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عوامل تعیینکنندۀ پذیرش خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگلنشینان
(مورد مطالعه :منطقۀ نکاچوب استان مازندران)
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احمد عابدی سروستانی *1و محمدرضا شهرکی

 1دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکدۀ مدیریت کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 2محقق و مدرس مؤسسۀ آموزش عالی غیرانتفاعی ساعی گرگان
(تاریخ دریافت1313/3/11 :؛ تاریخ پذیرش)1319/13/13 :

چکیده
پرورش دام مازاد غیرمجاز در جنگل نوعی تهدید برای پایداری جنگلها محسوب میشود .برای کااه فشاار دام بار
جنگلهای شمال کشور برنامههای مختلفی مانند طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگلنشینان اجرا شده است.
اما؛ پرس این است که پذیرش این طرح در بین جنگلنشینان چگونه بوده است .پاووه اارار باا هاد بررسای
ارتباط ویوگیهای فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و روانشناختی جنگلنشینان باا پاذیرش طارح خاروج دام از جنگال و
ساماندهی جنگلنشینان انجامگرفته است .بدین منظور با استفاده از روش تحقیق توصیفی و فن پیمای  133 ،نفار از
جنگلنشینان منطقۀ طرح جنگلداری نکاچوب مازندران بهصاور تصاادفی بررسای شادند .جماع آوری اطالعاا باا
استفاده از پرسشنامه انجام گرفت که روایی و پایایی آن با مطالعۀ راهنما تائیاد شاد .درمقایساۀ افارادی کاه طارح را
پذیرفتند با کسانی که آن را نپذیرفتند مشخص شد که گروه پذیرنده دارای خانوار کم جمعیتتر ،تعداد گاو و گوساالۀ
کمتر ،درآمد کمتر از راه دامداری ،میزان باغ کمتر ،درآمد بیشتر از منابع غیار از داماداری و کشااورزی ،میازان سافر
بیشتر در هر ماه به نزدیکترین شهر و میزان شرکت بیشتر در کالسهای آموزشی یا ترویجی مرتبط باا طارح خاروج
دام از جنگل و ساماندهی جنگلنشینان میباشند .تحلیال رگرسایون لجساتیک نشاان داد کاه از باین عوامال ماورد
بررسی ،پنج عامل یعنی تعداد دفعا دریافت وام برای دامداری ،تعداد دفعا سافر باه نزدیاکتارین شاهر ،مشاور
ادارههای دولتی قبل از اجرای طرح با پاسخگویان ،گرای به ریسک و میزان آسیبپذیری معیشت ،اصلیترین عوامال
مؤثر بر پذیرش طرح از سوی جنگلنشینان است و براساس آنها میتوان به پی بینی پذیرش این طرح اقدام کرد.
واژههای کلیدی :جنگلنشینان ،طرح خروج دام از جنگل ،نکاچوب.

