
 11 133 تا 11 ۀصفح ،1315بهار  ،1 ۀمارش م،هشت سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 

 

 نشینان جنگلو ساماندهی  پذیرش خروج دام از جنگل ۀکنندتعیین عوامل

 (نکاچوب استان مازندران ۀمنطق :مورد مطالعه)
 

 

 2و محمدرضا شهرکی *1احمد عابدی سروستانی

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،مدیریت کشاورزی ۀدانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکد 1
 آموزش عالی غیرانتفاعی ساعی گرگان ۀمؤسس درسقق و ممح 2

 (13/13/1319؛ تاریخ پذیرش: 11/3/1313)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

برای کااه  فشاار دام بار    . شودمحسوب میها برای پایداری جنگلنوعی تهدید در جنگل  دام مازاد غیرمجازپرورش 

 .اجرا شده است نشینان جنگلو ساماندهی  جنگلاز وج دام طرح خر های مختلفی مانندبرنامه های شمال کشور جنگل

بررسای  باا هاد    پاووه  اارار    .بوده است چگونه نشینان جنگلپذیرش این طرح در بین این است که پرس   ؛اما

و پاذیرش طارح خاروج دام از جنگال     باا   نشینان جنگلشناختی و رواناقتصادی  ،تماعیاج فردی،های  ویوگیارتباط 

نفار از   133پیمای ،  ستفاده از روش تحقیق توصیفی و فنبدین منظور با ا .است گرفتهانجام نشینان لجنگساماندهی 

آوری اطالعاا  باا    جماع . شادند بررسای  صاور  تصاادفی   به طرح جنگلداری نکاچوب مازندران ۀمنطق نشینان جنگل

افارادی کاه طارح را     ۀمقایسا در. شاد ائیاد  راهنما ت ۀبا مطالعکه روایی و پایایی آن  گرفتاستفاده از پرسشنامه انجام 

 ۀتر، تعداد گاو و گوساال  گروه پذیرنده دارای خانوار کم جمعیت پذیرفتند با کسانی که آن را نپذیرفتند مشخص شد که

فر سا کمتر، درآمد کمتر از راه دامداری، میزان باغ کمتر، درآمد بیشتر از منابع غیار از داماداری و کشااورزی، میازان     

های آموزشی یا ترویجی مرتبط باا طارح خاروج     ترین شهر و میزان شرکت بیشتر در کالس هر ماه به نزدیکبیشتر در 

ماورد  از باین عوامال   کاه  تحلیال رگرسایون لجساتیک نشاان داد     . باشند می نشینان جنگلو ساماندهی دام از جنگل 

تارین شاهر، مشاور     سافر باه نزدیاک    تعداد دفعا  دریافت وام برای دامداری، تعداد دفعا ، پنج عامل یعنی بررسی

 ترین عوامال   پذیری معیشت، اصلی بدولتی قبل از اجرای طرح با پاسخگویان، گرای  به ریسک و میزان آسی هایاداره

 بینی پذیرش این طرح اقدام کرد.   توان به پی  اساس آنها میاست و بر نشینان جنگلپذیرش طرح از سوی  بر مؤثر

 .نکاچوب طرح خروج دام از جنگل، ،نشینان جنگلهای کلیدی:  واژه
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 و هدف مقدمه

 عوامال مختلفای وابساته    هبها  جنگلافظ و اراست 

 و ابعاااد اقتصااادی  بایااددر ماادیریت پایاادار آن   واساات 

، مادیریت  بر اینعالوه. نظر قرار گیرد اجتماعی همزمان مد

هاا نیازمناد وجاود دیادگاهی فراتار از نگااه        صحیح جنگل

. (Wolfslehner et al., 2005) اسات وب سنتی تولید چ

اسات، زیارا    عامال  تریندر این بین، عامل انسانی مهم

مدیریت صحیح به نوع رفتار انسان با طبیعات وابساته   

یکاای از امااروزه . (Lehtonen et al., 2003)اساات 

بارداری بای    بهره ها، انسان از عملکرد ناشی مشکال 

استعداد اراری  برداری برخال از اد از ظرفیت و بهره

دام،  ۀ، تأمین علوفا هیزمچوب و  ۀتهی. استهاز جنگل

جنگاال از کااردن پااا  و منااازل مسااکونی  ساااخت

ایاان  ۀزمااین زراعاای از جملاا ۀهااا باارای تهیاا سااتنیرُ

هاای   گسترش فعالیات بر این، عالوه .ستها برداری بهره

اساتفاده  عمرانی، زیربنایی و خدماتی در داخل جنگل، 

هااای  ی فسایلی و نبااود فرصات  هااا ساوخت نکاردن از  

 هموجاب افازای  فشاار با     نشینان جنگلاشتغال برای 

 ها شده است.  جنگل

 ، رامن بارای امارار معااش    نشاینان  جنگال اغلاب  

درختااان  ۀباارو و شاااخاز ، دامنگهااداری و پاارورش 

اماا   ؛کنناد   اساتفاده مای  دام عناوان علوفاه   باه جنگلی 

 صاور  شاود کاه ایان کاار باه     میآغاز مشکل از آنجا 

. گیااردغیراصاولی و مااازاد باار ظرفیات جنگاال انجااام   

تخریااب اصاالی عاماال افااراد برخاای  ،همااین دلیاال بااه

وجاود روساتاها در داخال    را  های شمال ایاران  جنگل

روساتاییان کاه   شاده اسات    سببدانند که  میجنگل 

در تخریاب   تأثیر زیادیشغل اکثر آنان دامداری است، 

، بناابراین  (.1377، آقازماانی ) ها داشاته باشاند   جنگل

بارداری اصالی از   عنوان بهاره چنانچه برداشت چوب به

 جنگال هاای اهلای در    پرورش دامجنگل مطرح باشد، 

)عظیمای و   شودباید به نحو مقتضی کنترل و مدیریت  

ارزش ذکر این نکته مفید است که . (1337لمر،  امیری

ای هاا باه انادازه    جنگال  زیساتی  محیطی  اکولوژیکی و

پرورش دام در مقایسه صادی ناشی از سود اقتاست که 

برداری نامناساب از   بهره، از دیگر سوبا آن اند  است. 

