) موضوع جنگل پرداخته است

ای از نشینان سبب ایجاد دامنیه رفع معیشت جنگل

طبیعییی شییده اسییت.   هییای منییابعتخلفییات در عرصییه

منابع طبیعیی و در کنیار آن   های  گسترهمحدود بودن 

هیا، بیه   درون ایین عرصیه   سیاکنان نیازهای معیشیتی  

منجیر  برداری ناصواو و در نتیجیه ارتکیاو جیرم     بهره

 تردییید بییی(. Jannatichenar al., 2020شییود )مییی

و از  بییوده وقییوع تخلییف بسیییار مطلییووپیشییگیری از 

بایید بیا    اندار اسیت و جنگلبانی  ای برخیور اهمیت وییژه 

-راهنمایی جنگل و گردشی جنگلصحیح برنامۀ تنظیم 

و همچنیین بیا   کننید  نشینان از وقوع تخلف جلیوگیری  

اجتمیاعی   هیای  محیور تعیارج   اجتمیاع رویکردی  اتخاذ

 ,.Kolahi et al) دنرسیان بجنگیل را بیه حیداقل    حوزة 

هیا، اگیر تخلفیی صیورت     این تیالش همۀ  بااما (. 2021

این تخلیف بیه مقامیات    گزارش جنگلبان وظیفۀ گرفت، 

 پسییند اسییت  محکمییهقضییایی بییا دالیییل و اسییناد    

(Hashemi et al., 2015 .)  بیا تشیکیل   ترتییب،  به ایین

طبیعیی، سیرعت تخریییب    بیرای مخربیان منیابع    پرونیده 

هیای رسیمی سیازمان    اساس گزارش بریابد. اما کاهش می

در موضیوع  هیا، مراتیع و آبخییزداری کشیور ایین      جنگل

ای گونیه  بیه  ،زاگرس به حد مطلوو نرسیده استمحدودة 

هیای   ناکارامدی و بازدارنده نبودن روند بررسی پرونیده که 

از عوامییل تخریییب و تبییدیل مراتییع بییه اراضییی حقییوقی 

(. ارزیییابی Khalifi et al., 2011) کشییاورزی اسییت

بیعیی سیبب شیناخت    ط های منیابع تخلفات در عرصه

شیود.  می تحت بررسیعوامل اصلی تخریب در مناطق 

Geist & Lambin (2002)  بیه بررسیی   پژوهشیی  در

هیای گرمسییری پرداختنید.    عوامل تخریب در جنگیل 

 عوامیل تخرییب شیامل   تیرین   مهیم  که نتایج نشان داد

توسیعۀ  ملیی،  هیای  عوامل اقتصادی، نهادهیا، سیاسیت  

بییرداری چییوو و بهییرهکشییاورزی و رشیید جمعیییت،  

به  Richard et al. (2011). ستهاگسترش زیرساخت

های انسیانی در تخرییب   این نتیجه رسیدند که فعالیت

درصید(،   27) جنگل شیامل کشیت در امتیداد مرزهیا    

اسییتفاده از چییوو بییرای مصییارف تجییاری و سییوخت  
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درصید(،   08) درصد(، مصارف غیرقیانونی  20) خانواده