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه و هدف
افظ و اراست جنگلها به عوامال مختلفای وابساته
اساات و در ماادیریت پایاادار آن بایااد ابعاااد اقتصااادی و
اجتماعی همزمان مد نظر قرار گیرد .عالوهبر این ،مادیریت
صحیح جنگلهاا نیازمناد وجاود دیادگاهی فراتار از نگااه
سنتی تولید چوب اسات ).(Wolfslehner et al., 2005
در این بین ،عامل انسانی مهمترین عامال اسات ،زیارا
مدیریت صحیح به نوع رفتار انسان با طبیعات وابساته
اساات ) .(Lehtonen et al., 2003امااروزه یکاای از
مشکال ناشی از عملکرد انسانها ،بهرهبارداری بای
از اد از ظرفیت و بهرهبرداری برخال استعداد اراری
از جنگلهاست .تهیۀ چوب و هیزم ،تأمین علوفاۀ دام،
ساااخت منااازل مسااکونی و پااا کااردن جنگاال از
رُسااتنیهااا باارای تهی اۀ زمااین زراعاای از جمل اۀ ایاان
بهرهبرداریهاست .عالوهبر این ،گسترش فعالیاتهاای
عمرانی ،زیربنایی و خدماتی در داخل جنگل ،اساتفاده
نکاردن از ساوختهااای فسایلی و نبااود فرصاتهااای
اشتغال برای جنگلنشینان موجاب افازای فشاار باه
جنگلها شده است.
اغلاب جنگالنشاینان بارای امارار معااش ،رامن
نگهااداری و پاارورش دام ،از باارو و شاااخۀ درختااان
جنگلی باهعناوان علوفاه دام اساتفاده مایکنناد؛ اماا
مشکل از آنجا آغاز میشاود کاه ایان کاار باهصاور
غیراصاولی و مااازاد باار ظرفیات جنگاال انجااام گیاارد.
بااههمااین دلیاال ،برخاای افااراد عاماال اصاالی تخریااب
جنگل های شمال ایاران را وجاود روساتاها در داخال
جنگل میدانند که سبب شاده اسات روساتاییان کاه
شغل اکثر آنان دامداری است ،تأثیر زیادی در تخریاب
جنگل ها داشاته باشاند (آقازماانی .)1377 ،بناابراین،
چنانچه برداشت چوب بهعنوان بهارهبارداری اصالی از
جنگل مطرح باشد ،پرورش دامهاای اهلای در جنگال
باید به نحو مقتضی کنترل و مدیریت شود (عظیمای و
امیریلمر .)1337 ،ذکر این نکته مفید است که ارزش
اکولوژیکی و محیطی زیساتی جنگالهاا باه انادازهای
است که سود اقتصادی ناشی از پرورش دام در مقایسه
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با آن اند است .از دیگر سو ،بهرهبرداری نامناساب از
جنگل ها در االی صاور مایگیارد کاه ایاران جازو
کشورهای با پوش کم جنگال (کمتار از  13درصاد
وسعت کشور) محسوب میشود و میاانگین سارانۀ آن
 3/2هکتار است ،در االی کاه میازان جهاانی آن 3/7
هکتااار اساات (سااازمان افاظاات از محاایط زیساات،
 .)1319با وجود این ،هر ساال از ساطح جنگالهاای
کشور کاسته میشود و جنگلهای موجود نیز بهدلیال
صدمه شدید ،نسبت به هر نوع بهارهبارداری ناصاحیح
اساساند .برای نمونه می توان به ساطح جنگالهاای
شمال ایران اشاره کرد که مساات آن به  1/1میلیاون
هکتار کااه یافتاه اسات کاه  723هازار هکتاار آن
جنگل مخروباه اسات و تنهاا  1/3میلیاون هکتاار باه
صااور جنگاال واقعاای باااقی مانااده اساات (والیتاای و
کدیور.)1335 ،
بهدلیل اهمیت افاظت از منابع طبیعای و کااه
تااأثیر عواماال مخاارب ،در برنامااۀ چهااارم توسااعۀ
اقتصااادی-اجتماااعی کشااور طاارحهااایی ماننااد طاارح
افاظت از جنگلها ،طرح سوخترسانی ،طرح توساعۀ
فضای سبز و جنگلهای دستکاشت ،طرح تعاادل دام
و مرتااع و طاارح خااروج دام از جنگاال و ساااماندهی
جنگاالنشااینان مااورد تأکیااد قاارار گرفاات (مرکااز
پووه های مجلس شورای اسالمی ایاران .)1371 ،از
اهاادا طاارح خااروج دام از جنگاال و ساااماندهی
جنگلنشینان می توان به خارج شدن دام از عرصههای
جنگلی و ساماندهی جنگلنشینان به میزان  73درصد
باقیماندۀ دام آناان اشااره کارد (مرکاز پاووه هاای
مجلااس شااورای اسااالمی ایااران1333 ،؛ مؤسسااۀ
پووه های برنامه ریزی و اقتصاد کشااورزی.)1333 ،
در این طارح تاالش شاده اسات کاه جنگالنشاینان
داوطلبانه این طرح را بپذیرند و در ماورد آباادیهاای
دارای کمتر از بیست خانوار ،خانوادهها به مناطق دیگر
انتقال داده شوند (شادیطلب.)1331 ،
در طااارح خاااروج دام از جنگااال و سااااماندهی
جنگااالنشاااینان باااهمنظاااور تشاااویق خانوارهاااای
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جنگل نشین ،تسهیالتی مانناد واگاذاری زماین بارای
کشت علوفه و ساخت تاسیسا دامداری نیمهصنعتی،
ایجاد مجتمع هاای مساکونی خاارج از جنگال ،ایجااد
اشتغال در طارح هاای جنگلاداری ،خریاد و واگاذاری
زمین های معوض و پرداخت مبلغ مابهازای خاروج دام
از جنگل پی بینی شده اسات .گازارش ساال 1332
نشان میدهد که نزدیک به  753هازار واااد دامای از
جنگل خارج شده اسات .اگار میاانگین تعاداد دام هار
دامدار 122 ،وااد دامی در نظر گرفته شود ،میتاوان
ادعا کرد که  5333دامدار ،جنگل را تخلیه کردهاند ،اما
با توجاه باه  21هازار دامادار ،هناوز تاا دساتیابی باه
هد های طرح فاصلۀ زیادی وجاود دارد (محمودپاور،
 .)1332همچنین ،توجه به این نکتاه مهام اسات کاه
تأکید بر اایای مناطق جنگلی تخریبشده بدون توجه
به عواقب اقتصادی و اجتمااعی جواماع مشامول ایان
طااارح ،پیامااادهایی همچاااون بازگشااات دوباااارۀ
جنگلنشینان به محل سکونت سابق را به همراه داشته
است (عظیمای و امیاریلمار .)1337 ،گفاتوگوهاای
غیررساامی بااا کارشناسااان ادارا منااابع طبیعاای و
همچنین جنگلنشینان بر وجاود مساائل اجتمااعی و
اقتصادی برای خانوارهای خارجشاده از جنگال تأکیاد
دارند ،بهطوری که این مسائل سبب شده است برخای
جنگلنشینان تمایلی برای پذیرش طرح خاروج دام از
جنگل و سااماندهی جنگالنشاینان نداشاته باشاند و
برخی علیرغم پذیرش اولیه ،مایل به بازگشت مجادد
به جنگل باشند .جدا از دالیال ایان مساائل ،رارور
توجه به مادیریت بهتار ایان طارح و داشاتن نگارش
نظاممند (سیستمی) نسابت باه آن مشاهود اسات .در
این زمینه ،تحقیق ایدری و همکاران ( )1332درباارۀ
میزان موفقیت اجرای طرحهای تجمیع جنگلنشاینان
و ساماندهی دام نشان داد که متاولی ایان امار یعنای
سازمان جنگلها و مراتع کشور بهدلیل ناهمااهنگی باا
دستگاه های اجرایی و قانون گاذاری و همچناین نباود
مطالعا اجتماعی و اقتصادی جاامع ،در اجارای ایان
قیبل طرحها با چال های زیادی روبهروست.
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با مرور تحقیقا پیشین مشخص شد کاه مطالعاا
محاادودی بااه بررساای طاارح خااروج دام از جنگاال و
ساماندهی جنگلنشینان پرداختاهاناد .بارای مثاال ،در
مطالعه ارزیابی اقتصاادی ایان طارح و چگاونگی تاأثیر
اجرای آن بر تولیدا دام و درآمد دامدار ،مشخص شاد
که اجارای ایان طارح موجاب افازای رویا سااالنۀ
جنگلها شده است ،بهطاوری کاه باهجاای اساتفاده از
ذخیره یاا موجاودی جنگال ،از ساود سارمایه (رویا
جنگل) بهرهبرداری شده است .همچنین ،اجارای طارح
به افزای فراوردههای دامای و ازدیااد درآماد سااکنان
روستاهای مجاور جنگل منجر شده اسات (مرتضاوی و
همکاران .)1337 ،در تحقیق سعیدی و نجفی (،)1331
معیارها و زیرمعیارهاا (شااخصهاا) در تعیاین اولویات
دامداران جنگلنشین در قالاب یاک مادل تادوین شاد.
سپس با کمک تصمیمسازی گروهی با استفاده از فرایند
تحلیل شبکهای ارزیابی صور گرفت که نتایج ،کارایی
مطلوب این شیوه را تأیید کرد .عالوهبر این ،نتایج نشان
داد کاه تعاداد دام ،جمعیات آباادی (تعاداد خاانوار) و
دامداری بهعنوان منبع درآمد خانوار از بیشترین اهمیت
در تعیین اولویت گزینهها (آباادیهاای ماد نظار بارای
اجاارای طاارح خااروج دام از جنگاال) برخوردارنااد .در
مطالعۀ دیگر ،تأثیرا اجرای طرح ساماندهی خروج دام
از جنگل بر جنگالنشاینان بخا مرکازی شهرساتان
رروانشهر استان گیالن بررسی شد .نتایج ایان مطالعاه
نشان داد که این طرح از نظار تاأمین و ارائاۀ خادما
عمومی برای جنگلنشینان در محل زنادگی جدیاد تاا
ادودی موفق بوده است ،اماا از نظار ایجااد اشاتغال و
درآمدزایی موفقیت چندانی نداشته اسات .ایان بررسای
نشان داد که اکثر خانوارهاای مشامول طارح باهدلیال
جابهجایی ،شغل اولیۀ خود را از دست دادهاند و در محل
اسکان جدید نیز اقداما جدی برای اشتغال آنها صور
نگرفته است که ناررایتی اکثر خانوارها را در پی داشاته
است .توصایۀ تحقیاق یادشاده بار اساتفاده از رویکارد
مشاارکتی ماردم محلای اسات ،باهنحاوی کاه رامن
محافظت از جنگل ،کاه فقر و افزای پایداری محیط
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زیست و ایجااد قاوانین ماؤثر کنتارل جنگال را در پای
داشته باشد (عظیمی و امیریلمار .)1337 ،در مطالعاۀ
دیگر دربارۀ عوامل مؤثر بر تمایال داماداران شهرساتان
ساری به خروج از جنگل نشاان داده شاد کاه افازای
تجربه ،درآمد ماهیانه ،تعداد سالهاای تحصایل ،تعاداد
افراد خانوار ،تمایال باه مشاارکت و رعایات دورۀ قار
موجب افزای تمایل داماداران بارای خاروج از جنگال
می شود (رفیعی و همکااران1333 ،؛ امیرناواد.)1313 ،
تحقیقی دیگر دربارۀ عوامل تأثیرگذار بر پاذیرش طارح
ساماندهی خروج دام از جنگل در استان گلستان نشاان
داد که سطح تحصیال  ،آگاهی از اهدا و فواید طارح
و ررایت از مفاد طرح با پاذیرش طارح رابطاۀ مثبات
دارند ،اما رابطۀ تعداد واااد دامای ،ساابقۀ ساکونت در
جنگل و درآمد ماهانه با پذیرش این طرح منفای اسات.
این تحقیق نشان داد کاه مهامتارین عوامال ماؤثر بار
پذیرش طارح سااماندهی خاروج دام از جنگال شاامل
عوامل تسهیالتی-امایتی ،مشارکتی ،فرهنگی و ایجااد
اشتغال جایگزین است (قادری و همکااران .)1333 ،باا
توجه به موارد یادشده ،بررسی بیشتر در زمیناۀ عوامال
مؤثر بر پذیرش طرح خروج دام از جنگال و سااماندهی
جنگلنشینان ،می تواند به روشن شدن زوایای این طرح
کمک کند .بههماین دلیال ،پاووه اارار باا هاد
تبیین عوامل فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و روانشناختی
مؤثر بر پذیرش طرح خروج دام از جنگال و سااماندهی
جنگاالنشااینان در بااین جنگاالنشااینان منطقاۀ طاارح
جنگلداری نکاچوب استان مازندران انجام گرفت.
مواد و روشها
1