جازو  ایاران  کاه  گیارد   در االی صاور  مای   ها جنگل

درصاد   13کشورهای با پوش  کم جنگال )کمتار از   

آن  ۀمیاانگین ساران   شود و میوسعت کشور( محسوب 

 7/3در االی کاه میازان جهاانی آن     ،استهکتار  2/3

سااازمان افاظاات از محاایط زیساات،  ) کتااار اسااته

 یهاا  جنگال هر ساال از ساطح    ،این وجود . با(1319

دلیال  بهنیز های موجود  شود و جنگل کاسته میکشور 

بارداری ناصاحیح    نسبت به هر نوع بهاره شدید، صدمه 

هاای   طح جنگال توان به سا  نمونه می . برایندااساس

میلیاون   1/1به مساات آن که اشاره کرد شمال ایران 

هازار هکتاار آن    723کاه   هکتار کااه  یافتاه اسات   

میلیاون هکتاار باه     3/1و تنهاا   اسات  جنگل مخروباه 

والیتاای و )صااور  جنگاال واقعاای باااقی مانااده اساات 

 . (1335کدیور، 

کااه   و منابع طبیعای  افاظت از دلیل اهمیت به

  ۀچهااارم توسااع  ۀدر برنامااخاارب، مثیر عواماال أتاا

ماننااد طاارح  یهااای  طاارحاجتماااعی کشااور -اقتصااادی

 ۀرسانی، طرح توساع  ها، طرح سوخت افاظت از جنگل

کاشت، طرح تعاادل دام   های دست فضای سبز و جنگل

ساااماندهی و و مرتااع و طاارح خااروج دام از جنگاال  

مرکااز ) کیااد قاارار گرفاات أمااورد ت نشااینان جنگاال

از . (1371مجلس شورای اسالمی ایاران،  های  پووه 

ساااماندهی و  خااروج دام از جنگاال طاارح   اهاادا

های  عرصهدام از ارج شدن خ توان به می نشینان جنگل

درصد  73به میزان  نشینان جنگلو ساماندهی  یجنگل

هاای  مرکاز پاووه   ) اشااره کارد  آناان  دام  ۀماند باقی

 ۀسسااؤم؛ 1333مجلااس شااورای اسااالمی ایااران،    

 .(1333ریزی و اقتصاد کشااورزی،   های برنامه پووه 

 نشاینان  جنگال کاه  اسات  در این طارح تاالش شاده    

 هاای  آباادی  در ماورد و  داوطلبانه این طرح را بپذیرند

به مناطق دیگر  ها، خانوادهخانوار بیست از مترکدارای 

 . (1331طلب، انتقال داده شوند )شادی

و سااااماندهی در طااارح خاااروج دام از جنگااال  

منظاااور تشاااویق خانوارهاااای باااه نشاااینان جنگااال
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گاذاری زماین بارای    نشین، تسهیالتی مانناد وا  جنگل

