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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،ارائۀ سناریوهای مدیریت جنگل در مقابل تغییرات آینده از طریق آیندهپژوهی بود .این پژژوهش در جنگژلهژای
آرمرده واقع در شهرستان بانه انجام گرفت .روند تغییژرات اجتمژا ی -اقتصژادی در طژول دورۀ  3108 -3113بژا اسژتداده از پرساژنامه،
مصاحبه و مطالعۀ اسناد موجود بررسی شد .بهمنظور تعیین جایگاه نمایهها و ناانههای اثرگذار بر تغییر میژاان وابسژتگی معیاژتی مژردم
محلی به جنگل تحلیل سلسلهمراتبی با استداده از نظرات  30کارشناس انجام گرفت .سپس بهمنظژور انجژام آینژدهپژوهژی در قالژر روش
دلدی 37 ،کارشناس خبرۀ محلی به روش هدفمند انتخاب و در مراحل مختلف از آنها پرسش شد .از نتژای بژهدسژتآمژده از مصژاحبه بژا
خبرگان محلی و متخصصان و نتیجۀ تحلیل سلسلهمراتبی ،پرسانامۀ باز مرحلۀ اول دلدی طراحی و با ارسال به کارشناسژان نظژرات آنژان
گردآوری شد .با استداده از نتیجۀ مرحلۀ اول دلدی ،پرسانامۀ سازمانیافتۀ مرحلۀ دوم طراحی شد و پس از ارسال مجدد به کارشناسژان،
امتیازدهی گویههای حاصل از هماندیای مرحلۀ اول دلدی در طیف لیکرت صورت گرفت .نتژای حژاکی از تغییژرات اجتمژا ی -اقتصژادی
چامگیری در دورۀ زمانی تحقیق است؛ بهطوری که مهاجرت به شهر ،کاهش شدید تعداد دام ،روند ثابت هاینههای کل معیات ،کژاهش
هاینههای تأمین سوخت ،نوسانات جائی درآمد ،ضعف شدید امکانات رفاهی و دم بهبود معنیدار کیدیت زندگی از جملۀ این موارد است.
سناریوهای آینده در افق  3888شامل ادامۀ روند کنژونی ،سژناریوی مطلژوب و سژناریوی نژامطلوب اسژت کژه سژناریوی مطلژوب بژه دو
زیرسناریوی مطلوب ممکن و مطلوب ناممکن تدکیک شده است .نتای ناان داد که سناریوی نامطلوب بیاترین احتمال تحقق را در افژق
مورد نظر دارد و پس از آن بهترتیر سناریوهای مطلوب ممکن ،ادامۀ روند و مطلوب ناممکن بیاترین احتمال تحقق را دارند.
واژههای کلیدی :آرمرده ،آیندهپژوهی ،تحلیل سلسلهمراتبی ،دلدی ،زاگرسشمالی ،سناریو.

مقدمه
زاگرس شمالی بخای از جنگلهای زاگرس اسژت
که از جنژوب پیراناژهر آزژاز شژده و تژا مژرز اسژتان
کردستان با کرمانااه در کوههای شاهو ادامژه دارد .در
روستاهای زاگرس شمالی دامداری و کااورزی سژنتی
از منژژابع اصژژلی معیاژژت مژژردم بژژهشژژمار مژژیرونژژد.
 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس81301938190 :