پووه اارر با روش پیمایشی و در سال 1312
در منطقۀ طرح جنگلداری نکااچوب اساتان مازنادران
انجام گرفت .منطقۀ مذکور در طاول جغرافیاایی "15
' 53° 23تا " 53° 35' 25و عارض جغرافیاایی "55
' 37° 23تا " 37° 37' 55قارار دارد .ایان منطقاه در
اورااۀ آبخیااز شاامارۀ  79و  75قاارار دارد و از نظاار
مدیریتی جاز ادارۀ مناابع طبیعای شهرساتان نکاا و

محاادودۀ عملیاااتی ادارۀ کاال منااابع طبیعاای اسااتان
مازندران-ساری محسوب میشود .اداقل ارتفاع آن از
سطح دریا کمتر از  193متار و ااداکثر آن دراادود
 733متر است .میانگین باران سالیانه  713/9میلیمتر
است و بارندگی در تمام ماههای سال برقرار اسات کاه
میزان آن از نظر زمانی متغیر است ،بهطوری که آباان
با  75/3میلیمتار بااران دارای بیشاترین و خارداد باا
 23/3میلیمتر باران دارای کمتارین میازان بارنادگی
است و متوسط اداقل و اداکثر دما نیز بهترتیب 1/7
و  21/2سانتیگراد است .اقلیم منطقاۀ ماورد مطالعاه
براساس روش آمبرژه از نوع نیمهمرطوب است و دارای
تنوع درختی و درختچهای نسبتاً خوبی است ،بهطوری
که تیپهای غالب را بهترتیب فراوانی تیپ ممرز ،تیپ
آزاد-بلااوط ،تیااپ بلااوط ،تیااپ بلااوط-آزاد ،تیااپ
ممرز-بلوط ،تیپ افرا و تیپ آزاد تشکیل دادهاند (ادارۀ
منااابع طبیعاای و آبخیاازداری نکااا .)1313 ،مااردم
روستاهای منطقه ،به کشاورزی و دامداری مشغولاناد.
بیشتر اراری زیار کشات را زراعات آبای ،دیام و بااغ
مرکبا تشکیل میدهد .نوع کشت شامل توتون ،جو،
گندم ،سویا و برنج است .ترکیب دام در این منطقه در
درجه اول شامل گاو و بعد از آن گوسفند و باز اسات.
در مجموع و براساس اطالعا ادارۀ کل منابع طبیعای
و آبخیزداری استان مازندران 212 ،نفار جنگالنشاین
دامدار در منطقه ،مشمول طرح خروج دام از جنگال و
ساماندهی جنگلنشینان میشدند کاه از ایان تعاداد،
ادود  192نفر جزو پذیرندگان طرح بودند و  73نفار
آنرا نپذیرفتااه بودنااد (ادارۀ کاال منااابع طبیعاای و
آبخیزداری استان مازندران .)1313 ،تعداد نمونۀ مورد
نیاز براساس فرمول کوکران 15 ،نفر برآورد شد .سپس
با1روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندیشاده ،2در هار
یااک از دو گااروه ،پنجاااه نفاار از جنگاالنشااینان و در
مجموع  133نفر بهصاور تصاادفی باهعناوان نموناه
انتخاااب شاادند .جمااعآوری اطالعااا بااا اسااتفاده از
Survey Research
Stratified Random Sampling