صنعتی، کشت علوفه و ساخت تاسیسا  دامداری نیمه

هاای مساکونی خاارج از جنگال، ایجااد       ایجاد مجتمع

هاای جنگلاداری، خریاد و واگاذاری      اشتغال در طارح 

ازای خاروج دام   های معوض و پرداخت مبلغ مابه زمین

 1332گازارش ساال   بینی شده اسات.   از جنگل پی 

از  دامای  واااد  هازار  753 به نزدیکدهد که  نشان می

هار   دام تعاداد  میاانگین اگار   اسات.  شده خارج جنگل

 تاوان  می ،در نظر گرفته شود دامی وااد 122، دامدار

 ماا اند، کرده تخلیه را جنگل دامدار، 5333 که کرد ادعا

باه   دساتیابی  تاا  هناوز هازار دامادار،    21باه   توجاه  با

پاور،  دارد )محمود وجاود  زیادی ۀفاصل طرح های هد 

این نکتاه مهام اسات کاه     به  ههمچنین، توج(. 1332

 توجه شده بدونتخریب جنگلی مناطق اایای بر کیدتأ

 مشامول ایان   جواماع  اجتمااعی  و اقتصادی عواقب به

 دوباااارۀ بازگشااات همچاااون پیامااادهایی طااارح،

 داشته به همراه را سابق سکونت محل نشینان به جنگل

وگوهاای  گفات  (.1337لمار،   است )عظیمای و امیاری  

رساامی بااا کارشناسااان ادارا  منااابع طبیعاای و   غیر

ل اجتمااعی و  ئمساا بر وجاود   نشینان جنگلهمچنین 

تأکیاد   شاده از جنگال  خارجبرای خانوارهای اقتصادی 

برخای  شده است  سببل ئاین مسا طوری که، بهدارند

پذیرش طرح خاروج دام از  تمایلی برای  نشینان جنگل

و داشاته باشاند   ن نشاینان  جنگال و سااماندهی  جنگل 

رغم پذیرش اولیه، مایل به بازگشت مجادد  برخی علی

رارور    ل،ئایان مساا  ل از دالیا  جدا .باشندبه جنگل 

و داشاتن نگارش   توجه به مادیریت بهتار ایان طارح     

در . مشاهود اسات  باه آن  نسابت   (سیستمیمند ) نظام

 ۀ( درباار 1332تحقیق ایدری و همکاران ) زمینه،این 

 نشاینان  جنگلهای تجمیع  طرح میزان موفقیت اجرای

و ساماندهی دام نشان داد که متاولی ایان امار یعنای     

دلیل ناهمااهنگی باا   ها و مراتع کشور به سازمان جنگل

گاذاری و همچناین نباود     های اجرایی و قانون دستگاه

اجارای ایان   در مطالعا  اجتماعی و اقتصادی جاامع،  

  .روستروبههای زیادی  چال با ها  قیبل طرح

مطالعاا   کاه   شدمشخص  تحقیقا  پیشینمرور ا ب

و جنگاال طاارح خااروج دام از محاادودی بااه بررساای  

در اناد. بارای مثاال،     پرداختاه  نشینان جنگلساماندهی 

ارزیابی اقتصاادی ایان طارح و چگاونگی تاأثیر       مطالعه

، مشخص شاد  تولیدا  دام و درآمد دامدار براجرای آن 

 ۀاالنرویا  سا  موجاب افازای    که اجارای ایان طارح    

جاای اساتفاده از   هبا طاوری کاه   به ،شده استها  جنگل

ذخیره یاا موجاودی جنگال، از ساود سارمایه )رویا        

 طارح اجارای  همچنین،  است. برداری شده بهرهجنگل( 

ن اهای دامای و ازدیااد درآماد سااکن     وردهابه افزای  فر

)مرتضاوی و   ه اسات شد منجرروستاهای مجاور جنگل 

 ،(1331سعیدی و نجفی ) تحقیق در(. 1337همکاران، 

اولویات   تعیاین در هاا(   )شااخص  زیرمعیارهاا  و معیارها

. شاد  تادوین  دلما  یاک  قالاب  در نشین جنگل دامداران

 فرایند از استفاده با گروهی سازی تصمیم کمکبا  سپس

 ییاکار ،که نتایج ارزیابی صور  گرفت ای شبکه تحلیل

 نشان یجنتا این، برکرد. عالوه تأیید را شیوه این مطلوب

 و خاانوار(  جمعیات آباادی )تعاداد    کاه تعاداد دام،   داد

 اهمیت بیشترین از خانوار درآمد منبع عنوانبه دامداری

ماد نظار بارای     هاای آباادی ) ها گزینه اولویت تعیین در

در  .برخوردارناادطاارح خااروج دام از جنگاال(   اجاارای

 دام خروج ساماندهی طرح اجرای تأثیرا دیگر،  ۀمطالع

شهرساتان   مرکازی  بخا   نشاینان  جنگال  ربجنگل  از

 العاه ط. نتایج ایان م شدبررسی  گیالن استان رروانشهر

 خادما   ۀارائا  و نظار تاأمین   از طرحاین که نشان داد 

 تاا  جدیاد  زنادگی  محل در نشینان جنگل عمومی برای

 و نظار ایجااد اشاتغال    از اماا  است، بوده موفق ادودی

ن بررسای  اسات. ایا   نداشته چندانی درآمدزایی موفقیت

 دلیال باه  طارح  مشامول  خانوارهاای  نشان داد که اکثر

 محل و در اند دست داده از را خود ۀاولی شغل جایی،هجاب

 صور  هاآن اشتغال برای یجد جدید نیز اقداما  اسکان

داشاته   را در پی خانوارها اکثر که ناررایتی است نگرفته

 رویکارد  از تحقیاق یادشاده بار اساتفاده     ۀاست. توصای 

 رامن  نحاوی کاه  باه  اسات،  محلای  ماردم  کتیمشاار 

 محیط پایداری و افزای  فقر اه ک ،جنگل از محافظت



 ...کنندۀ پذیرش خروج دام از جنگل وعوامل تعیین  19

 

 در پای را  جنگال  کنتارل  ماؤثر  قاوانین  ایجااد  و زیست

 ۀدر مطالعا  (.1337لمار،   )عظیمی و امیری داشته باشد

عوامل مؤثر بر تمایال داماداران شهرساتان     ۀدرباردیگر 

افازای   کاه   ساری به خروج از جنگل نشاان داده شاد  

هاای تحصایل، تعاداد     تجربه، درآمد ماهیانه، تعداد سال

 قار   ۀافراد خانوار، تمایال باه مشاارکت و رعایات دور    

بارای خاروج از جنگال    داماداران  تمایل موجب افزای  

(. 1313؛ امیرناواد،  1333شود )رفیعی و همکااران،   می

ثیرگذار بر پاذیرش طارح   أعوامل ت ۀدرباردیگر  یتحقیق

نشاان  خروج دام از جنگل در استان گلستان  ساماندهی

 سطح تحصیال ، آگاهی از اهدا  و فواید طارح داد که 

مثبات   ۀررایت از مفاد طرح با پاذیرش طارح رابطا    و 

ساکونت در   ۀتعداد واااد دامای، ساابق    ۀرابطاما  ،دارند

. اسات جنگل و درآمد ماهانه با پذیرش این طرح منفای  

بار   ماؤثر عوامال  ن تاری مهام این تحقیق نشان داد کاه  

شاامل  پذیرش طارح سااماندهی خاروج دام از جنگال     

فرهنگی و ایجااد   امایتی، مشارکتی،-عوامل تسهیالتی

باا  (. 1333)قادری و همکااران،   استاشتغال جایگزین 

عوامال   ۀبیشتر در زمینا  بررسی توجه به موارد یادشده،

و سااماندهی  ثر بر پذیرش طرح خروج دام از جنگال  ؤم

تواند به روشن شدن زوایای این طرح  می ،ننشینا جنگل

باا هاد    پاووه  اارار    ،هماین دلیال  . بهکندکمک 

شناختی و روان ، اجتماعی، اقتصادیفردیعوامل تبیین 

سااماندهی  و خروج دام از جنگال  طرح پذیرش مؤثر بر 

طاارح  ۀمنطقاا نشااینان جنگاالدر بااین  نشااینان جنگاال

 .تگرفانجام استان مازندران  چوبنکاجنگلداری 

 

 هامواد و روش

 1312و در سال  1پووه  اارر با روش پیمایشی

طرح جنگلداری نکااچوب اساتان مازنادران     ۀدر منطق

 15"در طاول جغرافیاایی   مذکور  ۀمنطق .گرفتانجام 

 55" عارض جغرافیاایی   و 53° 35' 25"تا  °53 23'

قارار دارد. ایان منطقاه در     37° 37' 55"تا  °37 23'

قاارار دارد و از نظاار  75و  79 ۀآبخیااز شاامار رااۀاو

مناابع طبیعای شهرساتان نکاا و      ۀجاز  ادار  مدیریتی

کاال منااابع طبیعاای اسااتان   ۀعملیاااتی ادار ۀمحاادود

. اداقل ارتفاع آن از شودمحسوب میساری -مازندران

 دراادود متار و ااداکثر آن    193سطح دریا کمتر از 

متر میلی 9/713. میانگین باران سالیانه استمتر  733

کاه  های سال برقرار اسات   تمام ماه و بارندگی در است

که آباان  طوری است، بهمیزان آن از نظر زمانی متغیر 

دارای بیشاترین و خارداد باا     متار بااران  میلی 3/75با 

 متر باران دارای کمتارین میازان بارنادگی   میلی 3/23

 7/1ترتیب نیز به دماو متوسط اداقل و اداکثر  است

ماورد مطالعاه    ۀست. اقلیم منطقا گراد اسانتی 2/21و 

مرطوب است و دارای براساس روش آمبرژه از نوع نیمه

طوری ، بهاستای نسبتاً خوبی تنوع درختی و درختچه

تیپ ممرز، تیپ  ترتیب فراوانیهای غالب را بهکه تیپ

 تیااپ آزاد، -بلااوطتیااپ بلااوط، تیااپ بلااوط، -آزاد

 ۀ)ادار اندتشکیل داده آزادتیپ افرا و تیپ بلوط، -ممرز

. مااردم (1313منااابع طبیعاای و آبخیاازداری نکااا،    

ناد.  اشاورزی و دامداری مشغولبه ک ،روستاهای منطقه

اراری زیار کشات را زراعات آبای، دیام و بااغ        بیشتر

دهد. نوع کشت شامل توتون، جو، مرکبا  تشکیل می

در . ترکیب دام در این منطقه استگندم، سویا و برنج 

و بعد از آن گوسفند و باز اسات.    شامل گاودرجه اول 

کل منابع طبیعای   ۀوع و براساس اطالعا  اداردر مجم

نشاین   جنگال نفار   212و آبخیزداری استان مازندران، 

از جنگال و  مشمول طرح خروج دام  ،دامدار در منطقه

از ایان تعاداد،   شدند کاه  می نشینان جنگلساماندهی 

نفار   73و بودند  طرحنفر جزو پذیرندگان  192ادود 

کاال منااابع طبیعاای و    ۀ)ادار را نپذیرفتااه بودنااد آن

مورد  ۀ. تعداد نمون(1313آبخیزداری استان مازندران، 

. سپس شدنفر برآورد  15براساس فرمول کوکران، نیاز 

، در هار  2شاده بندی گیری تصادفی طبقه روش نمونه1با

و در  نشااینان جنگاالپنجاااه نفاار از  ، دو گااروهیااک از 

عناوان نموناه   صاور  تصاادفی باه   هنفر ب 133مجموع 

آوری اطالعااا  بااا اسااتفاده از  جمااعانتخاااب شاادند. 