 00) های سوختیعلوفه درصد(، 20) آوری علوفهجمع

 سییببدرصیید(  7برداشییت عسییل سیینتی ) و درصیید(

 تکه شدن جنگل و تغیر پوشش جنگل شده است. تکه

Kakolvand et al. (2012)  پژوهشی بیا هیدف  در 

های ترین عوامل تخریب به بررسی پروندهششناخت بی

منییابع طبیعییی شهرسییتان الشییتر   ادارة تخلفییات در 

 ،گرفته صورتم یبیشترین جرا ،پرداختند. مطابق نتایج

کین کیردن و سیوزاندن نهیال و      ریشهتخلفات بریدن، 

(، 42مییادة چییوو و هیییزم و زغییال )تهیییۀ درخییت،  

(، حمل بدون 44مادة ها و مراتع )چراندن بز در جنگل

میادة  چوو و هیزم و زغال حاصیل از درختیان )  پروانۀ 

تیرین  و مهیم بیود  ( 00مادة ( و تصرف منابع ملی )48

 .شدبیان نشین ل تخریب، فقر روستاهای جنگلعام

(Emani Rastabi et al. (2013  پژوهشیییدر 

تحلیلییی در سییامان عرفییی کلگچییی از توابییع  -توصیییفی

اسییتان چهارمحییال و بختیییاری بییه بررسییی وضییعیت    

 هنتیجی  و نشیینان پرداختنید  اقتصادی جنگیل  -اجتماعی

علل اصیلی تخرییب جنگیل در ایین منطقیه،       گرفتند که

منظور کشیاورزی، تغیییر کیاربری اراضیی      بهزدایی جنگل

مشیکالت   ،دالیل ایین تخرییب   است.جنگل و چرای دام 

، سیطح  انید   اقتصادی ماننید درآمید محلیی    -اجتماعی

 سطح فرهنگ محییط  امکانات زندگی، سطح تحصیالت و

در  Amiri Lemar et al. (2015)  .بییان شید   یزیسیت 

کشور، بییان   طبیعی  عوامل مؤثر در تخریب منابع بررسی

 یزمان مناسب چیرا نکردن که تعداد دام و رعایت کردند 

 .اند طبیعیدالیل تخریب منابع  ترین مهمدام از 

Hashemi et al. (2015)  میییزان ،پژوهشیییدر 

بیا  را هیای جنگلیی شهرسیتان گرگیان     تخلفات در عرصیه 

 ،مطابق نتیایج ارزیابی کردند. های حقوقی استفاده از پرونده

و  (درصید  07/60) 42هیای   مادههایی که به استناد پرونده

بییرداری از  قییانون حفاظییت و بهییره  (درصیید 68/20) 01

قیانون مجیازات اسیالمی     071میادة  هیا و مراتیع و   جنگل

 .انیید را داشییتهبیشییترین فراوانییی  ،تشییکیل شییده بودنیید 

Roudgarmi & Amozadeh Mahdiraji (2019)   بیه

هییای قییوانین و مقییررات  کاسییتیبررسییی مشییکالت و 

اساس نتایج ایین   برجنگل و مرتع در کشور پرداختند. 

در زمینۀ تصیرف   اتمقررو  مورد از قوانین 07، تحقیق

اند و قانون  اراضی جنگل و مرتع دچار مشکل و کاستی

تشکیالت، وظایف و انتخاو شوراهای اسالمی کشور و 

دارتیرین قیانون در زمینیۀ     انتخاو شیهرداران، مشیکل  

 .حفظ جنگل و مرتع شناخته شد

هیای حقیوقی،   بیا اسیتفاده از پرونیده   پژوهش در این 

عرفییی سردشییت ناحیییۀ تخلفییات در  میییزانفراوانییی و 

تیرین عوامیل   شهرستان لردگان ارزیابی و در نهایت مهیم 

طبیعیی منطقیه از ایین منظیر       های منیابع تخریب عرصه

 کند تحقیق حاضر مشخص می ،بر این افزون. شدشخص م

های  طی سال منطقۀ پژوهش درتخلفات در  میزانآیا  که

ایین   و نییز  اخیر تغییرات محسوسی داشته است یا خییر 

 میزانبین داری  اختالف معنیکه آیا سنجد  را میموضوع 

وجیود دارد  ایین    تحیت بررسیی  تخلفات در روسیتاهای  

تحقیق از آن جهیت حیائز اهمییت اسیت کیه مشیخص       

 محیدودة تحیت بررسیی،   هیای اخییر در    سال درکند  می

های طبیعی و تخریب آن چه  درازی به عرصه شدت دست

تواند راهنمیای   نتایج آن میرو  از اینتغییراتی کرده است. 

جییرایم میییزان تییا تییأثیر خییوبی بییرای مییدیران باشیید  

 طبیعی را بسنجند.  اهش تخلفات منابعشده بر ک مشخص

 

 هامواد و روش

 پژوهش ۀمنطق
جنیوبی  هیای   شهرستان لردگان یکی از شهرسیتان 

از شیمال بیه    اسیت کیه  محال و بختییاری   چهاراستان 

هییای بییروجن و اردل، از شییرس بییه اسییتان  شهرسییتان

اصفهان، از غرو به اسیتان خوزسیتان و از جنیوو بیه     

شیود. شیمال    احمد محدود میی  بویراستان کهگیلویه و 

هیای   غرو تا جنوو شرس شهرستان لردگان را پوشش

در هزار هکتار  009با مساحت تقریبی جنگلی زاگرس 

شهرستان را مساحت درصد  40حدود  که درفته رگ بر

نشیین   جنگلروستای  410 دهد. از مجموعِ تشکیل می

  267در اسییییییتان چهارمحییییییال و بختیییییییاری،  
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 روسییتا در شهرسییتان لردگییان واقییع شییده اسییت      

(Mahmoudi, 2020بخیییش رود .)شیییت یکیییی از د

است آن در جنوو غربی  شهرستان لردگانهای  بخش

هیای شهرسیتان را در بیر    ای از جنگیل بخش عمده که

شامل طواییف   اغلبدارد. مردم این منطقه بختیاری و 

طوایف همچون میالسی دیگر آقایی و ماموری هستند. 