1
2
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پرسشنامه انجام گرفت .این پرسشنامه عالوهبر سؤاال
فردی ،ااوی سؤاال مربوط به شااخص هاای نگارش
نساابت بااه طاارح خااروج دام از جنگاال و ساااماندهی
جنگلنشینان ،نگارش نسابت باه ارزشهاای جنگال،
گرای به ریساک و مقیااس آسایبپاذیری معیشات
میشد .نگرش نسبت به طارح خاروج دام از جنگال و
ساماندهی جنگلنشینان با کمک  3گویه در رابطاه باا
آگاهی ،ااساس و آمادگی اقدام به عمل نسبت به این
طرح مبتنی بر یک دامنۀ پنجگزیناهای طیا لیکار
شامل کامالً موافاق (باا ارزش عاددی  ،)5موافاق (باا
ارزش عددی  ،)9بینظر (با ارزش عاددی  ،)3مخاال
(با ارزش عددی  )2و کامالً مخاال (باا ارزش عاددی
 )1سنجیده شد .بارای نگارش نسابت باه ارزشهاای
جنگل از  3گویه استفاده شد که ابتدا توسط اساتیل و
همکاران ) (Steel et al., 1994ارائه شده اسات و هار
گویه بر یک دامنه پنجگزینهای طیا لیکار شاامل
کامالً موافاق (باا ارزش عاددی  ،)5موافاق (باا ارزش
عددی  ،)9بی نظار (باا ارزش عاددی  ،)3مخاال (باا
ارزش عددی  )2و کامالً مخاال (باا ارزش عاددی )1
سنجیده میشود .شایانذکر اسات کاه ایان شااخص،
خااود بااه سااه زیرشاااخص شااامل انسااانمحااوری،1
زیساتمحااوری 2و بیناابین 3تقساایم مایشااود .باارای
سنج گرای به ریسک از  12گویه شااخص ارائاه-
شده توسط رورمان ) (Rohrmann, 2003استفاده شد
که هر گویه بر یک دامنه پنجگزیناهای طیا لیکار
شامل کامالً درست (باا ارزش عاددی  ،)5درسات (باا
ارزش عددی  ،)9بینظر (با ارزش عددی  ،)3نادرسات
(با ارزش عددی  )2و کامالً نادرست (باا ارزش عاددی
 )1سنجیده مایشاود .بارای سانج آسایبپاذیری
معیشت از  15گویه بر مبنای راهنمای معیشت پایادار
استفاده شد که پنج بُعد شامل سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ
طبیعی ،سرمایۀ مالی و اقتصاادی ،سارمایۀ فیزیکای و
1

Anthropocentric
Biocentric
3
Intermediate
2
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سااااارمایۀ اجتمااااااعی را دربااااار مااااایگیااااارد
( .)Emergency Nutrition Network, 2013هر کدام
از گویههای این مقیاس ،بر یاک دامناۀ پانجگزیناهای
طی لیکر شامل کامالً موافق (باا ارزش عاددی ،)5
موافق (با ارزش عددی  ،)9بینظر (با ارزش عددی ،)3
مخال (با ارزش عددی  )2و کامالً مخاال (باا ارزش
عااددی  )1ساانجیده ماایشااود .روایاای پرسشاانامه بااا
استفاده از نظر متخصصان ادارۀ کال مناابع طبیعای و
استادان گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشااورزی و
منابع طبیعی گرگان تائید شد .پایاایی نیاز باا آزماون
آلفای کرانباخ بررسی شد که مقدار آن بارای شااخص
نگرش نسبت به طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی
جنگلنشینان برابر  ،3/73نگرش نسبت به ارزش هاای
جنگل برابر  ،3/71گرای نسبت به ریسک برابر 3/79
و آسیب پاذیری معیشات برابار  3/79باهدسات آماد.
اطالعا بهدستآمده از پرسشنامه ها با نرمافزار آماری
 SPSSتجزیهوتحلیل شد .بادین منظاور از آمااره هاای
میانگین ،درصد ،انحرا معیاار ،راریب همبساتگی و
تحلیل رگرسیون لجستیک استفاده شد.
نتایج
تحلیال دادههاا بار مبناای هماۀ  133پرسشاانامۀ
تکمیلشده انجام گرفت .خالصهای از اطالعا عمومی
پاسخگویان در جدول  1نشان داده شده است .هماان-
طور که مشخص است ،نزدیک به دوسوم پاساخگویان
بی از  53سال سن دارند .همچنین ،بی از دوساوم
آنها بیسوادند .اکثر آنان بی از  53سال به داماداری
اشتغال دارند و بهطور متوسط 23 ،رأس گوسفند و باز
و  23رأس گوساله و گاو دارند .نزدیک به یاکچهاارم
افراد گوسفند یا بز در اختیاار ندارناد ،اماا هماۀ آنهاا
گوساله یا گاو دارند .این نشان میدهد که گاوداری در
منطقه رواج بیشتری دارد.
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جدول  -1مشخصا عمومی افراد مورد مطالعه
گروهها