 
1
 Survey Research 

2
 Stratified Random Sampling 
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اال  ؤبر سعالوهنامه گرفت. این پرسشرسشنامه انجام پ

نگارش   هاای  اال  مربوط به شااخص ؤس، ااوی فردی

و ساااماندهی  بااه طاارح خااروج دام از جنگاالنساابت 

هاای جنگال،    ، نگارش نسابت باه ارزش   نشینان جنگل

معیشات  پاذیری   آسایب  مقیااس و ساک  ریگرای  به 

و نسبت به طارح خاروج دام از جنگال     نگرشد. ش می

در رابطاه باا   گویه  3با کمک  نشینان جنگلساماندهی 

م به عمل نسبت به این اآگاهی، ااساس و آمادگی اقد

ای طیا  لیکار     گزیناه  پنج ۀیک دامن طرح مبتنی بر

(، موافاق )باا   5شامل کامالً موافاق )باا ارزش عاددی    

(، مخاال   3نظر )با ارزش عاددی   (، بی9ارزش عددی 

( و کامالً مخاال  )باا ارزش عاددی    2)با ارزش عددی 

هاای   نگارش نسابت باه ارزش   رای . با ( سنجیده شد1

ابتدا توسط اساتیل و   که استفاده شدگویه  3از  جنگل

هار  و ارائه شده اسات   (Steel et al., 1994)همکاران 

ی طیا  لیکار  شاامل    ا گزینه بر یک دامنه پنجگویه 

(، موافاق )باا ارزش   5کامالً موافاق )باا ارزش عاددی    

(، مخاال  )باا   3نظار )باا ارزش عاددی     (، بی9عددی 

 (1( و کامالً مخاال  )باا ارزش عاددی    2ارزش عددی 

ایان شااخص،   ذکر اسات کاه   شایان. شودسنجیده می

، 1محااوری خااود بااه سااه زیرشاااخص شااامل انسااان  

باارای شااود.  ساایم مای تق 3و بیناابین  2محااوری زیسات 

-ارائاه گویه شااخص   12از    ریسکگرای  به سنج  

استفاده شد  (Rohrmann, 2003)ن ارورمشده توسط 

ای طیا  لیکار     گزیناه  بر یک دامنه پنجویه که هر گ

)باا   درسات ، (5)باا ارزش عاددی    درستشامل کامالً 

 نادرسات ، (3)با ارزش عددی  نظر ، بی(9ارزش عددی 

)باا ارزش عاددی   نادرست و کامالً  (2)با ارزش عددی 

پاذیری   آسایب بارای سانج    . شاود سنجیده مای ( 1

راهنمای معیشت پایادار  بر مبنای گویه  15معیشت از 

 ۀانسانی، سرمای ۀسرمایشامل پنج بُعد  استفاده شد که

فیزیکای و   ۀمالی و اقتصاادی، سارمای   ۀطبیعی، سرمای

 
1
 Anthropocentric 

2
 Biocentric 

3
 Intermediate 

  گیااااارد اجتمااااااعی را دربااااار مااااای ۀسااااارمای

(Emergency Nutrition Network, 2013).  هر کدام

ای  گزیناه  پانج  ۀبر یاک دامنا   های این مقیاس، از گویه

(، 5طی  لیکر  شامل کامالً موافق )باا ارزش عاددی   

(، 3نظر )با ارزش عددی  (، بی9موافق )با ارزش عددی 

( و کامالً مخاال  )باا ارزش   2مخال  )با ارزش عددی 

ه بااا شاانامروایاای پرس. شااودساانجیده ماای (1عااددی 

کال مناابع طبیعای و     ۀمتخصصان ادار استفاده از نظر

دانشگاه علوم کشااورزی و  گروه محیط زیست  استادان

باا آزماون    نیاز پایاایی  . شدتائید منابع طبیعی گرگان 

  که مقدار آن بارای شااخص   بررسی شد کرانباخآلفای 

و ساماندهی نگرش نسبت به طرح خروج دام از جنگل 

هاای   ، نگرش نسبت به ارزش73/3ر براب نشینان جنگل

 79/3برابر   سبت به ریسکگرای  ن، 71/3جنگل برابر 

سات آماد.   دباه  79/3پاذیری معیشات برابار     و آسیب

افزار آماری  ها با نرم آمده از پرسشنامهدستهاطالعا  ب

SPSS هاای  آمااره . بادین منظاور از   شدتحلیل وتجزیه 

همبساتگی و   میانگین، درصد، انحرا  معیاار، راریب  

 .شدرگرسیون لجستیک استفاده تحلیل 

 

 نتایج

 ۀپرسشاانام 133 هماۀ هاا بار مبناای    تحلیال داده 

ای از اطالعا  عمومی  خالصه. انجام گرفتشده تکمیل

-هماان  نشان داده شده است. 1پاسخگویان در جدول 

طور که مشخص است، نزدیک به دوسوم پاساخگویان  

بی  از دوساوم  ، همچنینسال سن دارند.  53بی  از 

سال به داماداری   53سوادند. اکثر آنان بی  از  آنها بی

س گوسفند و باز  أر 23طور متوسط، اشتغال دارند و به

چهاارم  نزدیک به یاک . دارندس گوساله و گاو أر 23و 

آنهاا   ۀ، اماا هما  رناد افراد گوسفند یا بز در اختیاار ندا 

در  ریدهد که گاودا این نشان می. رندگوساله یا گاو دا

   .منطقه رواج بیشتری دارد
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 مشخصا  عمومی افراد مورد مطالعه -1جدول 