طور بسیار محدود در این منطقه زنیدگی   بهو ساطحی 

از سیطح درییا   ارتفیاع ایین بخیش    مییانگین  کنند. می

شت شیامل دو دهسیتان   . بخش رودداستمتر  2141

 490. وسعت دهستان سردشت استسردشت و دودرا 

منطقیۀ تحیت   . سیت روستا 49کیلومتر مربع و شیامل  

عرفییی ناحیییۀ ( 0در اییین پییژوهش )شییکل   بررسییی

 0111 مسیاحت بیا  سردشت در ایین دهسیتان اسیت    

خیود از چهیار سیامان عرفیی شیامل       کیه هکتار است 

میامور    آبیاد، احمیدآباد و شیهر     آبیاد، حیاجی   حسین

عرفیی   ۀهیای ناحیی   جنگیل تشکیل شده است. ساختار 

زاد و تیی  اصیلی بلیوی ایرانیی اسیت       شاخهصورت  به

(Eshaghi Milasi et al., 2017 .) عرفییی ناحیییۀ در

طیور متوسیط هیر خیانوار جنگلیی سیالیانه        بهسردشت 

نوع مصیرف  دوازده مکعب چوو بلوی برای  متر 18/08

درصد صیرف   04 ،از این میزان کند. مختلف استفاده می

درصد صرف مصارف غیرسوختی  40مصارف سوختی و 

(. همچنیین  Eshaghi & Mahmoudi, 2019) شودمی

کیه   کننید  میی گیاهی اسیتفاده  گونۀ  20روستاییان از 

کیلوگرم برای هیر خیانوار    01/48آن سالیانۀ برداشت 

(. روستاییان از Eshaghi & Mahmoudi, 2017است )

کننید کیه جنگیل    رد معیشتی کسب درآمد میه راهبنُ

رییال بیرای هیر خیانوار      29908090سیاالنۀ  با درآمد 

 90درصد داراست.  19/08دومین سهم اقتصادی را با 

خط فقر قرار دارند که با حذف درآمید   یردرصد افراد ز

 بیه  خانوارها درصد 02 و رسندمیدرصد  88جنگل به 

حیذف درآمید   انید. همچنیین    شده منتقل فقر خط زیر

درصیدی در توزییع نیابرابر     00جنگل سیبب افیزایش   

 (.Eshaghi et al., 2017شود ) درآمدها می

 

 

  

 در شهرستان، استان و کشوربررسی تحت عرفی ناحیۀ موقعیت شماتیک  -0شکل 

 

 پژوهش اجرای ۀشیو
 حیوزة  تخلفیات  ارزییابی  منظور به حاضر تحقیق در

 -توصییفی  شییوة  از ،منطقۀ پیژوهش  در طبیعی منابع

 اسیتفاده  یکم ی  محتوای تحلیل روش قالب در تحلیلی

 توصیف برای پژوهشی یفن ی،م ک محتوای تحلیل. شد

 روش. اسیت  مطلیب  محتیوای  یکم ی  و مندنظام عینی،

 تواندمی یکم  محتوای تحلیل در هاداده تحلیل و تجزیه

 -توصیفی شیوة در. باشد تحلیلی -توصیفی یا توصیفی

 در موضیوع  یفراوان شمارش و نییتع بر افزون تحلیلی،

 همبسیتگی  تحلییل،  واحید  نوع براساس هایبندمقوله

 مطیابق (. Ahmed, 2010) شیود  تحلیل میی  نیز عناصر

 هیای  پرونده یکم  محتوای تحلیل و توصیف شیوه، این

 منظیور  بیه  زمینیه،  ایین  در. است بوده نظرمد تخلفاتی

( 0677 تیا  0680) ۀسیال  پانزده هایپرونده به دستیابی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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 آبخییزداری  و طبیعیی  منابع ادارة آرشیو از نظر، مورد

 هیا،  پرونیده  مطالعیۀ  بیا . شد استفاده لردگان شهرستان

 در منیدرج  قیانونی  مواد و ثبت آن میزان و تخلف نوع

 از برداریبهره و حفاظت قانون ششم فصل از 0 جدول

 بررسیی  0640 سیال  مصیوو  کشیور  مراتع و هاجنگل

 نگییرفت قییرار دلیییل کییه بییه اسییت ذکییر شییایان. شیید

 و 44 قیانونی  مادة دو بررسی تحت حقوقی های پرونده

 امکیان  تخلفیات،  مشیتر  ثبیت   و دسیته  یک در 01

 بررسیی  و نیدارد  وجیود  میاده  دو این تخلفات تفکیک

 .است توأم صورت گرفته صورت به

 شده تشکیلی ها پروندهمندرج در  تخلفمشمول مواد  -0جدول

 موضوع ماده نوع ماده

 چوو و هیزم و زغالتهیۀ کن کردن و سوزاندن نهال و درخت و  ریشهبریدن،  42 مادة

 ها و مراتعچراندن بز در جنگل 44 مادة

 سوزی عمدی در منابع ملی آتش 49 مادة

 چوو و هیزم و زغال حاصل از درختانپروانۀ حمل بدون  48 مادة

 هاجدید بدون داشتن پروانه از سازمان جنگلکورة زغال موجود یا احداث کورة استفاده از  47 مادة