درصد

مشخصا
سن (سال)
میانگین=55/3

25-33
31-53
53-73
<73

9
37
91
11

سطح تحصیال (تعداد سالهای تحصیل)
میانگین=9/3

بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان

33
27
11
17

سابقۀ اشتغال به دامداری (سال)
میانگین=91/3

5-13
11-33
31-53
<53

1
29
53
17

تعداد گوسفند و بز (رأس)
میانگین=23/3

هیچ
1-23
21-53
<53

27
17
97
12

تعداد گاو و گوساله (رأس)
میانگین=22/7

1-13
11-23
21-53
<53

31
27
33
9

مقایسۀ دو گروه دربارۀ طرح خرروج دام از جنگرل و
ساماندهی جنگلنشینان

بهمنظور مقایسۀ دو گاروه از افاراد ماورد مطالعاه،
یعنی کسانی که طرح را پذیرفتند و کسانی کاه طارح
را نپذیرفته بودناد از نظار متغیرهاای فاردی ،نگارش
نسبت به طرح ،نگرش نسابت باه ارزشهاای جنگال،
گرای به ریسک و آسیبپاذیری معیشات ،از آزماون
تی-استودنت استفاده شد .نتاایج ایان بررسای کاه در
جدول  2آمده است نشان میدهد که در زمان اجارای
این تحقیق ،این دو گروه از نظر برخی متغیرهای مورد
مقایسه با یکدیگر تفاو معنیداری دارند .برای مثاال،
افراد پذیرندۀ طرح ،دارای خانوار کمجمعیت تر ،تعاداد
گاو و گوسااله کمتار ،درآماد کمتار از راه داماداری و
باغهای کوچکتری هستند .همچنین ،به طور متوساط،

 11سال از زمان پاذیرش طارح از ساوی پذیرنادگان
میگذرد .اما این افراد در مقابل افراد گاروه دوم یعنای
کسانی که طرح را نپذیرفتناد ،دارای درآماد بیشاتر از
منابع غیر از دامداری و کشاورزی ،دفعا سفر بیشاتر
در هر ماه به نزدیاکتارین شاهر و شارکت بیشاتر در
کالس های آموزشی یا ترویجی مرتبط با طارح خاروج
دام از جنگاال و ساااماندهی جنگاالنشااینان هسااتند.
همچنین دو گروه ،از نظار نگارش نسابت باه طارح و
میزان آسایب پاذیری معیشات از طارح خاروج دام از
جنگل و ساماندهی جنگلنشاینان باا یکادیگر تفااو
معنیداری دارند ،بهطوری که پذیرندگان این طرح هم
نگرش مساعدتری نسبت به آن دارناد و هام معیشات
آنان کمتر از گروه دوم از ایان طارح آسایب پذیرفتاه
است .شایانذکر است که تمام طرحها و برنامهها ،آثاار
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اجتماعی و اقتصادی بر محیط باه جاای مایگذارناد.
بنابراین ،افراد جدا از پذیرفتن یا نپذیرفتن طرح ،از آن
متأثر میشاوند .یافتاۀ تحقیاق اارار نشاان داد کاه
افرادی که طرح را نپذیرفتهاند ،از پیامدهای آن بیشتر
آسیب دیدهاند .به بیان دیگر ،اگر افراد جزو این طارح
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میشدند ،کمتر آسیب میدیدند .برای مثاال ،دریافات
وام و تسهیال فقط شامل افرادی میشود که طرح را
پذیرفته باشند .همچنین ،مقایسۀ دو گاروه نشاان داد
که آنها از نظر نگرش نسابت باه ارزشهاای جنگال و
گرای به ریسک تفاو معنیداری با یکدیگر ندارند.

جدول  -2مقایسۀ دو گروه پذیرنده و نپذیرنده طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگلنشینان
*

متغیر مورد مقایسه

* میانگین.

 با فرض برابری واریانسها.

59/77
5/33
9/27
33/37
1273333
32/92
5713333
593333
31/23
13/73
1/39
3/33
3/19
3/27
12/97
3/33
17/17

57/13
3/97
5/57
93/73
15333333
33/33
3923333
13333
25/29
27/73
1/52
3/11
3/13
3/33
19/33
1/17
13/72

3/31
1/19
2/13
1/73
3/29
3/21
1/33
2/27
1/39
2/73
1/33
2/21
3/71
5/51
1/39
2/13
9/72

19/52
1/37
1/79
21/52
53/23

19/53
1/79
1/73
31/29
72/57

3/335
1/77
3/339
1/73
5/77

3/132
3/371
3/772
3/137
3/333

گروه پذیرنده

سن (سال)
تعداد سالهای تحصیل

تعداد اعضای خانوار (نفر)

سابقه اشتغال به دامداری (سال)

میزان درآمد از دامداری (تومان در سال)

سابقه اشتغال به کشاورزی (سال)

میزان درآمد از کشاورزی (تومان در سال)
میزان درآمد از سایر مشاغل (تومان در سال)

تعداد گوسفند و بز (رأس)
تعداد گاو گوساله (رأس)

میزان زمین زراعتی (هکتار)
میزان باغ (هکتار)

تعداد عضویت در تعاونیها
دفعا سفر به نزدیکترین شهر (مرتبه در ماه)
+
زمان الزم برای تصمیم دربارۀ پذیرش طرح (سال)
میزان شرکت در کالسهای آموزشی یا ترویجی (عدد)
نگرش نسبت به طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگلنشینان
نگرش نسبت به ارزشهای جنگل

 انسانمحوری
 زیستمحوری بینابینگرای به ریسک
آسیبپذیری معیشت

*

آماره t

Sig.
3/917
3/359
3/339
3/377
3/332
3/323
3/373
3/327
3/133
3/331
3/137
3/327
3/593
3/333
3/132
3/335
3/333

گروه نپذیرنده

 +از زمان آگاهی فرد نسبت به اجرای طرح در منطقه تا زمان تصمیم به پذیرش یا ردّ طرح.

عوامل تبیینکنندۀ پذیرش طرح خروج دام از جنگل
و ساماندهی جنگلنشینان

بهمنظور تعیاین مهامتارین عوامال تبیاینکننادۀ
پااذیرش طاارح خااروج دام از جنگاال و ساااماندهی
جنگلنشینان ،رگرسیون لجستیک به روش گامبهگاام

پی رونده اجرا شد .متغیر وابسته در این تحلیل یاک
متغیر دووجهی یعنی پذیرش طارح (باا ارزش عاددی
 )1و عاادم پااذیرش (بااا ارزش عااددی صاافر) اساات.
متغیرهای مستقل شامل سان (باه ساال) ،تحصایال
(به تعداد سال های تحصیل) ،تعداد اعضای خانوار (باه
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نفر) ،سابقه اشاتغال باه داماداری (باه ساال) ،میازان
درآمد متوسط ساالنه از دامداری (باه توماان) ،ساابقۀ
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
هکتار) ،میزان باغ (به هکتار) ،تعاداد دفعاا دریافات
وام بارای داماداری (مرتباه) ،تعاداد دفعاا سافر باه
نزدیکترین شهر (در ماه) ،عضویت در تعااونی (امتیااز
یک بارای بلای و صافر بارای خیار) ،مشاور ادارا
دولتی قبل از اجرای طرح با پاسخگویان (امتیااز یاک