 درصد ها گروه مشخصا 

 سن )سال(

 3/55میانگین=

33-25 

53-31 

73-53 

73< 

9 

37 

91 

11 

 (های تحصیلسالتعداد ) سطح تحصیال 

 3/9میانگین=

 سواد بی

 ابتدایی

 راهنمایی

 دبیرستان

33 

27 

11 

17 

 دامداری )سال( اشتغال به ۀسابق

 3/91میانگین=

13-5 

33-11 

53-31 

53< 

1 

29 

53 

17 

 س(أگوسفند و بز )رتعداد 

 3/23میانگین=

 هیچ

23-1 

53-21 

53< 

27 

17 

97 

12 

 س(أ)ر تعداد گاو و گوساله

 7/22میانگین=

13-1 

23-11 

53-21 

53< 

31 

27 

33 

9 

 

و  طرح خرروج دام از جنگرل   دو گروه دربارۀ ۀمقایس

 نشینان جنگل ساماندهی

دو گاروه از افاراد ماورد مطالعاه،      ۀمنظور مقایسبه

کسانی که طرح را پذیرفتند و کسانی کاه طارح   یعنی 

نگارش  ، فاردی از نظار متغیرهاای    را نپذیرفته بودناد 

هاای جنگال،    نسبت به طرح، نگرش نسابت باه ارزش  

پاذیری معیشات، از آزماون     گرای  به ریسک و آسیب

نتاایج ایان بررسای کاه در     . شداستودنت استفاده -تی

 اجارای در زمان دهد که  آمده است نشان می 2جدول 

برخی متغیرهای مورد این دو گروه از نظر این تحقیق، 

برای مثاال،  داری دارند.  مقایسه با یکدیگر تفاو  معنی

تعاداد  تر،  جمعیتدارای خانوار کم، طرح ۀافراد پذیرند

اماداری و  درآماد کمتار از راه د  گاو و گوسااله کمتار،   

همچنین، به طور متوساط،  . های کوچکتری هستند باغ

سال از زمان پاذیرش طارح از ساوی پذیرنادگان      11

گاروه دوم یعنای   راد در مقابل افراد اما این افگذرد. می

دارای درآماد بیشاتر از   ، کسانی که طرح را نپذیرفتناد 

و کشاورزی، دفعا  سفر بیشاتر   منابع غیر از دامداری

تارین شاهر و شارکت بیشاتر در      نزدیاک  در هر ماه به

های آموزشی یا ترویجی مرتبط با طارح خاروج    کالس

. هسااتند نشااینان جنگاالو ساااماندهی دام از جنگاال 

نگارش نسابت باه طارح و     از نظار   ،وههمچنین دو گر

پاذیری معیشات از طارح خاروج دام از      میزان آسایب 

یکادیگر تفااو    باا   نشاینان  جنگلو ساماندهی جنگل 

هم طرح این گان طوری که پذیرندبه ،دارندداری  معنی

دارناد و هام معیشات    آن نگرش مساعدتری نسبت به 

پذیرفتاه    از ایان طارح آسایب    گروه دومآنان کمتر از 

 آثاار ها، ها و برنامهکه تمام طرحذکر است شایاناست. 
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. گذارناد بر محیط باه جاای مای   اجتماعی و اقتصادی 

ن آا نپذیرفتن طرح، از از پذیرفتن ی جدابنابراین، افراد 

تحقیاق اارار نشاان داد کاه      ۀیافتا شاوند.  متأثر می

اند، از پیامدهای آن بیشتر افرادی که طرح را نپذیرفته

اند. به بیان دیگر، اگر افراد جزو این طارح  آسیب دیده

دیدند. برای مثاال، دریافات   شدند، کمتر آسیب میمی

طرح را شود که وام و تسهیال  فقط شامل افرادی می

دو گاروه نشاان داد    ۀمقایس، همچنین .پذیرفته باشند

هاای جنگال و    از نظر نگرش نسابت باه ارزش  آنها که 

 داری با یکدیگر ندارند. گرای  به ریسک تفاو  معنی

 نشینان جنگلطرح خروج دام از جنگل و ساماندهی  پذیرنده و نپذیرنده مقایسۀ دو گروه -2 جدول

 .t Sigآماره  *گروه نپذیرنده *پذیرندهگروه  متغیر مورد مقایسه

 917/3 31/3 13/57 77/59 )سال( سن

 359/3 19/1 97/3 33/5 های تحصیل تعداد سال

  27/9 57/5 13/2 339/3 )نفر( خانوار یعداد اعضات

  37/33 73/93 73/1 377/3 )سال( سابقه اشتغال به دامداری

  1273333 15333333 29/3 332/3 )تومان در سال( میزان درآمد از دامداری

  92/32 33/33 21/3 323/3 )سال( سابقه اشتغال به کشاورزی

  5713333 3923333 33/1 373/3 )تومان در سال( میزان درآمد از کشاورزی

 327/3 27/2 13333 593333 )تومان در سال( میزان درآمد از سایر مشاغل

  23/31 29/25 39/1 133/3 )رأس( تعداد گوسفند و بز

 331/3 73/2 73/27 73/13 )رأس( تعداد گاو گوساله

  39/1 52/1 33/1 137/3 )هکتار( میزان زمین زراعتی

 327/3 21/2 11/3 33/3 )هکتار( میزان باغ

  19/3 13/3 71/3 593/3ها عضویت در تعاونیتعداد 

 333/3 51/5 33/3 27/3 ترین شهر )مرتبه در ماه(دفعا  سفر به نزدیک

 132/3 39/1 33/19 97/12 +)سال( پذیرش طرح ۀزمان الزم برای تصمیم دربار

 335/3 13/2 17/1 33/3 )عدد( های آموزشی یا ترویجی میزان شرکت در کالس

 333/3 72/9 72/13 17/17 نشینان جنگلو ساماندهی  نگرش نسبت به طرح خروج دام از جنگل

 های جنگل نگرش نسبت به ارزش

 محوری انسان -

 محوری زیست -

 بینابین -

 

52/19 

37/1 

79/1 

 

53/19 

79/1 

73/1 

 

335/3 

77/1 

339/3 

 

132/3 

371/3 

772/3 

 137/3 73/1 29/31 52/21 گرای  به ریسک

 333/3 77/5 57/72 23/53 پذیری معیشت آسیب
    .میانگین *


 .تا زمان تصمیم به پذیرش یا ردّ طرحدر منطقه طرح اجرای ت به از زمان آگاهی فرد نسب +    .ها واریانس با فرض برابری 

 

 پذیرش طرح خروج دام از جنگل ۀکنند عوامل تبیین

 نشینان جنگلو ساماندهی 

 ۀکنناد  تارین عوامال تبیاین   منظور تعیاین مهام  به

و ساااماندهی  پااذیرش طاارح خااروج دام از جنگاال  

گاام  به، رگرسیون لجستیک به روش گامنشینان جنگل

. متغیر وابسته در این تحلیل یاک  اجرا شدرونده  پی 

متغیر دووجهی یعنی پذیرش طارح )باا ارزش عاددی    

. اساات( و عاادم پااذیرش )بااا ارزش عااددی صاافر(  1

متغیرهای مستقل شامل سان )باه ساال(، تحصایال      

های تحصیل(، تعداد اعضای خانوار )باه   )به تعداد سال
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ساال(، میازان    نفر(، سابقه اشاتغال باه داماداری )باه    