 تعلیف دام و تصرف در منابع ملی در حال احیا 01 مادة

 تصرف منابع ملی 00 مادة

 

ی هیا  پرونیده گرفته پس از حذف  صورتدر بررسی 

و  یفراوانی  میواد تخلفیی،  نیوع  دارای اطالعات نیاقص،  

 روسیتا و  سیال  ییک تخلفات در هر ماده، به تفک میزان

ی هیا  پرونیده . با توجه به اینکیه اطالعیات   شدمشخص 

طور کامل موجیود بیود،    به تحت بررسیچهار روستای 

ی هیا  پروندههمۀ شماری  تمامبه روش پژوهش در این 

 2جیدول است. در  شدهوتحلیل  یهتجزاین چهار روستا 

شیده در هیر سیال و در هیر      بررسیی ی ها پروندهتعداد 

 666روستا آمده است. مطابق این جیدول در مجمیوع   

 .شده استتخلف بررسی پروندة فقره 

 شده ی بررسیها پروندهتعداد  -2 جدول

 جمع مامور شهر  احمدآباد آبادحاجی آبادحسین سال

0680 1 1 0 0 0 

0680 0 1 6 01 04 

0689 6 6 7 06 28 

0688 1 0 2 0 8 

0687 1 0 0 4 0 

0671 1 1 6 9 01 

0670 0 2 6 00 09 

0672 0 1 0 20 28 

0676 2 0 0 7 06 

0674 0 0 6 00 21 

0670 4 1 6 9 04 

0670 0 4 0 8 07 

0679 01 6 0 27 46 

0678 0 2 0 47 09 

0677 6 2 2 46 01 

 666 269 67 21 69 جمع
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 روش تحلیل
ها، در محییط   بندی داده آوری و دسته س از جمعپ

آمییار توصیییفی و تحلیییل اسییتنباطی  SPSS افییزار نییرم

داری هر یک از متغیرهیای  صورت گرفت. معنی ها داده

آنییالیز واریییانس شیییوة از اسییتفاده بررسییی، بییا تحییت 

یکطرفه تحلیل شد. همچنین برای بررسی همبسیتگی  

 .شدبین تخلفات از روش همبستگی پیرسون استفاده 

 نتایج
 مشمول تخلف مواد میزان و فراوانی وضعیت
 منیابع مربوی به تخلفات  میزانو  فراوانی 6 جدول

   .دهد بررسی نشان می موردهای  طبیعی را در سال 

 پژوهشی ها سالفقره پرونده( در )تخلف مشمول فراوانی مواد  -6 جدول

 سال
 

 