توپژژوگرافی منطقژژه ،کمبژژود مراتژژع و زمژژینهژژای
کااورزی ،توسعهنیافتگی و اتکژای معیاژتی جوامژع
محلی به دامداری سنتی موجر وابستگی شژدید آنهژا
به منابع جنگلی شده اسژت .تکامژل روابژ انسژان بژا
جنگل در گذر زمان به شکلگیری نو ی دانژش بژومی
جنگلداری در منطقه منجر شده که جامعژۀ محلژی را
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در سطح خانوار قادر میسازد با بهرهبرداری مسژتمر از
منژژابع جنگلژژی ،بقژژای خژژویش را اسژژتمرار بخاژژد
( .)Ghazanfari, 2003از ویژگیهای مهم منطقه ایژن
است که لیرزم ملی بودن جنگلها ،قوا ژد مالکیژت
رفی هنوز بین مردم محترم شمرده میشود و بر ایژن
اسژژاس جنگژژل بژژین خانوارهژژا تقسژژیم شژژده اسژژت
( .)Valipour et al., 2008در سیسژژژتم سژژژنتی
جنگلداری آرمرده با توجه به کمبود لوفژه در فصژول
سژژرد ،هژژر خژژانوار بژژهصژژورت رفژژی شژژاخههژژا و
سرشژژاخههژژای برگژژدار مسژژاحتی از جنگژژل را کژژه در
اختیار دارد قطع (گالزنی) میکند .با گالزنژی ،3لوفژۀ
دامها و بخای از هیام مورد نیاز خانوار تأمین میشود
( .)Valipour et al., 2009در کنژار گالزنژی ،برداشژت
چوب هیامی و چژرای دام نیژا در طژول فصژل خاژک
(حدود هدت مژاه) انجژام مژیگیژرد .بژهمنظژور اسژتمرار
بهرهبرداری ،مردم محلی با استداده از دانش بومی خژود و
اتخاذ تدابیری به حداظت جنگل پرداختهاند .با ایژنحژال
در سالهای اخیر بهدلیل تغییژر نحژوۀ معیاژت مژردم و
کاهش رزبت جوانان به گالزنی و دامژداری سژنتی ،ایژن
سیستم بهطور کامل اجرا نمیشژود ()Valipour, 2013
که ادامۀ این روند آیندۀ جنگل را با خطر جدی مواجه
میکند (.)Namiranian et al., 2008
در مباحژژ مژژدیریت جنگژژل ،ماننژژد طژژر هژژای
جنگلداری ،مهمتژرین هژدف برنامژهریژاان و مژدیران،
حداظت و بهرهبرداری پایدار جنگل است .دستیابی بژه
این اصل بهویژه در شرای جنگلهای زاگژرس ،بژدون
ماارکت مردمژی کژه در تمژاس مسژتقیم بژا جنگژل
هستند ممکن نیست .با درک این مهم ،در سژالهژای
اخیر سیاست سازمان جنگلها نیا بهسژمت ماژارکت
دادن جوامع محلی در اجژرای طژر هژای جنگلژداری
سوق پیدا کرده است ( .)FRWO, 2002مژردم محلژی
بهدلیل وابستگی معیاتی به جنگل ،از تأثیرگژذارترین
وامل در جهت دستیابی به اهداف مدیریتی هسژتند؛
بهنحوی که اگر به ایجاد تعادل بژین نیازهژای مژردم و
پتانسیلهای جنگل پرداخته ناود ،با توجه به روند در
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حال تخریر جنگلها ،شژدت ایژن تخریژر مژیتوانژد
افاایش پیدا کند .به همین دلیل )Ghazanfari (2003
چارچوبی را برای تهیژۀ طژر جنگلژداری در زاگژرس
شمالی ارائژه داد کژه مطالعژۀ اجتمژا ی -اقتصژادی و
هدفگذاری ماارکتی یکی از مهمترین بخشهژای آن
است.
نکتژژۀ مهژژم در مطالعژژات اجتمژژا ی -اقتصژژادی
طر های جنگلداری ،هدفگذاری ماارکتی بژا در نظژر
گرفتن تغییرات احتمژالی آینژده و نژه فقژ بژرمبنژای
خواستههای فعلی مردم در هنگام تدوین طر است .به
این ترتیر نهتنها مردم بژه نژوان گروهژی از مژثثرترین
ذیندعان (دستاندرکاران) در هدفگذاری دخالژت داده
مژژیشژژوند ،بلکژژه پویژژاییهژژای جامعژژه نیژژا در تعیژژین
راهبردهای مدیریتی در نظر گرفته میشود .بژا گذشژت
زمان و دگرگونی اجتمژا ی و اقتصژادی ،خواسژتههژا و
انتظژژارات مژژردم و بژژهتبژژع آن اثرهژژای آنهژژا بژژر منژژابع
پیرامژژونی خژژود از جملژژه جنگژژل تغییژژر مژژیکنژژد.
برنامهریژای بژرای واکژنش مناسژر و بهنگژام بژه ایژن
تغییرات ،ضریر موفقیت مدیریت را افاایش خواهد داد.
بخاژژژی از حادثژژژههژژژای آینژژژده ،ناخواسژژژتنی و
نامطلوب اند که میتوان با برنامهریای و پژیشبینژی از
بروز آنهژا جلژوگیری کژرد یژا بژهنحژوی از پیامژدهای
نامطلوب آنها اجتناب ورزید .تهیۀ چامانژداز آینژده و
برنامهریای بلندمدت ،یکی از روشهای پژیشبینژی و
مقابله با این حوادث نامطلوب است .نخستین تالشهژا
برای مطالعۀ آینده در دهۀ  3178در شرکت3راند 4و با
اسژژتداده از روش سناریوسژژازی آزژژاز شژژد و در دهژژۀ
 ،3188این شرکت روش دلدژی را بژرای آینژدهنگژری
مطر کرد و در پی آن روشهای زیرکمژی یژا کیدژی
براساس این پیانهاد آزاز شد (.)Mardukhi, 2013
آیندهنگری ،یک ظرفیت باری ام است که فرد را
 1گالزنی «مجمو ه ملیاتی است که بهمنظور بهرهبرداری از برگ و