 ۀدرآمد متوسط ساالنه از دامداری )باه توماان(، ساابق   

اشتغال به کشاورزی )به سال(، میزان درآماد متوساط   

ساالنه از کشاورزی )به تومان(، میزان درآمد از مشاغل 

دیگر )به تومان(، تعداد گوسفند و بز )به رأس(، تعاداد  

گاو و گوسااله )باه رأس(، میازان زماین زراعتای )باه       

تار(، میزان باغ )به هکتار(، تعاداد دفعاا  دریافات    هک

وام بارای داماداری )مرتباه(، تعاداد دفعاا  سافر باه        

ترین شهر )در ماه(، عضویت در تعااونی )امتیااز   نزدیک

یک بارای بلای و صافر بارای خیار(، مشاور  ادارا        

دولتی قبل از اجرای طرح با پاسخگویان )امتیااز یاک   

تعااداد شاارکت در باارای بلاای و صاافر باارای خیاار(،  

طرح خاروج دام   ۀهای آموزشی یا ترویجی دربار کالس

، شااخص نگارش   نشینان جنگلو ساماندهی  از جنگل

و ساااماندهی  نساابت بااه طاارح خااروج دام از جنگاال 

محااور،  نگاارش انسااان هااای ، شاااخصنشااینان جنگاال

هاای جنگال،    محور و بینابین نسابت باه ارزش   زیست

ذیری پا  شاخص گرای  باه ریساک و شااخص آسایب    

متغیرهاای   ۀ. بعاد از وارد کاردن هما   شاد میمعیشت 

هاای   مستقل در تحلیال رگرسایون لجساتیک، آمااره    

مربوط به متغیرهای واردشده در مادل رگرسایونی در   

 . آورده شد 3جدول 

 رونده گام پی بهبه روش گام یونیرگرس مدل نییتبنتایج  -3 جدول

 Wald Sig. Exp (B) آماره B بیرر ریمتغنام 

377/5 دفعا  دریافت وام برای دامداریتعداد   377/7  331/3  339/173  

553/3 در ماه ترین شهرتعداد دفعا  سفر به نزدیک  537/11  331/3  797/1  

729/1 مشور  ادارا  دولتی قبل از اجرای طرح با پاسخگویان  339/9  323/3  372/5  

-111/3 شاخص گرای  به ریسک  125/7  335/3  327/3  

-233/3 پذیری معیشت یبشاخص آس  179/11  331/3  733/3  

155/15 مقدار ثابت  197/11  331/3  3915779 

 

 توان مشاهده کرد کاه  می آمدهدستهبر اساس نتایج ب

دفعاا   تعداد » شاملمستقل  ریمتغپنج  طی پنج مراله،

تعااداد دفعااا  ساافر بااه »، «دریافات وام باارای دامااداری 

دولتی قبل از اجرای  مشور  ادارا »، «ترین شهرنزدیک

و  «شااخص گارای  باه ریساک    »، «طرح با پاسخگویان

ورود به الگاوی   ااتمال «پذیری معیشت شاخص آسیب»

را  35/3 یخطاا  ساطح  در یونیرگرس دلمُ دربینی  پی 

 ااتماال  کاه نتیجاه گرفات    تاوان  یما  نیبنابرااند.  داشته

سااااماندهی و پاااذیرش طااارح خاااروج دام از جنگااال 

یادشاده   عامال پانج   از کیلجسات  یتاابع  نشاینان  جنگل

 :شودمی محاسبه و برآورد ریز صور به کهباشد  می

 

)238.0191.0624.1588.0076.5955.15exp(1

)238.0191.0624.1588.0076.5955.15exp(

54321

54321

XXXXX

XXXXX
Pi






 

 

افارادی  توان اساتنباط کارد    می 3با توجه به جدول 

وام دریافات  بیشتری بارای داماداری   تعداد دفعا  »که 

بااه بیشااتری تعااداد دفعااا  مسااافر   »، «انااد کاارده

ادارا  دولتای  »و « اناد  ه داشاته ترین شهر در ماا  نزدیک

طارح  ، «اناد  قبل از اجرای طرح با آناان مشاور  کارده   

را بیشتر  نشینان جنگلساماندهی و خروج دام از جنگل 
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« گارای  باه ریساک   »که  یدر مقابل، افراد .اندپذیرفته