کن کردن و  شهیر دن،یبر

نهال و درخت و  دنسوزان

 و زغال زمیچوو و ه هیته

 هابز در جنگل دنچران

دام  فتعلی  و مراتع و

 یو تصرف در منابع مل

 یعمد یسوز آتش

 یدر منابع مل

 ۀپروانحمل بدون 

 و زغال زمیچوو و ه

 ةکوراحداث 

 زغال

تصرف منابع 

 یمل

0680 
 1 0 2 4 1 2 فراوانی

 1 کیلوگرم 7111 کیلوگرم 076 اصله 770 1 اصله 487 میزان

0680 
 2 0 0 0 1 04 فراوانی

 هکتار 41/1 کیلوگرم 8411 کیلوگرم 200 اصله 020 1 اصله 6010 میزان

0689 
 2 20 0 0 1 04 فراوانی

 هکتار 20/1 کیلوگرم 22811 کیلوگرم 000 اصله 001 1 اصله 0867 میزان

0688 
 1 0 9 1 1 2 فراوانی

 1 کیلوگرم 0411 کیلوگرم 0421 1 1 اصله 072 میزان

0687 
 1 0 6 2 1 6 فراوانی

 1 کیلوگرم 0411 کیلوگرم 208 اصله 626 1 اصله 706 میزان

0671 
 4 9 7 1 0 1 فراوانی

 هکتار 0 کیلوگرم 8411 کیلوگرم 4809 1 رأس 20 1 میزان

0670 
 1 0 02 1 1 0 فراوانی

 1 کیلوگرم 0011 کیلوگرم 6212 1 1 اصله 200 میزان

0672 
 0 02 7 0 1 28 فراوانی

 هکتار 07/1 کیلوگرم 29011 کیلوگرم 2040 اصله 81 1 اصله 0086 میزان

0676 
 0 0 00 1 1 0 فراوانی

 هکتار 00/1 کیلوگرم 0211 کیلوگرم 6601 1 1 اصله 206 میزان

0674 
 2 4 02 1 6 09 فراوانی

 هکتار 62/1 کیلوگرم 4211 کیلوگرم 6007 1 رأس 211 اصله 410 میزان

0670 
 2 2 8 1 1 4 فراوانی

 هکتار 81/0 کیلوگرم 0211 کیلوگرم 2091 1 1 اصله 49 میزان

0670 
 0 1 00 1 1 6 فراوانی

 هکتار 01/2 1 کیلوگرم 6101 1 1 اصله 00 میزان

0679 
 1 6 0 1 1 60 فراوانی

 1 کیلوگرم 2411 کیلوگرم 2670 1 1 اصله 268 میزان

0678 
 6 0 00 1 06 20 فراوانی

 هکتار 61/0 کیلوگرم 011 کیلوگرم 4201 1 رأس 0660 اصله 287 میزان

0677 
 6 1 0 1 02 20 فراوانی

 هکتار 91/0 1 کیلوگرم 2861 1 رأس 0947 اصله 002 میزان
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مطابق این جدول بیشتر تخلفیات مربیوی بیه برییدن،     

کن کردن و سوزاندن نهال و درخت و تهیۀ چوو ریشه

 42و هیزم و زغال است کیه متعلیق بیه میادة قیانونی      

است. بعد از آن نییز حمیل غیرقیانونی چیوو و زغیال      

سییاله،  بیشییترین فراوانییی را دارد. در طییی دورة پییانزده

اصیله درخییت و نهیال قطییع شیده یییا در اثییر     02008

کیلیوگرم   64860سوزی عمیدی از بیین رفتیه و     آتش

صورت غیرقیانونی حمیل شیده اسیت.      چوو و زغال به

هییای  کیلییوگرم زغییال در کییوره  016211همچنییین 

 غیرقانونی زغال کشف شده است.

 مشمول تخلف مواد میزان و فراوانی آماری تحلیل
داری فراوانیی و مییزان    وضعیت معنی ،4در جدول 

و هییم  تحییت بررسیییزمییانی بییازة تخلفییات هییم در 

شده است. مشیهود اسیت   بررسی روستاهای مورد نظر 

ساله و در روسیتاهای   دورة پانزدهتخلفات در بیشتر که 

 .داری دارند معنیاختالف  ،نظرمورد 

 داری تخلفات منابع طبیعی بررسی وضعیت معنی -4جدول

 F P آزادیدرجۀ  میانگین مربعات مجموع مربعات متغیر مستقل متغیر وابسته

 نهال دنکن کردن و سوزان شهیر دن،یبر
 000/9 6 90/0 20/0 روستا

**111/1 

 111/1** 68/7 09/0 04 60/26 سال

 دام فو تعلی  هابز در جنگل دنچران
 762/0 6 00/1 48/1 روستا

**111/1 

 112/1* 800/6 28/1 04 79/6 سال

 یدر منابع مل یعمد یسوز آتش
 918/1 6 12/1 10/1 روستا

*114/1 

 111/1** 416/00 24/1 04 60/6 سال

 و زغال زمیچوو و ه ۀپروانحمل بدون 
 880/0 6 44/1 60/0 روستا

**111/1 

 111/1** 400/8 47/0 04 80/21 سال

 زغال ةکوراحداث 
 784/7 6 94/0 26/0 روستا

**111/1 

 111/1** 148/26 20/2 04 70/61 سال

 یتصرف منابع مل
 000/6 6 20/1 00/1 روستا

**111/1 

 606/1 006/2 02/1 04 08/0 سال

 نهال دنکن کردن و سوزان شهیر دن،یبر
 106/1 104/0 6 00/02009 76/69912 روستا

 111/1** 600/8 77/90007 04 70/0102697 سال

 دام فو تعلی  هابز در جنگل دنچران
 990/0 6 6647/2462 16/9279 روستا

**111/1 

 111/1** 969/6 41/4070 04 09/04647 سال

 یدر منابع مل یعمد یسوز آتش
 000/1 062/1 6 26/010 07/0016 روستا

 111/1** 100/21 90/02807 04 00/097490 سال

 و زغال زمیچوو و ه ۀپروانحمل بدون 
 780/1 6 19/00046 22/070027 روستا

**111/1 

 111/1** 200/0 08/660760 04 49/4916160 سال

 زغال ةکوراحداث 

 001/6 6 04/0916299 00/0017862 روستا
**111/1 

 سال
91/

00617260 
04 40/6004740 480/0 **111/1 

 یتصرف منابع مل
 412/1 6 16/1 18/1 روستا

**111/1 

 112/1* 610/6 07/1 04 90/2 سال

 درصد 70داری در سطح  معنی * -درصد 77داری در سطح  معنی **
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ماتریس همبستگی بین فراوانی و مییزان   0جدول 