باارای بلاای و صاافر باارای خیاار) ،تعااداد شاارکت در
کالس های آموزشی یا ترویجی دربارۀ طرح خاروج دام
از جنگل و ساماندهی جنگلنشینان ،شااخص نگارش
نساابت بااه طاارح خااروج دام از جنگاال و ساااماندهی
جنگاالنشااینان ،شاااخصهااای نگاارش انسااانمحااور،
زیست محور و بینابین نسابت باه ارزش هاای جنگال،
شاخص گرای باه ریساک و شااخص آسایبپاذیری
معیشت میشاد .بعاد از وارد کاردن هماۀ متغیرهاای
مستقل در تحلیال رگرسایون لجساتیک ،آمااره هاای
مربوط به متغیرهای واردشده در مادل رگرسایونی در
جدول  3آورده شد.

جدول  -3نتایج تبیین مدل رگرسیونی به روش گامبهگام پی رونده
رریب B

آماره Wald

Sig.

)Exp (B

نام متغیر
تعداد دفعا دریافت وام برای دامداری
تعداد دفعا سفر به نزدیکترین شهر در ماه
مشور ادارا دولتی قبل از اجرای طرح با پاسخگویان
شاخص گرای به ریسک
شاخص آسیبپذیری معیشت

5/377
3/553
1/729
-3/111
-3/233

7/377
11/537
9/339
7/125
11/179

3/331
3/331
3/323
3/335
3/331

173/339
1/797
5/372
3/327
3/733

مقدار ثابت

15/155

11/197

3/331

3915779

بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان مشاهده کرد کاه
طی پنج مراله ،پنج متغیر مستقل شامل «تعداد دفعاا
دریافات وام باارای دامااداری»« ،تعااداد دفعااا ساافر بااه
نزدیکترین شهر»« ،مشور ادارا دولتی قبل از اجرای
طرح با پاسخگویان»« ،شااخص گارای باه ریساک» و
«شاخص آسیبپذیری معیشت» ااتمال ورود به الگاوی

پی بینی در مُدل رگرسیونی در ساطح خطاای  3/35را
داشتهاند .بنابراین مایتاوان نتیجاه گرفات کاه ااتماال
پاااذیرش طااارح خاااروج دام از جنگااال و سااااماندهی
جنگلنشاینان تاابعی لجساتیک از پانج عامال یادشاده
میباشد که بهصور زیر برآورد و محاسبه میشود:

) exp(15.955  5.076 X 1  0.588 X 2  1.624 X 3  0.191X 4  0.238 X 5
) 1  exp(15.955  5.076 X 1  0.588 X 2  1.624 X 3  0.191X 4  0.238 X 5

با توجه به جدول  3میتوان اساتنباط کارد افارادی
که «تعداد دفعا بیشتری بارای داماداری وام دریافات
کااردهانااد»« ،تعااداد دفعااا مسااافر بیشااتری بااه

Pi 

نزدیکترین شهر در مااه داشاتهاناد» و «ادارا دولتای
قبل از اجرای طرح با آناان مشاور کاردهاناد» ،طارح
خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگلنشینان را بیشتر
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پذیرفتهاند .در مقابل ،افرادی که «گارای باه ریساک»
بیشتری دارند و «آسیبپذیری معیشت» آناان از طارح
بیشتر بوده است ،طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی
جنگاالنشااینان را کمتاار مااورد پااذیرش قاارار دادهانااد.
همچنین ،نسبت بخت ها 1نشان میدهد که باا افازای
یک وااد در هر متغیر مستقل (به شارط ثابات مانادن
سااایر متغیرهااای مسااتقل) ،متغی ار وابسااته (ااتمااال
پااذیرش طاارح خااروج دام از جنگاال و ساااماندهی
جنگلنشینان) چند برابر افزای پیدا میکناد« .تعاداد
دفعا دریافت وام بارای داماداری» بار پاذیرش طارح
خروج دام از جنگل و سااماندهی جنگالنشاینان تاأثیر
مثبت دارد و افزای یک وااد آن ،ااتمال پذیرش این
طرح را به نسبت  173/339افزای میدهد« .مشاور
ادارا دولتی قبل از اجرای طرح باا جنگالنشاینان» و
همچنین «تعداد دفعا مسافر به نزدیکتارین شاهر
در ماه» نیاز بار پاذیرش طارح خاروج دام از جنگال و
ساماندهی جنگلنشینان تأثیر مثبات دارناد و افازای
یک وااد از هر کدام از آنها ااتمال پذیرش ایان طارح
را بهترتیب به نسبت  1/797و  5/372افزای میدهاد.
اما متغیرهای «شاخص گرای به ریسک» و «شااخص
آسیب پذیری معیشت» بر ااتمال پذیرش طرح خاروج
دام از جنگل و ساماندهی جنگالنشاینان تاأثیر منفای
دارند ،بهطوری که افزای یک وااد از هر کدام از ایان
متغیرها ،بهترتیب بهنسبت  3/327و  3/733از ااتماال
پذیرش این طرح میکاهد.
آمااارۀ صااحت پاای بیناای مسااتخرج از جاادول
طبقاهبناادی 2بارای باارازش الگاوی (ماادل) رگرساایون