سرشاخههای درختان بلوط در زاگرس شمالی از طرف مردم محلی با
قوا د ویژهای بهکار برده میشود» (.)Valipour, 2013
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قادر میسازد در مورد آینده بیندیاژد و احتمژالهژای
آینژژده را بررسژژی و مدلسژژازی کنژژد و در مقابژژل آن
واکژژنش ناژژان دهژژد ( )Slaughter, 1996و بژژه ایژژن
ترتیر میتواند تصاویری از آیندههای پیشرو را پژس
از اتخاذ هر تصمیم آشکار کند .به این صورت مژدیران
قادر خواهند بود از ابتدا تصویری از گاینههای مختلف
آینده داشته باشند و با طراحی سژناریوهای چندگانژه
بهسوی آیندۀ مطلوب گام بردارنژد .ایژن سژناریوها بژا
تدوین راهبردها و ملیات مناسژر ماننژد پلژی مژل
میکنند که زمان حژال را بژه آینژدۀ مطلژوب متصژل
میکنند ( .)Evans, et al,. 2010از جملژه مهژمتژرین
هدفهای آینژدهپژوهژی ،آمژادگی بژرای آینژدههژای
پیشبینیناده ،ترسیم ناژانههژای مهژم و رونژدهای
شکلدهندۀ آینده ،هماهنگی با تغییرات منظم ،ناژان
دادن مسژژیر تغییژژرات و سژژر ت تغییژژر و مژژدیریت
بحرانها ،حل اختالفها ،پیاگیری از ماکلها و رفژع
و حل آنهاست (.)Zakersalehi, 2005
آیندهنگری در حوزۀ جنگژل ،روشژی لمژی بژرای
حمایت از سیاسژتهژا و ملکردهژای مطلژوب اسژت.
آینده نگری گاینژه هژایی را کژه احتمژال وقژوا دارنژد
ماخص میکند و پیامدهای آنهژا را بژهوضژو ناژان
میدهد .واملی مانند تغییرات بژازار ،افژاایش درآمژد
سژژرانه ،تغییژژر جمعیژژت ،تغییژژر الگژژوی مصژژرف،
شهرناژژینی ،اقتصژژاد جهژژانی و فنژژاوریهژژای جدیژژد
تأثیرات گستردهای بر وضعیت بژومسژازگان جنگژل و
خدمات آن خواهند داشت .آیندهپژوهی میتواند تغییر
خواستهها و تقاضژاهای جامعژه را در آینژده ماژخص
کرده و به اصال رفتار هماکنون ،تصمیمگیری بهینه و
برخورد مناسر با چالشهای ناشی از تغییژرات ایجژاد
شده در بعد زمان کمک کند (.)Friedman, 2009
در حوزۀ جنگل ،آیندهپژوهی در زمینههای مطالعژات
اجتمژژژا ی -اقتصژژژادی (،)Shamohammadi, 2014
مطالعۀ نگرانیهای  78سال آیندۀ جنگلهژای جهژان
( ،)Carpenter, et al., 2006بررسژژی آینژژدۀ رقابژژت
صنایع وابسته به جنگژل ( ،)Niskanen, 2006مطالعژۀ
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بهبژژژژژود رابطژژژژژۀ مژژژژژردم محلژژژژژی و دولژژژژژت
( ،)Evans, et al., 2008کاف چالشهای ادامژۀ رونژد
مدیریت ماژارکتی ( ،)Kassa, et al., 2009شناسژایی
روشهای ماارکتی برای برنامژهریژای آینژدۀ جوامژع
جنگلژژی ( )Evans, et al,. 2010و تحلیژژل تحژژو ت
آینژژژدۀ بازارهژژژای جهژژژانی محصژژژو ت چژژژوبی
( )Jonsson, 2011صورت گرفته است.
این پژوهش در جنگلهای حوزۀ آرمژرده از توابژع
شهرسژژتان بانژژه در اسژژتان کردسژژتان انجژژام گرفژژت.
پراکندگی جمعیت محلی ساکن در جنگلهای بانه در
کوخها و وابسژتگی معیاژتی آنژان بژه جنگژل سژبر
شکلگیژری روش جنگلژداری سژنتی بژا سژازماندهی
زمانی -مکانی ویژه شده است .وابستگی معیاژتی بژه
جنگژژل در قالژژر گالزنژژی ،برداشژژت چژژوب هیامژژی و
ساختمانی و برداشت محصولهای زیرچوبی اسژت .در
گذشته بهدلیژل وابسژتگی حیژاتی بژه جنگژل ،مژردم
محلی در کنار بهرهبرداری از منابع جنگلی به زادآوری
و استقرار آن اهمیت میدادند و جنگلژداری سژنتی را
بهصورت کامل اجرا میکردند؛ اما امروزه بژا توجژه بژه
نظام مالکیت مومی و تغییر نحژوۀ معیاژت مژردم و
بهوجود آمدن منژابع مژالی جژایگاین ماننژد قاچژاق و
همچنین بیمیلی نسل جوان به گالزنی و پرورش دام،
سیستم جنگلداری محلی بهصورت ناقص اجرا میشود
و پایداری جنگل و ادامۀ حیژات آن بژهصژورت جژدی
لحاظ نمیشود (.)Valipour, 2013
هدف این پژوهش مطالعۀ وضعیت معیاتی مژردم
منطقۀ آرمرده بانه کردستان در گذشته و حژال بژرای
دستیابی به متغیرهای اثرگذار رابطۀ مژردم بژا جنگژل
است تا براساس آن ،خواستههای آینده تصویر شژده و
از هژژماکنژژون بژژرای اصژژال مژژدیریت و حداظژژت ایژژن
جنگلها گام برداشته شود .به ایژن ترتیژر شژناخت و
درک صژژحیحی از مسژژائل نوظهژژور و جدیژژد منطقژژه
(جوانهها) و نحوۀ برخورد یا مقابله با آنها بهدست آمژد
و سناریوهای ممکن برای مدیریت سژازگار جنگژل در
آینده شناسایی و ارائه شد.
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مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