دهیید. تحلیییل  طبیعییی را نشییان مییی  تخلفییات منییابع

همبستگی در این قسمت از آن جهیت حیائز اهمییت    

های مختلف در منابع  است که بتوان ارتبای بین تخلف

 .شودطبیعی سنجش و همبستگی آنها تحلیل 

 تخلفات زانیو م یفراوانماتریس همبستگی بین  -0 جدول

ن 
یزا
م

دة
ما

 
00
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 42 مادةفراوانی  0           

01و  44 مادةفراوانی  -146/1 0            

 49 مادةفراوانی  -148/1 -009/1 0         

 48 مادةفراوانی  -184/1 -104/1 **000/1 0        

 47 مادةفراوانی  **008/1 -102/1 **612/1 **200/1 0       

 00 مادةفراوانی  -101/1 **662/1 -108/1 169/1 127/1 0      

 42 مادةمیزان  **007/1 -146/1 141/1 162/1 118/1 122/1 0     

 01و  44 موادمیزان  -018/1 **707/1 -107/1 -194/1 -101/1 **209/1 -147/1 0    

 49 مادةمیزان  -168/1 -120/1 **961/1 211/1 **210/1 -120/1 186/1 -124/1 0   

 48 مادةمیزان  -199/1 -149/1 **609/1 **961/1 *004/1 -126/1 126/1 -100/1 **448/1 0  

 47 مادةمیزان  *068/1 -104/1 **670/1 **270/1 **720/1 -112/1 108/1 -102/1 **298/1 **000/1 0 

 00 مادةمیزان  -101/1 -109/1 -100/1 -140/1 -166/1 **004/1 -129/1 -121/1 -106/1 -162/1 -160/1 0
 درصد 70داری در سطح  معنی * -درصد 77داری در سطح  معنی **

 

 بحث

ی بییه درآمیید و یشییتیمع یوابسییتگهنگییامی کییه 

های جنگلی وجود دارد، تیأمین و رفیع معیشیت     عرصه

ای از تخلفییات در نشییینان سییبب ایجیاد دامنییه جنگیل 

شود. اقیدامات پیشیگیرانه    طبیعی می  های منابععرصه

در این خصوص حیایز اهمییت اسیت و کارشناسیان و     

جنگل باید از طریق ترویج الگیوی حفاظیت،   محافظان 

دلییل شیرایط    نیاگزیر بیه  امیا   ؛مانع وقوع تخلف شیوند 

هییا وقییوع جییرم  سییودجوییبرخییی اقتصییادی و البتییه 

طبیعیی    ناپذیر اسیت. ارزییابی تخلفیات منیابع     اجتناو

شناسیایی عوامیل تخرییب و    زمینیۀ  در میؤثری  کمک 

د. در کنی  منفی هر عامل بر طبیعیت میی   هایشدت اثر

منیابع   در زمینیۀ  تیرین تخلفیات  تحقیق حاضیر عمیده  

عرفی سردشیت شهرسیتان لردگیان،    ناحیۀ طبیعی در 

کن کیردن و سیوزاندن نهیال و درخیت و      بریدن، ریشه

بیوده  حمیل  پروانیۀ  حمل هیزم و زغال حاصیل بیدون   

بیرداری از  قانون حفاظت و بهره 42 مادةاست که ذیل 

 08کیه  چنان، رنید یگ یمی ها و مراتع کشور قیرار  جنگل

درصد تخلفیات بیه ایین میوارد میرتبط اسیت. فقیر و        

های جنگلی، وابستگی معیشتی جوامع محلی به عرصه

گیری این تخلفات است. دلیل رخداد و شکلترین  مهم

 Eshaghi Milasi et al. (2017)  براسیاس پیژوهش  

درصید از   00گیری،  بری و زغال حاصل از چوو ددرآم

مین أعرفیی سردشیت را تی   ناحیۀ درآمد خانوار در کل 
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کند. این موضوع بیانگر آن است که چیوو جنگیل    می

ثیر زییییادی در وضیییعیت اقتصیییادی روسیییتاییان أتییی

. عرفیی سردشیت دارد  ناحییۀ  های  نشین جنگل حاشیه

صیرفۀ  همچنین فقر و رایگیان بیودن چیوو جنگیل و     

مردم که اقتصادی آن نسبت به گاز شهری سبب شده 

هیای زنیدگی خیود    در هزینیه  جوییصرفهبرای محلی 

مین سوخت استفاده أهمواره از درختان جنگلی برای ت

 Fatahi, 1994هیا ) بررسیی برخی . این موضوع با کنند
Shahraki et al., 2013; Allen & Barnes, 1985; 

(Richard et al., 2011; مطابقت دارد. 