11

لجستیک نشان میدهد که این الگوی پانجمتغیاره ،در
 37درصد موارد ،تغییرا متغیر وابسته یعنای پاذیرش
طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگلنشاینان را
صحیح پی بینی مایکناد .از نظار الگوساازی ،چناین
الگوهایی که میتوانند با اتکا بر عناصر اطالعاتی معدود،
بخ مهمی از تغییرا متغیر وابسته را تبیاین کنناد،
الگوهای موفق در پی بینی محساوب مایشاوند ،زیارا
همزماااان از دو ویوگااای اعتباااار و اقتصاااادی باااودن
برخوردارند .جدول  ،9خالصهای از آمارههای مربوط باه
برازش (نیکویی) الگوی بهدستآمده را نشان میدهد.
براساس اطالعا جدول  ،9هرقادر آماارۀ صاحت
پی بینی به  133نزدیک باشد ،الگو معتبرتر ارزیاابی
ماایشااود .در مجمااوع ،الگوهااایی کااه آمااارۀ صااحت
پی بینی آنها بای از  75باشاد ،الگوهاای مناسابی
دانسته می شوند .همچنین ،آمارۀ لگاریتم درست نمایی
باید تا اد امکان کوچک باشد که در این الگو ،کوچک
اساات .همچنااین ،آمااارۀ کاااکس و اساانل و آمااارۀ
نایجل کر  ،همانند آمارۀ رریب تعیین در رگرسایون
عادی ،میزان تبیاین تغییارا متغیار وابساته توساط
متغیرهااای مسااتقل را نشااان ماایدهن اد .در جاادول
یادشده ،میزان این دو آماره بهترتیب  3/575و 3/753
است که نشان میدهد پنج متغیر واردشاده در الگاوی
رگرسیونی ،از قدر متوساط ( 57/5درصاد) تاا زیااد
( 75/3درصد) در تبیین تغییرا متغیر وابسته ،یعنای
«پااذیرش طاارح خااروج دام از جنگاال و ساااماندهی
جنگلنشینان» برخوردارند.

جدول  -9آمارههای اختصاری الگوی پی بینی نهایی (براساس تمام متغیرهای اصلی)
مراله
پنجم

آمارۀ

درجۀ
آزادی

33/299

5

2

سطح
معنیداری
Sig.

3/333

آمارۀ صحت
پی بینی

آماره

آماره

Cox and Snell

Nagelkereke

37

3/575

3/753

21

آمارۀ لگاریتم
درستنمایی
-2 Log Liklihood

55/335

Exp (B) or Odds ratio
Classification table

1
2
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بحث
نتایج بهدستآمده نشان داد که ساابقۀ داماداری در
بین افراد مورد مطالعه ،طاوالنی اسات و آناان باهطاور
متوسط ادود  93سال به ایان کاار مشاغول باودهاناد؛
بنابراین ،استفاده از جنگل بهعنوان یکی از منابع تاأمین
علوفۀ ارزان برای دام ،می تواند بارای آناان مهام باشاد.
بنابراین ،سادهانگاری است که پذیرش طارح خاروج دام
از جنگل و سااماندهی جنگالنشاینان باهرااتای اجارا
شدنی باشد .این در االی است که ماهیت این طرح به-
صورتی است که پذیرش آن مساتلزم تغییار معیشات و
نحوۀ زنادگی جنگالنشاینان اسات و بناابراین ،کااری
اساس و نیازمند برنامهریزی دقیق و اسابشده است.
همچنین ،اکثر نمونههای مورد مطالعه تحصیال کمای
دارند ،بهطوری که بی از یکسوم آنان بیسوادند .اگار
سطح تحصیال بهعنوان یکای از معیارهاای توانمنادی
محسوب شود ،از ایان نظار وراعیت مناسابی در باین
جنگلنشینان وجود ندارد .بنابراین ،هر اقادام در تغییار
روش زناادگی آنااان ماایبایااد متناسااب بااا میاازان
آسیبپذیری آنان انجام گیرد.
با وجود این ،نتایج نشاان داد کاه فرایناد پاذیرش
این طرح ،زمان بر بوده است ،زیرا افاراد از زماان آگااه
شدن از وجود طرح خروج دام از جنگال و سااماندهی
جنگلنشینان ،بارای رسایدن باه مرالاۀ تصامیم باه
پذیرفتن یا نپذیرفتن آن ،بهطور متوسط به اادود 13
سال زمان نیاز داشتهاند .ایان نشاان مایدهاد کاه در
اجرای طرح نباید پذیرش سریع آن را از جنگلنشینان
توقع داشت .بههمین دلیل ،ایان طارح بایاد در زمارۀ
برنامه های بلندماد دیاده شاود .همچناین پوشا
برنامههای آموزشی و ترویجی در این طرح اند باوده
است ،بهطوری که بی از یکسوم افراد مورد مطالعاه
در هیچ برنامۀ آموزشی یاا ترویجای مارتبط باا طارح
شرکت نداشتهاند و متوسط تعداد برنامههای آموزشای
یا ترویجی ارائهشده نیاز ناکاافی و در ااد  2/1ماورد
بوده است .ازآنجا که برنامه های آموزشی و ترویجی ،از
ابزارهااای الزم در پیشاابرد نااوآوریهااا در مناااطق

عوامل تعیینکنندۀ پذیرش خروج دام از جنگل و...