طر ساماندهی گالزنی که در سال  3108توسژ
مرکا پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی تهیه
شژده حژدود  31هژاار هکتژار از جنگژلهژای حژوزۀ
اسژژتحداظی شهرسژژتان بانژژه را در بژژر مژژیگیژژرد
( .)Valipour, 2013بخش دوم طر مذکور (آرمژرده)
با مساحت حدود چهارهاار هکتژار بژرای ایژن تحقیژق
انتخاب شد .تودههای جنگلی منطقژۀ تحقیژق از تیژ
رویاگاههژای زاگژرس شژمالی اسژت کژه در معژر
بهرهبرداری انسژان قژرار گرفتژه اسژت .فژرم پرورشژی
جنگلهای آرمرده شاخه و دانژهزاد (ازلژر شژاخهزاد)
است .گونههای درختی و درختچهای منطقۀ پژژوهش
شامل سه گونژه بلژوط (بژرودار ،3مژازودار 4و ویول،)1
بنه ،گالبی ،زالاالک ،ون ،بید ،بادام ،شیرخات ،کیکم،
پالخژژور ،سژژماق ،آلبژژالوی وحاژژی ،نسژژترن ،دافنژژه و
تماک هستند (.)Ghazanfari, 2005
روش پژوهش

افق زمانی این تحقیق سال  3888و همگام با افژق
زمانی چامانداز برنامههای توسعۀ اقتصادی ،اجتما ی
و فرهنگژی جمهژوری اسژالمی ایژران اسژت .پژژوهش
حاضر دامنۀ زمانی بیستسژالۀ  3108تژا  3888را در
بر میگیرد.
روش تحقیق شامل دو گام اصلی پیشآیندهنگژری
و آیندهنگری است .در گام اول منابع زم فراهم آمد و
ادبیژژات موضژژوا بررسژژی شژژد و در گژژام دوم ب ژا روش
لمی به پیشبینی آینده پرداخته شژد .جائیژات ایژن
دو گام بهتدصیل بیان میشود.
در مرحلۀ پیشآیندهپژوهژی ،هژدف نمایژانسژازی
وضعیت موجود و درک بهتر موضواهژایی بژود کژه در
مرحلۀ آیندهنگری توس کارشناسان ارزیابی شژد .بژه
همین دلیل باید دادهها و منابع نااندهنژدۀ وضژعیت
هات سال گذشتۀ منطقه فراهم مژیشژد .در مرحلژۀ
اول سیاستهای کلی برنامههژای چاژمانژداز و دیگژر