Kakolvand et al. (2012)   کیه  کنند بیان مینیز

 تیرین  مهیم   کن کردن و سوزاندن نهال و درخیت،  ریشه

عامییل تخریییب در شهرسییتان الشییتر بییوده اسییت.     

Hashemi et al. (2015) کن کیردن  نیز بریدن و ریشه

چوو و هیزم و زغال تهیۀ و سوزاندن نهال و درخت و 

منابع طبیعی شهرسیتان  حوزة رین تخلفات در ترا بیش

 گرگان بیان کردند.

 گییری  زغال طرح، 0600 تا 0642 زمانی مقطع در

 ایین  انید   سرپای حجم رغم به زاگرس هایجنگل در

 شیدید  تخرییب  آن حاصیل  که ددرآم اجرا به ها جنگل

 Jazirehi & Ebrahimi) بییود جنگلییی هییای تییوده

Rostaghi, 2013 .)طرح در مناطق منج و میالس  این

موجیب آن   بیه که  یدشهرستان لردگان نیز به انجام رس

های این مناطق صورت گرفیت. بیه    جنگل ةیکسرقطع 

بسییاری از میردم سردشیت بیرای      یافیراد محلی   ۀگفت

گییری  زغال کردند.گیری به این مناطق مراجعت  زغال

 علییت تییوان بییه یمییفییراوان در خانوارهییای منطقییه را 

و انتقیال   41 ۀدهگیری در زغالیند افرفراگیری کامل 

 های بعد دانست. آن به نسل

های مورد مطالعیه   تخلفات در سالفراوانی و میزان 

داری اسیت. علیت ایین اخیتالف      دارای اختالف معنیی 

، 0689های  های تخلف در سال افزایش ناگهانی پرونده

نتیجییۀ اسییت. اییین تفییاوت چشییمگیر  0674و  0672

توان به تغییر  می هاآنجملۀ عوامل مختلفی است که از 

در  طبیعی و آبخیزداری شهرستان  منابعادارة مدیریت 

هیای   هیا اشیاره کیرد. هیر میدیری سیاسیت       این سیال 

امیا در   ،کنید  متفاوتی برای میدیریت خیود اتخیاذ میی    

میدیریتی، میدیران بیرای نشیان دادن     دورة ابتدای هر 

صیورت   بیه قیوانین را   ،اقتدار و اثبیات صیالحیت خیود   

همچنیین   و کننید  تر دنبیال میی   تر و سختگیرانه جدی

کیید  أو تدهنید   میی نظارت بر اجرای قوانین را افزایش 

های تخلف دارنید. وضیعیت    بیشتری بر تشکیل پرونده

میؤثر  تواند از عوامیل   اقتصادی و سیاسی کشور نیز می

مثیال افیزایش ناگهیانی     برایبر افزایش تخلفات باشد؛ 

ثیر از أتوانیید بییدون تیی نمییی 0689تخلفییات در سییال 

و افیزایش ناگهیانی قیمیت آن در     بندی بنیزین  سهمیه

نسیبت بیه    0679باشد. تخلفیات از سیال    0680سال 

است. دلیل ایین   برابری داشته 20/2افزایش سال قبل 

موارد ذکرشده، افزایش چنیدبرابری   موضوع، گذشته از

نرخ تورم است. در چنین شرایطی فشار اقتصیادی بیه   

ش افیزای برنید   ان منطقه که از فقر رنج میی ننشی جنگل

هیا شیده    برداری بیشتر از جنگل سبب بهره یابد که می

رفیع معیشیت   بیرای  است. روستاییان در ایین شیرایط   

های جنگلیی   خود اقدام به تخریب هرچه بیشتر عرصه

 های تخلف در روستای شهر کنند. فراوانی پرونده می

اصیلی  ست که دلییل  ی دیگر امامور بیشتر از روستاها

روسیتاهای  بقیۀ این روستا نسبت به زیاد جمعیت  آن،

 عرفی سردشت است.ناحیۀ 

 کیه  توان بیان کیرد با توجه به نتایج همبستگی می

شیده سیبب تصیرف     قرسافزایش چرای دام در مناطق 

ها شده اسیت. برخیی افیراد سیودجو     بیشتر این عرصه

کننید   میسوزی عمدی قسمتی از جنگل  اقدام به آتش

ونی زغییال از درختییان بییرداری قییانو بییا ادعییای بهییره

مین أهیای خیود را تی   خشکیده، چوو مورد نییاز کیوره  

هیای   بدین شکل اقدام به تصرف عرصیه  و نیز کنندمی

ننید. افیزایش قطیع درختیان سیبب      کشده می تخریب

شود که تبدیل آن بیه   تولید هیزم و چوو بیشتری می

بیر آن   افیزون کند.  های زیادتری را طلب می زغال کوره

هییای زغییال غیرقییانونی سییبب  د کییورهافییزایش تعییدا

قاچیاس زغیال    افیزایش  گیری بیشتر و در نتیجیه  زغال
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 .شود می