روستایی محسوب می شاوند ،بایاد تمهیادا مناساب
بهمنظور افزای تعداد این برنامههاا و افازای ساطح
پوش آنها اندیشیده شود.
مقایسۀ دو گروه نیز نشان داد که کسانی که طارح
را نپذیرفتنااد ،نگاارش نامساااعدتری بااه آن دارنااد.
بنابراین ،از جمله اقداما اولیۀ دستاندرکاران اجارای
این طرح ،تالش در تغییر نگرش افاراد نسابت باه آن
است .اگرچه نگارش افاراد باه طارح چنادان مسااعد
نیست ،نسبت باه ارزش هاای جنگال مسااعد نگارش
مناسبی دارند .رریب همبستگی پیرساون نیاز نشاان
داد که رابطۀ معنیداری بین نگارش افاراد نسابت باه
طرح و نگرش نسبت به ارزش های جنگل وجود ندارد.
بنابراین ،آنان بر اهمیت و ارزش جنگلهاا واقا اناد و
نبود گرای مساعد به طرح دلیلای بار نباود گارای
مساعد نسبت به ارزش جنگلها نیست .در این زمیناه
باید متذکر شاد کاه رابطاۀ باین نگارش و رفتارهاای
محیط زیستی موروعی پیچیده است ،باهطاوری کاه
برخی مطالعا رابطاۀ ایان دو را راعی مایدانناد و
برخااای دیگااار رابطاااهای با اهدسااات نیااااوردهاناااد
(Thapa, 1999؛ عابدیسروستانی.)1313 ،
یافته های مربوط به آسیب پذیری معیشات از طارح
خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگالنشاینان نشاان
میدهد که افراد مورد مطالعه آسیب زیادی از این طرح
دیاادهانااد و ایاان آساایب باارای کسااانی کااه طاارح را
نپذیرفتهاند بیشتر از افراد پذیرنده اسات .ایان یافتاه باا
نتایج مطالعۀ عظیمی و امیریلمر ( )1337دربارۀ تاأثیر
نامناسب طرح بر زندگی جنگلنشینان هماهنگ اسات.
در این زمینه باید متوجه بود که ایان یافتاه دلیلای بار
نامناسب بودن ایادۀ خاروج دام از جنگال و سااماندهی
جنگلنشینان نیست ،بلکه نشان میدهد که به ااتماال
زیاد نحوۀ اجارای ایان طارح باهصاورتی باوده کاه در
مجموع ،معیشت پاسخگویان دچار آسایب شاده اسات.
بنابراین ،توصیه میشود علل و عوامل چناین پدیادهای
بررسی شود تا بهتار بتاوان درباارۀ آن قضااو درسات
داشت .از طر دیگر ،مقایساۀ دو گاروه نشاان داد کاه
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گروه پذیرنده دارای خانوار کمجمعیتتار ،تعاداد گااو و
گوسالۀ کمتر ،درآمد کمتر از راه داماداری ،میازان بااغ
کمتاار ،درآمااد بیشااتر از منااابع غیاار از دامااداری و
کشاورزی ،دفعا سفر بیشتر در هر ماه به نزدیکتارین
شهر و شرکت بیشتر در کالسهای آموزشی یا ترویجای
ماارتبط بااا طاارح خااروج دام از جنگاال و ساااماندهی
جنگلنشاینان هساتند .همچناین پذیرنادگان ،نگارش
مساعدتری به طرح دارند .این یافتهها در مجموع رامن
بیان اتکای کمتر آنان به دامداری بهعنوان منبع درآماد
بیانگر قوی بودن خصلت جهانشهری در بین ایان گاروه
از افراد است که میتواند زمیناۀ بهتاری بارای پاذیرش
طرح را فراهم آورده باشد .یافتههاای مرباوط باه تعاداد
سالهای تحصیل با نتاایج مطالعاۀ رفیعای و همکااران
( ،)1333قادری و همکاران ( )1333و امیرنواد ()1313
هماهنگ است .اما یافتۀ مربوط به تعداد افراد خاانوار باا
نتایج مطالعا رفیعای و همکااران ( )1333و امیرناواد
( )1313همراستا نیسات .همچناین یافتاۀ مرباوط باه
تعداد دام با نتایج مطالعاه قاادری و همکااران ()1333
هماهنگ است .پووه اارار همچناین نشاان داد از
بین عوامل مورد بررسی ،پنج عامل یعنی تعاداد دفعاا
دریافاات وام باارای دامااداری ،1تعااداد دفعااا سافر بااه
نزدیکترین شهر ،مشور ادارا دولتی قبال از اجارای
طاارح بااا پاسااخگویان ،گاارای بااه ریسااک و میاازان
آسیبپذیری معیشت ،اصلی ترین عواملیاند که براساس
آنها میتوان به پی بینی دربارۀ پذیرش این طرح اقدام
کرد .تأثیر منفی گرای به ریسک در ااتماال پاذیرش
طرح خروج دام از جنگال و سااماندهی جنگالنشاینان
نشان میدهد که افراد ریسکپذیر ،اارارند خطرهاای
ناشی از نپاذیرفتن ایان طارح را بیشاتر از بقیاه پاذیرا
باشند و در نتیجاه ،ااتماال تمایال باه پاذیرش طارح
خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگلنشاینان در آنهاا
کمتر است.

 1تعداد دفعا دریافت وام برای دامداری ،سوای زمان قبال یاا بعاد از
پذیرش یا نپذیرفتن طرح مد نظر بوده است.
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سپاسگزاری
مؤلفان مراتب تشکر خود را از معاونت پووهشای و
فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
که هزینۀ این پووه را متقبل شدند ،اعالم میدارند.
منابع
اداره کاال منااابع طبیعاای و آبخیاازداری اسااتان مازناادران،
 .1313گزارش منتشار نشادۀ داخلای طارح خاروج دام و
ساماندهی جنگلنشینان 35 ،ص.
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نکا .1313 ،گزارش منتشر
نشدۀ داخلی طرح توسعه منابع طبیعی منطقۀ نکا .شارکت
نکاچوب 75 .ص.
امیرنااواد ،امیااد .1313 ،بررساای میاازان تاااثیر عواماال
اقتصادی-اجتماعی برای تمایل به خروج دام از جنگلهاای
استان مازندران (مطالعۀ ماوردی :جنگال هاای شهرساتان
ساری) ،مجلۀ مرتع.231-221 :)2( 5 ،
آقازمااانی ،جمشااید .1377 ،مشااارکت جنگاالنشااینان در
تعاونی های افاظت و اایای جنگل ،مجلۀ جنگل و مرتاع،
.39-21 :37
ایدری ،قدر اله ،.صاد خلیلیان و اسین ارزانی.1332 ،
بررساای و تحلیاال مشااکال اقتصااادی-اجتماااعی طاارح
سااااماندهی خاااروج دام و تجمیاااع جنگااالنشاااینان در
جنگاالهااای شاامال (مطالعااه مااوردی در منطقااۀ لفااور
سوادکوه) ،پووهشنامۀ علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر،
.35-27 :)9( 1
رفیعی ،اامد ،امید امیرنواد و میالد اتقایی .1333 ،بررسای
میزان تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی ،جهات خاروج دام از
جنگلهای استان مازنادران ،در :مجموعاه مقااال ششامین
کنفاارانس اقتصاااد کشاااورزی ایااران ،قاباال دسااتیابی در:
http://www.civilica.com/Paper-IAEC07-

 ،IAEC07_081.htmlدسترسی در .1312/12/15
سازمان افاظت از محیط زیست .1319 ،جنگلهای ایران،
ارزشهااا و تهدیاادا  .قاباال دسترساای در،www.doe.ir :
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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, socioeconomic 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 nonhusbandry 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.
Keywords: Animals exiting from forests, Forest dwellers, Nekachub.
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