برنامههای مثثر در تغییر رفتار مردم محلی بژا جنگژل
در دامنۀ زمانی  3108تا  ،3113با همکاری ادارۀ کژل
منابع طبیعی و اسژتانداری کردسژتان ،نقژد و بررسژی
شد .روند تغییرات وضعیت جنگژل ،اجتمژاا و اقتصژاد
آرمرده نیا با استداده از روشهای ماژاهده ،اسژنادی،
پرسانامه و مصاحبه بژا افژراد آگژاه محلژی و بررسژی
آرشیوها ماخص شد.
روند اجرایژی برنامژههژای توسژعۀ ایژران  3888از
برنامههای سوم و چهارم توسعۀ اقتصادی ،اجتمژا ی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و سژند ملژی توسژعۀ
استانی استان کردستان بهدست آمد .در دسژتیابی بژه
اطال ات اجتما ی و اقتصادی ،یکژی از ا اژای گژروه
پژژژوهش آمژژوزشهژژای زم را از کارشناسژژان بخژژش
جمعیژژت و اقتصژژاد گژژروه آمژژار و اقتصژژاد اسژژتانداری
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کردستان دریافت کرد.
برای دسژتیابی بژه هاینژه و درآمژد سژا نۀ خژانوار
روسژژتایی منطقژژۀ پژژژوهش از روش تمژژامشژژماری و
مصاحبه با سرپرسژت یژا اژو کژامالا آگژاه از وضژعیت
خانوار استداده شد .بدین منظژور بژرای بژرآورد درآمژد،
تمامی درآمدهای حاصل از منابع درآمدزای موجژود در
منطقۀ کلیۀ ا اای خانوار در سژالهژای 3100 ،3108
و  3113لحژژاظ شژژد .همچنژژین بژژرای بژژرآورد هاینژژه،
تمامی هاینههای سا نه خانوار لحاظ شد .بهدلیل پایین
بودن سطح سواد مردم منطقه و بهمنظور دسژتیابی بژه
میاان مصرف کا هژای اساسژی خژوراکی ماننژد بژرن ،
8
روزن ،آرد و قند از واحدهای رای در محل مانند فَژرده
و تَنَکه 7استداده شد که در اصطالحات محلژی وزن هژر
فَژرده آرد بژژا وزن فَژرده بژژرن و قنژد متدژژاوت بژژود .بژژا
ماخص کردن زمان مصرف هر واحژد از کژا میژانگین
1
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مصرف ماهانه و سا نه خانوار بهدسژت آمژد .سژپس بژا
اسژژتداده از میژژانگین سژژا نۀ قیمژژت هژژر کژژا در
نادیکترین فروشگاه تعاونی بژه منطقژۀ طژر (تعژاونی
روستای شیخا سالم) و اسژتداده از شژاخص قیمژت در
مورد کا هایی که قیمت آنها ثبت ناده بود در هر سال
هاینۀ مصژرف سژا نۀ هژر کژا بژهدسژت آمژد .بژرای
دستیابی به هاینههژای دخانیژاتی خژانوار بژا ماژخص
کردن زمان شروا مصرف سیگار و تعداد سیگار مصرفی
هر او خانوار در روز ،مصرف سا نۀ هر فژرد سژیگاری
بهدست آمد .از نادیکترین تعاونی بژه منطقژۀ تحقیژق،
قیمژژت انژژواا سژژیگار در سژژالهژژای  3108تژژا 3113
بهدست آمد و هاینژۀ نهژایی مصژرف دخانیژات خژانوار
محاسبه شد .در نهایژت مجمژوا هاینژههژای مصژرفی
سا نۀ خانوار با سایر هاینژههژای خژانوار ماننژد هاینژۀ
سوخت ،خدمات ،پوشژاک ،مدرسژه ،یژدهای مژذهبی،
کارگری و خرید لوفۀ جمعشده و هاینۀ سا نۀ خژانوار
در سژژالهژژای  3100 ،3108و  3113بژژهدسژژت آمژژد.
هاینۀ سا نۀ خانوار در سالهای مجهول بژا اسژتداده از
روش درونیابی برآورد شد .در نهایت بهمنظژور مقایسژۀ
هاینه و درآمد بهدستآمده در هر سژال بژا اسژتداده از
شاخص قیمت ،قیمتها با حذف نرخ تورم به نرخ سژال
پایۀ  3101تبدیل شد .برای تبدیل قیمتهای جاری به
قیمت ثابت ،از شاخصهای قیمت بهکار بردهشده بژرای
استان کردستان اسژتداده شژد .بژا توجژه بژه دادههژای
موجود ،برآورد هاینژه و درآمژد در دورۀ 3108 -3113
با دقت هاار تومان صورت گرفژت و در انتهژا بژه واحژد
ریال تبدیل شد.
بهدلیل ویژگیهای کژوخناژینی ،بژرآورد جمعیژت
انسانی ابتدای دورۀ تحقیق ( )3108بژهسژختی انجژام
گرفت؛ چرا که در آمارهای رسژمی موجژود ،جمعیژت
کوخها همراه با جمعیت آبادیهایی که تعژدادی کژوخ
بهصژورت اقمژاری در اطژراف آن پراکنژدهانژد بژه نژام
جمعیت آبادی منتار میشود .همچنین بژا توجژه بژه
د یل امنیتی ،جمعیت کوخها بهتدکیژک و بژهصژورت
مومی منتار نمیشود؛ اما در مورد اکثژر کژوخهژای
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بررسیشده ،پس از دستیابی به آمار محرمانۀ جمعیژت
ماخص شد که اصالا جمعیت آنها ثبت ناده است .بژا
توجه به د یل ذکرشده آماربرداری از جمعیت توسژ
گروه پژوهش انجام گرفت .در ایژن بژرآورد بژه مراکژا
بهداشتی درمانی مربوط مراجعه شد کژه در آنجژا نیژا
اطال ژژات خانوارهژژایی کژژه در سژژال  3108در کژژوخ
سکونت داشتند ،ولی در زمان مراجعه مهاجرت کژرده
بودند کامالا حذف شده بود .به همین دلیل در بژرآورد
جمعیت پیاین از افراد مطلع ساکن کوخ پرسیده شد
و پس از ماخص شژدن بسژتگان خانوارهژای مهژاجر،
اطال ات آنان در سال  3108بهدست آمد.
دستیابی به آمار صحیح تعداد دام در دامنۀ زمژانی
تحقیق با توجژه بژه نبژود آمژار در شژبکۀ دامپاشژکی
شهرستان بانه و دم اطمینان مژردم محلژی بژه افژراد
زیربومی منطقه ،3کژاری زمژانبژر بژود .در نهایژت بژا
پرسوجوی فراوان ،چوپانی با اطال ات دقیق در مژورد
تعداد و ترکیر دام هر خانوار در منطقه معرفی شژد و
یک ندر از گروه گردآورنژدۀ اطال ژات همژراه بژا یژک
کارشناس شبکۀ دامپاشکی شهرستان بانژه کژه مژورد
ا تماد کامل این چوپان بود ،در یک جلسۀ شژبانه (بژا
توجه به دم امکان مصاحبه در روز بژه دلیژل شژرای
شغلی چوپان) بژا ایاژان مصژاحبه کژرده و آمارهژای
بهدستآمدۀ هر خانوار در بخش دام اصال شد .شایان
ذکر است که در اکثر موارد تعداد دام هر خانوار کمتژر
از تعداد واقعی که در اختیار داشتند ا ژالم شژده بژود.
این اختالف در مورد با مرخا بسیار چامگیر بود.
اطال ژژات مربژژوط بژژه وضژژعیت جنگژژل در دورۀ
هاتساله مذکور به ترتیر از طر ساماندهی گالزنژی
( ،)Ghazanfari, 2005تحقیق Ahmadi Lashkenari
) ،(2009تحقیژژق ) ،Valipour (2013و مصژژاحبه بژژا
پیرمردان و پیرزنان و مااهده بهدست آمد.