آناان از طارح   « پذیری معیشت آسیب»بیشتری دارند و 

ساماندهی و بیشتر بوده است، طرح خروج دام از جنگل 

 انااد. را کمتاار مااورد پااذیرش قاارار داده نشااینان جنگاال

  یافازا  باا  که دهد یم نشان 1ها نسبت بخت ،همچنین

 مانادن  ثابات  شارط  به) مستقل ریمتغهر  در وااد کی

 ااتمااال) وابسااته ریاامتغ ،(مسااتقلمتغیرهااای  ریسااا

 ساااماندهیو  پااذیرش طاارح خااروج دام از جنگاال   

تعاداد  ». کناد  یم دایپ  یافزا برابر چند( نشینان جنگل

بار پاذیرش طارح    « دفعا  دریافت وام بارای داماداری  

تاأثیر   نشاینان  جنگال سااماندهی  و خروج دام از جنگل 

مثبت دارد و افزای  یک وااد آن، ااتمال پذیرش این 

مشاور   »دهد.  افزای  می 339/173طرح را به نسبت 

و « نشاینان  جنگال ادارا  دولتی قبل از اجرای طرح باا  

تارین شاهر   تعداد دفعا  مسافر  به نزدیک»چنین هم

و نیاز بار پاذیرش طارح خاروج دام از جنگال       « در ماه

تأثیر مثبات دارناد و افازای      نشینان جنگلساماندهی 

طارح  ایان  یک وااد از هر کدام از آنها ااتمال پذیرش 

د. دها  افزای  می 372/5و  797/1نسبت ترتیب به بهرا 

خص اشا »و « به ریسکشاخص گرای  »اما متغیرهای 

بر ااتمال پذیرش طرح خاروج  « پذیری معیشت آسیب

تاأثیر منفای    نشاینان  جنگال ساماندهی و دام از جنگل 

کدام از ایان   طوری که افزای  یک وااد از هردارند، به

از ااتماال   733/3و  327/3نسبت ترتیب بهمتغیرها، به

 کاهد.   طرح میاین پذیرش 

از جاادول  مسااتخرج بیناای صااحت پاای   ۀآمااار

رگرساایون  (ماادلالگاوی ) بارای باارازش   2بناادی طبقاه 

 متغیاره، در این الگوی پانج دهد که  نشان می لجستیک 

درصد موارد، تغییرا  متغیر وابسته یعنای پاذیرش    37

را  نشاینان  جنگلو ساماندهی طرح خروج دام از جنگل 

چناین  کناد. از نظار الگوساازی،     بینی مای  صحیح پی 

العاتی معدود، ند با اتکا بر عناصر اطتوان ه میالگوهایی ک

از تغییرا  متغیر وابسته را تبیاین کنناد،   مهمی بخ  

شاوند، زیارا    بینی محساوب مای   الگوهای موفق در پی 

از دو ویوگااای اعتباااار و اقتصاااادی باااودن همزماااان 

های مربوط باه   ای از آماره ، خالصه9. جدول برخوردارند

 دهد. ا نشان میر آمدهدستهبرازش )نیکویی( الگوی ب

، هرقادر آماارۀ صاحت    9براساس اطالعا  جدول 

نزدیک باشد، الگو معتبرتر ارزیاابی   133بینی به  پی 

شااود. در مجمااوع، الگوهااایی کااه آمااارۀ صااحت   ماای

باشاد، الگوهاای مناسابی     75بینی آنها بای  از   پی 

نمایی  شوند. همچنین، آمارۀ لگاریتم درست دانسته می

وچک باشد که در این الگو، کوچک باید تا اد امکان ک 

آمااارۀ  و اساانل و کاااکس ۀآمااار ،نیهمچناااساات. 

 ونیرگرسا  در نییتع بیرر، همانند آمارۀ ر ک جلینا

توساط   وابساته  ریا متغ را ییا تغ نیای تب زانیم ی،عاد

جاادول  در. دناادهیماا نشااانرا  مسااتقل یرهااایمتغ

 753/3 و 575/3ترتیب هب آماره دواین  یادشده، میزان

شاده در الگاوی   وارد ریمتغپنج  دهدیم نشان است که

تاا زیااد    درصاد(  5/57) متوساط  قدر رگرسیونی، از 

 وابسته، یعنای  ریمتغ را ییتغتبیین  دردرصد(  3/75)

ساااماندهی پااذیرش طاارح خااروج دام از جنگاال و  »

  ند.برخوردار« نشینان جنگل

 

 12 مام متغیرهای اصلی(بینی نهایی )براساس ت پی الگوی های اختصاری  آماره -9جدول 

 مراله
 ۀآمار

2 

 ۀدرج

 آزادی

سطح 

 داری معنی
Sig. 

صحت  ۀآمار

 بینی پی 
 آماره

Cox and Snell 

 آماره
Nagelkereke 

لگاریتم ۀ آمار

 نمایی درست
-2 Log Liklihood 

 335/55 753/3 575/3 37 333/3 5 299/33 پنجم

 
1
 Exp (B) or Odds ratio 

2
 Classification table 
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 بحث
داماداری در   ۀساابق ن داد که آمده نشادستهنتایج ب

طاور  بین افراد مورد مطالعه، طاوالنی اسات و آناان باه    

 اناد؛ باوده سال به ایان کاار مشاغول     93متوسط ادود 

مین أعنوان یکی از منابع تا بنابراین، استفاده از جنگل به

تواند بارای آناان مهام باشاد.      ارزان برای دام، می ۀعلوف

رش طارح خاروج دام   انگاری است که پذی بنابراین، ساده

رااتای اجارا    باه  نشاینان  جنگال و سااماندهی  از جنگل 

-ماهیت این طرح به. این در االی است که شدنی باشد

مساتلزم تغییار معیشات و    آن پذیرش صورتی است که 

و بناابراین، کااری   اسات   نشاینان  جنگال  زنادگی  ۀنحو

. استشده  ریزی دقیق و اساب اساس و نیازمند برنامه

کمای  های مورد مطالعه تحصیال   نمونههمچنین، اکثر 

ند. اگار  سواد سوم آنان بیطوری که بی  از یک، بهدارند

 عنوان یکای از معیارهاای توانمنادی    سطح تحصیال  به

محسوب شود، از ایان نظار وراعیت مناسابی در باین      

تغییار  اقادام در  ر . بنابراین، هوجود ندارد نشینان جنگل

بااا میاازان  بایااد متناسااب   روش زناادگی آنااان ماای  

   .گیردپذیری آنان انجام  آسیب

یناد پاذیرش   انتایج نشاان داد کاه فر  این، با وجود 

از زماان آگااه   بر بوده است، زیرا افاراد   این طرح، زمان

و سااماندهی   خروج دام از جنگال  شدن از وجود طرح

ۀ تصامیم باه   بارای رسایدن باه مرالا    ، نشینان جنگل

 13به اادود  طور متوسط یا نپذیرفتن آن، به پذیرفتن

در دهاد کاه    ایان نشاان مای   اند.  سال زمان نیاز داشته

 نشینان جنگلپذیرش سریع آن را از اجرای طرح نباید 

 ۀزمار بایاد در   ایان طارح   همین دلیل، . بهداشتتوقع 

همچناین پوشا     های بلندماد  دیاده شاود.    برنامه

باوده   و ترویجی در این طرح اند های آموزشی  برنامه

سوم افراد مورد مطالعاه  ه بی  از یکطوری کاست، به

آموزشی یاا ترویجای مارتبط باا طارح       ۀدر هیچ برنام

های آموزشای   برنامهاند و متوسط تعداد  شرکت نداشته

ماورد   1/2 شده نیاز ناکاافی و در ااد   یا ترویجی ارائه

از های آموزشی و ترویجی،  برنامهبوده است. ازآنجا که 

در مناااطق  هااا ابزارهااای الزم در پیشاابرد نااوآوری  

 مناساب تمهیادا    بایاد د، نشاو  روستایی محسوب می

هاا و افازای  ساطح     منظور افزای  تعداد این برنامه به

 .اندیشیده شود پوش  آنها 

کسانی که طارح  دو گروه نیز نشان داد که  ۀمقایس

، نگاارش نامساااعدتری بااه آن دارنااد.    را نپذیرفتنااد

اران اجارای  اندرک دست ۀاز جمله اقداما  اولی، بنابراین

این طرح، تالش در تغییر نگرش افاراد نسابت باه آن    

اگرچه نگارش افاراد باه طارح چنادان مسااعد       . است

نگارش  هاای جنگال مسااعد     نیست، نسبت باه ارزش 

رریب همبستگی پیرساون نیاز نشاان    . مناسبی دارند

داری بین نگارش افاراد نسابت باه      معنی  ۀداد که رابط

گل وجود ندارد. های جن طرح و نگرش نسبت به ارزش

و  ناد اهاا واقا    بر اهمیت و ارزش جنگلآنان بنابراین، 

مساعد به طرح دلیلای بار نباود گارای      گرای  نبود 

 زمیناه در این . نیستها  جنگل  مساعد نسبت به ارزش

باین نگارش و رفتارهاای     ۀرابطا کاه  باید متذکر شاد  

طاوری کاه   باه  ،محیط زیستی موروعی پیچیده است

و  دانناد مای  ایان دو را راعی    ۀطا راب برخی مطالعا 

 اناااد  وردهنیاااادسااات هبااا ایرابطاااهبرخااای دیگااار 

(Thapa, 1999 1313سروستانی، عابدی؛ .) 