هیای منیابع   متخلفان و متجاوزان به عرصیه بیشتر 

مین أطبیعی، روستاییان فقییری هسیتند کیه بیرای تی     

. اند وابستهجنگلی و مرتعی های  عرصهمعیشت خود به 

کیاهش  بیرای  تیرین اقیدام   ترین و اصولیبنابراین مهم

سطح اقتصاد خیانوار و   یتخلف در منابع طبیعی، ارتقا

هییای روسییتایی اسییت. زیرسییاختتوسییعۀ همچنییین 

گردشگری متکی بر طبیعت و کشت توسعۀ توان با  می

فعییالیتی درآمییدزا را  ،هییایی بییا ارزش اقتصییادی گونییه

جایگزین استفاده از چوو جنگلی کرد تا از این طریق 

رهییا و کییاهش وابسییتگی  بهبییود سییطح درآمیید خانوا 

 اقتصادی آنان به منابع جنگلی محقق شود.

با وجود برخی متخلفان افرادی سودجو هستند که 

شرایط اقتصادی مناسب، بیرای کسیب منیافع بیشیتر،     

شوند. نظارت ها را موجب میتخریب و تجاوز به جنگل

منابع طبیعیی  ادارة و کنترل مستمر مأموران حفاظتی 

پیگییری سیریع رونید    نییز  ن و و آبخیزداری شهرسیتا 

اطالییۀ هییای تخلییف و جلییوگیری از رسیییدگی پرونییده

پیشیگیری و کیاهش   در میؤثری  دادرسی آنهیا، نقیش   

نقدی و غیرنقیدی  جرایم سازی تخلفات دارد. متناسب

از دیگر راهکارهای مهم و بازدارنیده در ایین خصیوص    

 است.

تخلفات مرتبط با منیابع طبیعیی در بسیتر و بافیت     

شیود. از  اجتماعی جوامع محلیی پدییدار میی    فرهنگی و

هییای حساسیییتباییید رو مییدیریت منییابع طبیعییی  اییین

طیور مسیتمر    بیه حفاظتی خود را به این بسیتر و بافیت   

تیا فرهنیگ حفیظ منیابع طبیعیی، بخیش       کنید  تزریق 

شود. در ایین راسیتا   روستاییان ناپذیری از زیست  جدایی

 Tahmasebi et al. (2012)  مطیابق آنچیه در تحقییق   

های آشنایی بیا قیوانین و   برگزاری دورهنیز آمده است، 

هیای منیابع   مقررات مرتبط و تبعات تجاوز بیه عرصیه  

محلی  متنفذطبیعی برای جوامع محلی با حضور افراد 

توان بیا  از طرف دیگر می تواند بسیار راهگشا باشد.می

هییای هییای اجتمییاعی سییازمانگیییری از ظرفیییتبهییره

عنیوان مکمیل    بیه نهاد محلیی، نظیارت محلیی را     مردم

 نظارت رسمی و دولتی مدیریت منیابع طبیعیی فعیال   

کرد تا خود مردم محلیی در نیو  پیکیان حفاظیت از     

در کیاهش  مؤثری منابع طبیعی قرار گیرند و مشارکت 

 تخلفات و تخریب منابع جنگلی و مرتعی داشته باشند.
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Abstract 
The dependence of rural livelihoods to natural resources leads to a wide range of violations in this 

field. Studying the legal cases of natural resources is one of the important issues of the Forests, 

Rangelands and Watershed Organization of the country that their analysis can lead to the identification 

and reduction of the factors resulting in the destruction of natural resources in the country. In this 

study, using the descriptive-analytical method, quantitative content analysis approach, frequency and 

rate of violations recorded in 333 cases in a period of 15 years between 2006 up to 2020 in four 

villages of Sardasht customary area of Lordegan township in Chaharmahal and Bakhtiari province has 

been studied. The results showed that the main violations are related to cutting, uprooting and burning 

of seedlings and trees and carrying firewood and charcoal, which accounts for 68% of violations. 

During the study period, 12558 trees and seedlings were cut down or destroyed by intentional fire and 

34831 kg of wood and charcoal were illegally transported. Also, 103,300 kg of charcoal has been 

discovered in illegal coal kiln. Therefore, the most important factors in the degradation of forests in 

the region can be considered cutting down trees for firewood and charcoal. According to the results, 

there is a significant difference between the frequency of violations in the period and the villages. 

Developing rural infrastructure and planning for appropriate employment to reduce the poverty, 

continuous control and monitor of security officers, and tailor the violations to crime can reduce the 

severity of existing damage. 

Keywords: Natural resource violations, Forest degradation, Charcoal, Lordegan township.  

  



 
 