 .3بهدلیل ترس از آشکار شدن تعداد دام واقعی و جریمه شژدن توسژ
ادارۀ منابعطبیعی شهرستان بانژه .چژرا کژه در اکثژر مژوارد تعژداد دام
بیاتر از حد مجازی است که در پروانه چرای دام قید شده است.
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با مرور و تجایهوتحلیل اطال ات به دست آمژده بژه
بررسی تغییر خواستههای مردم محلی منطقۀ تحقیژق
در سال  3113نسبت به سال ( 3108زمان طر ریای
طر جنگلداری ساماندهی و مژدیریت گالزنژی حژوزۀ
آرمرده) و بررسی روند اجرایی برنامژههژای پژن سژالۀ
توسژژعۀ اقتصژژادی ،اجتمژژا ی و فرهنگژژی جمهژژوری
اسالمی ایران در  38سال نخست (برنامههژای سژوم و
چهارم توسعۀ اجتما ی ،اقتصادی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران) پرداخته شد .به منظژور تعیژین جایگژاه
نمایههای اثرگذار بژر تغییژر نظژام معیاژتی (اتکژا بژه
جنگل) با تمامی پیرمردان و پیرزنان و ا اای شژورای
روستاهای منطقۀ طر گدتوگو شد.
پس از جمعآوری اطال ات حاصل از پرساژنامه و
مصاحبه ،نمایهها و ناانههای اثرگذار بر نظام معیاتی
مردم آرمرده ،ماخص شده و به منظور تعیژین درجژۀ
اهمیت آنها از فرایند تحلیژل سلسژلهمراتبژی اسژتداده
شژژد .بژژرای اجژژرای فراینژژد تحلیژژل سلسژژلهمراتبژژی
پرسانامهای توس گژروه تحقیژق طراحژی شژد و در
اختیار  30ندر از کارشناسان خبره قرار گرفت.
با اجرای این مراحل ،وضژعیتهژای گذشژته و حژال
منطقۀ تحقیق نمایان شژد و موضژواهژایی کژه بایژد در
مرحلۀ آیندهنگری توسژ کارشناسژان ارزیژابی مژیشژد
ماخص شد .خروجژی گژام اول ،مهژمتژرین نمایژههژای
اثرگذار بر تغییر نظام معیاتی و سناریوی ادامۀ روند بود.
گام دوم و اصلی پژوهش ،آیندهنگژری اسژت .روش
آیندهنگری استداده شده در این پژژوهش ،روش دلدژی
بژژود .در روش دلدژژی از مصژژاحبه و پرساژژنامههژژای
چنژدمرحلژهای اسژتداده مژژیشژود .در ایژن روش ،بژژه
شیوهای نظاممنژد ،دیژدگاه و ارزیژابی متخصژصهژای
گاینششده معلوم میشود .نتای دلدی یک یا چند بار
به متخصصان ارائه میشود تا به آنها اجژازه داده شژود
نظرهای خود را در سایۀ قایژد متخصژصهژای دیگژر
امتحژژژان و در صژژژورت لژژژاوم آن را اصژژژال کننژژژد
(.)Mardukhi, 2013
در این تحقیق برای اسژتداده از روش دلدژی ابتژدا
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کارشناسان انتخاب شدند .بهدلیل وابسته بودن ا تبژار
نتای تحقیق به شایستگی و میاان تسل کارشناسژان
بر موضوا تحقیق از روش نمونهگیری هدفمنژد بژرای
انتخاب کارشناسژان اسژتداده شژد .اسژاس ایژن روش
انتخژژاب پاسژژخگویان توسژ پژوهاژژگر بژژا توجژژه بژژه
قااوت شخصی و هدفهای مطالعه و ماهیت تحقیژق
است .پژوهاگر میتواند هر کسی را که با نمایۀ خاص
مورد نظر مطژابق اسژت بژرای مطالعژه انتخژاب کنژد
( .)Feizi & Irandoost, 2013بژا توجژه بژه موضژوا
تحقیق ،گروه پژژوهش  37کارشژناس در زمینژههژای
مدیریت جنگژل ،اقتصژاد ،جامعژه و آگژاه بژه مسژائل
منطقه انتخاب را کرد کژه هژر یژک از کارشناسژان در
حوزۀ فعالیت خود خبرهاند.
طراحی پرسانامۀ مرحلۀ اول دلدژی بژا اسژتداده از
منابع اطال اتی داخلی و خارجی در زمینژۀ روش تهیژۀ
پرسانامۀ دلدی انجام گرفت .پرسانامه با در برگژرفتن
پرسشهایی دربارۀ احتمال وقژوا فژر هژا و رویژدادها
طراحی شده و با استداده از روشهای مراجعۀ حاوری،
ارسال توس ایمیژل و مصژاحبۀ تلدنژی توزیژع شژد .از
پاسخگویانی کژه در زمینژۀ مژدیریت جنگژل اطال ژات
تخصصی نداشتند خواسته شژد تنهژا بژه پرسژشهژای
مربوط به حوزۀ تخصصی خود پاسخ دهنژد .پرساژنامۀ
دور اول دلدی بهصورت باز طراحی شد.
پس از دریافژت پاسژخهژای پرساژنامۀ دور اول و
تجایژژهوتحلیژژل پاسژژخهژژا ،پرساژژنامۀ دور دوم دلدژژی
توس گروه پژوهش طراحی شد .در مرحلژۀ دوم پژس
از تحلیل مرحلۀ اول تمامی پاسخها سازماندهی شده و
این پاسخها برای تمژامی کارشناسژان ارسژال شژد تژا
درجۀ اهمیت هژر پاسژخ بژا بژهکژارگیری روش طیژف
لیکرت ماخص شود.
با پیروی از این الگو اگر تعداد پاسژخدهنژدگان بژه
مد طیف لیکرت بیاتر از  73درصد باشد وفاق حاصل
شده است ()Feizi & Irandoost, 2013؛ اما ازآنجا که
در مرحلژۀ اول تعژژداد پاسژژخدهنژدگان بژژه مژژد طیژژف
لیکرت کمتر از  73درصد بود ،پرساژنامۀ مژورد نظژر
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همراه با درصد پاسژخدهنژدگان در مرحلژۀ اول بژرای
کارشناسژژان ارسژژال شژژد .در نهایژژت در مرحلژژۀ دوم
(نهایی) وفاق مورد نظر بهدست آمد.
در یک پروژۀ آیندهنگری پس از دسژتیابی بژه نتژای
نهایی ،سناریوها که دربرگیرندۀ آینژدههژای متدژاوت انژد
طراحی میشوند .سناریوها ممکن است با توجه به هژدف
و نتیجۀ کار ،تعداد مختلدژی داشژته باشژند ،امژا بژهطژور
معمول به سژه دسژتۀ خژوشبینانژه ،میانژه (بینژابینی) و
بدبینانه تقسیمپذیرند (.)Mardukhi, 2013
در این پژوهش نتای بهدستآمژده در مرحلژۀ دوم
دلدی سناریوهای مختلدی را پژیش روی قژرار داد کژه
پژژس از حژژذف هژژمپوشژژانی سژژناریوها و دسژژتهبنژژدی
مناسر گویهها بژرای هژر سژناریو ،سژناریوهای ادامژۀ
روند ،بهبود وضعیت جنگل (مطلوب) و تخریر جنگل
(نامطلوب) تهیه و تنظیم شدند.
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سال  89 ،3113خانوار در منطقه باقی مانژده بودنژد و در
مجموا  38خانوار ( 47درصژد) منطقژه را تژرک کردنژد.
جمعیژژت کژژل منطقژژۀ طژژر در سژژال  498 ،3108ندژژر
برآورد شد ،درحالی که جمعیت منطقۀ تحقیژق در سژال
 311 ،3113ندر ( 18درصد کاهش) بود.
نتای آمارگیری تعداد و ترکیر دام در طژول دورۀ
 3108تا  3113در منطقۀ پژوهش ناان داد که تعداد
کل دامها در انتهای دوره ( )3113نسژبت بژه ابتژدای
دوره ( )3108کاهش  88درصدی داشژت .دو نژوا دام
گوسدند و گاو در طول دوره به ترتیر با  0و  8درصژد
افاایش و دیگر انواا دام با کاهش تعداد مواجه بودنژد.
بیاترین کاهش تعداد دام ،مربوط بژه بژا بژود کژه در
ابتدا  3710رأس بود و در انتهای دوره بژا کژاهش بژه
 188رأس 91 ،درصد کاهش داشت (جدول .)3
هزینه و درآمد متوسط کل ساالنه خانوار در طول
دورۀ 1334 -1331