پذیری معیشات از طارح    های مربوط به آسیب یافته

نشاان   نشاینان  جنگال و ساماندهی خروج دام از جنگل 

از این طرح  آسیب زیادیکه افراد مورد مطالعه دهد  می

کسااانی کااه طاارح را  ایاان آساایب باارای  انااد و  ه دیااد

ایان یافتاه باا    . اند بیشتر از افراد پذیرنده اسات  نپذیرفته

ثیر أتا  ۀ( دربار1337لمر ) عظیمی و امیری ۀنتایج مطالع

. اسات هماهنگ  نشینان جنگلنامناسب طرح بر زندگی 

باید متوجه بود که ایان یافتاه دلیلای بار      زمینهدر این 

و سااماندهی  از جنگال   خاروج دام  ۀنامناسب بودن ایاد 

دهد که به ااتماال   ، بلکه نشان مینیست نشینان جنگل

صاورتی باوده کاه در    اجارای ایان طارح باه     ۀزیاد نحو

مجموع، معیشت پاسخگویان دچار آسایب شاده اسات.    

ای  شود علل و عوامل چناین پدیاده   بنابراین، توصیه می

قضااو  درسات    آن درباارۀ تا بهتار بتاوان   بررسی شود 

کاه   دو گاروه نشاان داد   ۀمقایسا طر  دیگر،  ازداشت. 



 131 133 تا 11 ۀصفح ،1315بهار  ،1 ۀمارش م،هشت سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 

تار، تعاداد گااو و     جمعیتگروه پذیرنده دارای خانوار کم

کمتر، درآمد کمتر از راه داماداری، میازان بااغ     ۀگوسال

کمتاار، درآمااد بیشااتر از منااابع غیاار از دامااداری و     

تارین   کشاورزی، دفعا  سفر بیشتر در هر ماه به نزدیک

های آموزشی یا ترویجای   شهر و شرکت بیشتر در کالس

و ساااماندهی ماارتبط بااا طاارح خااروج دام از جنگاال   

نگارش   ،. همچناین پذیرنادگان  هساتند  نشاینان  جنگل

ها در مجموع رامن   این یافته. مساعدتری به طرح دارند

عنوان منبع درآماد  به دامداری به کمتر آنان یبیان اتکا

بودن خصلت جهانشهری در بین ایان گاروه    قویبیانگر 

بهتاری بارای پاذیرش     ۀتواند زمینا  که می استفراد از ا

هاای مرباوط باه تعاداد     یافته .طرح را فراهم آورده باشد

رفیعای و همکااران    ۀهای تحصیل با نتاایج مطالعا  سال

( 1313و امیرنواد ) (1333، قادری و همکاران )(1333)

مربوط به تعداد افراد خاانوار باا    ۀاما یافت. استهماهنگ 

و امیرناواد  ( 1333رفیعای و همکااران )  نتایج مطالعا  

مرباوط باه    ۀهمچناین یافتا  . نیسات راستا هم( 1313)

( 1333تعداد دام با نتایج مطالعاه قاادری و همکااران )   

پووه  اارار همچناین نشاان داد از    . استهماهنگ 

تعاداد دفعاا    مورد بررسی، پنج عامل یعنی بین عوامل 

فر بااه ، تعااداد دفعااا  ساا1دریافاات وام باارای دامااداری

ترین شهر، مشور  ادارا  دولتی قبال از اجارای   نزدیک

طاارح بااا پاسااخگویان، گاارای  بااه ریسااک و میاازان   

براساس ند که اترین عواملی  اصلی، پذیری معیشت آسیب

طرح اقدام  این پذیرش ۀبینی دربار توان به پی  آنها می

تأثیر منفی گرای  به ریسک در ااتماال پاذیرش   کرد. 

 نشاینان  جنگال سااماندهی  و ز جنگال  طرح خروج دام ا

 پذیر، اارارند خطرهاای  که افراد ریسکدهد نشان می

ناشی از نپاذیرفتن ایان طارح را بیشاتر از بقیاه پاذیرا       

، ااتماال تمایال باه پاذیرش طارح      در نتیجاه و  باشند

در آنهاا   نشاینان  جنگلساماندهی و خروج دام از جنگل 

   .کمتر است

 
1

تعداد دفعا  دریافت وام برای دامداری، سوای زمان قبال یاا بعاد از     

 مد نظر بوده است.پذیرش یا نپذیرفتن طرح 

 سپاسگزاری
معاونت پووهشای و   ود را ازمؤلفان مراتب تشکر خ
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Abstract 

Forests have been threatened by exceed domestic animals in forests. Some plans like the plan 

of exiting animals from forest and reintegration forest dwellers are implemented to reduce 

pressure on the forests of northern Iran. But the question can be proposed of how the 

acceptance of the project among forest dwellers is and what factors affect it. The aim of this 

research was to examine the relationships between demographic characteristics, socio-

economic and psychological factors of forest dwellers and accepting the plan of exiting 

animals from forests and reintegration of forest dwellers. Using descriptive research and 

survey technique, 100 forest dwellers were studied randomly in Nekachub forestry plan area 

of Mazandaran province. Data was collected through questionnaire which its validity and 

reliability were confirmed by a pilot study. Results of comparing two groups of adopters and 

non-adopters of the plan revealed that adopters group has less crowded households, less cattle 

and calves, less income from husbandry, less garden, more income from agriculture and non-

husbandry sources, more trip to nearest town each month, more participation in training and 

extension classes about exiting animals from forests and reintegration forest dwellers. 

Logistic regression analysis showed that five demographic factors, i.e the number of loans for 

livestock, the number of trip to nearest town each month, consultation of government 

departments with forest duelers before the implementation of the plan, respondent’s attitude 

toward risk and the degree of livelihood vulnerability of the plan are the main effective and 

predictive factors for the adoption of exiting animals from forests and reintegration forest 

dwellers plan. 
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