نتایج
نتای بهدستآمده ناان داد که در منطقۀ تحقیژق در
مجمژژوا شژژاناده کژژوخ وجژژود دارد .تجایژژهوتحلیژژل
آماربرداری و مرور مطالعات پیاین ناان داد که در سژال
 3108یک کوخ ،خالی از سکنه بود کژه در سژال 3113
این تعداد به چهار کوخ رسید .تعداد خانوارهای ساکن در
منطقه در سال  81 ،3108خانوار بود که از این تعژداد در

پس از تورمزدایی از کل هاینههای سا نۀ خژانوار،
نتای بیانگر اختالف کم میان هاینههای سا نۀ خانوار
از ابتدا تا انتهای دوره است (جدول .)4بیاترین هاینه
مربوط به سال  3101و کمترین هاینۀ خانوار مربژوط
به سال  3109بوده است.

جدول  -3تعداد و ترکیر دام منطقۀ تحقیق در طول دورۀ 3108 -3113
درصد ترکیر

درصد تغییر تعداد در انتهای دوره
(کاهش  -افاایش )+

3108

3113

مرخا
مو

3478
180

338
418

-13
-18

81
39

38
18

کل

3710

188

-91

08

78

گوسدند
گاو
مرغ و سایر پرندگان
سایر (چهارپایان بارکش)

88
88
401
13

81
80
484
34

+0
+8
-38
-83

4
4
38
4

8
9
17
4

کل

3110

807

-88

388

388

نوا دام

با

3108

3113
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جدول  -4روند تغییر هاینۀ سا نه خانوار روستایی آرمرده در دورۀ  3108 -3113بر حسر ریال
(قیمت ثابت ،سال پایه )3101
زمان

هاینه سوخت

سهم هاینۀ سوخت به کل هاینهها ()%

سایر هاینهها

هاینه کل

3108
3107
3108
3109
3100
3101
3118
3113

1813388
4171488
4911988
4884188
4181988
4448488
3910888
3788388

18
40
48
48
41
31
38
38

9433988
9978888
9094488
9889088
9088988
1983888
1783388
1378888

38184088
38937088
38834848
1078988
38388888
33103088
33171388
38878388

مأخذ :دادههای پژوهش

براسژاس تحلیژژل نتژای آمژژارگیری از هاینژههژژای
سا نۀ خانوار ،متوس هاینۀ سا نهای که هژر خژانوار
روستایی بهمنظژور تژأمین سژوخت متحمژل شژده در
طول دوره روند کاهای داشته اسژت (جژدول )4؛ بژه
اینصورت که در ابتدای دوره ( )3108در هژر خژانوار
بهطور متوس  18درصد هاینه به سژوخت اختصژاص
یافته است کژه ایژن میژاان در طژول دوره بژا آهنژ
بهنسبت ثابتی کاهش یافته و در انتهای دوره با کاهش
 38درصدی 38 ،درصد از کل هاینههای خانوار صرف
تأمین سوخت شده است .میانگین انژدازۀ خژانوار نیژا
 8/7ندر برآورد شده است (.)Samadian et al., 2011
نتای تژورمزدایژی درآمژدها ناژاندهنژدۀ کژاهش
نوسژژانات درآمژژد در طژژول دوره اسژژت .بژژا توجژژه بژژه
اطال ات جدول  ،1بیاترین میاان متوس درآمد کل
سا نۀ خژانوار ،متعلژق بژه سژال  3101بژوده و سژال
 3108کمترین میاان درآمد سا نۀ خانوار را بژه خژود
اختصژژاص داده اسژژت .نوسژژانات متوسژ درآمژژد کژژل
سا نۀ خانوار در طول دوره بدین صژورت بژوده کژه از
ابتدای دوره ( )3108تا سال  3108بژا رونژد افاایاژی
مواجه بژوده و در سژال  3109کژاهش داشژته اسژت.
سپس از سال  3109تا سال  3101دوباره بژا افژاایش
مواجه بوده و پس از آن در سالهژای  3118و 3113

کاهش یافته است.
نتای بررسی متوس درآمد کل خژانوار در طژول
دوره ناان داد که سهم بخش جنگل در تأمین درآمژد
سا نۀ خانوار در سال  3108با  9/1درصژد و در سژال
 3100با  7درصد متوس درآمد کل سا نه به ترتیژر
بیاترین و کمترین میاان را بژه خژود اختصژاص داده
است (جدول  .)1سهم بخش جنگل در تأمین متوس
کل درآمد سا نۀ خانوار روسژتایی منطقژۀ پژژوهش از
ابتژژدای دوره ( )3108تژژا سژژال  3100رونژژد کاهاژژی
داشژژته و پژژس از آن از سژژال  3100تژژا انتهژژای دوره
( )3113با افاایش روبهرو بوده است .همچنژین مژازاد
درآمد خانوار در کل دوره مثبت است .از سژال 3108
تا سال  3108مازاد درآمد رونژد افژاایش داشژته و در
سال  3199مازاد درآمد تقریباا برابر با سال قبژل از آن
( )3108بوده و پس از آن در طول سژالهژای 3100و
 3101نیا مازاد درآمد خانوار تقریباا برابر بوده و نسبت
به سال های گذشژته افژاایش یافتژه اسژت .در نهایژت
مازاد درآمژد در دورۀ دوسژالۀ  3118تژا  3113رونژد
کاهای داشته است .نکتۀ مهمی که در برآورد متوس
مازاد درآمد کل سا نۀ خانوار باید مدنظر قژرار گیژرد،
سهم درآمد یارانهها در کژل درآمژد سژا نۀ خژانوار از
سال  3101تا سال  3113است.
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جدول  -1روند تغییر درآمد کل سا نۀ یک خانوار روستایی آرمرده در دورۀ  3108 -3113برحسر ریال
(قیمت ثابت ،سال پایه )3101
زمان

درآمد از جنگل

سهم جنگل از درآمد کل ()%

درآمد از سایر منابع

درآمد کل

مازاد درآمد

3108

3803488

9/1

30091788

48178988

38873188

3107

3874188

8/8

43889888

44071988

34381188

3108

3194788

7/9

44711888

41134388

31188808

3109

3447788

7/1

43008188

41381088

31471388

3100

3448888

7/8

41107788

48838388

38887988

3101

3783888

7/9

48001188

48108188

38881388

3118

3878478

8/4

44318108

41713388

34414888

3113

3104188

8/7

31008888

43481788

38881888

مأخذ :دادههای پژوهش

وضعیت خدمات و امکانات رفاهی

در بررسی میاان دسترسژی بژه خژدمات آموزشژی
ماخص شد که کوخهای واقع در منطقژۀ پژژوهش در
این زمینژه وضژعیت بسژیار نژامطلوبی دارنژد .نتیجژۀ
آمژژارگیری ناژژان داد کژژه مژژردم منطقژژه بژژهصژژورت
صددرصد در هات سال گذشته تحژت پوشژش بیمژۀ
روستایی بوده و هنگام بیماری به شژهرهای آرمژرده و
بانژه مراجعژه کژردهانژژد .مژژردم محلژی بژژرای دریافژژت
خژژدمات بهداشژژتی مژژادر و کژژودک و واکسیناسژژیون
کودکان از مراکا بهداشژت روسژتایی بلکژه و گنژدمان
استداده کردهاند.
بررسی وضژعیت ارتباطژات ناژان داد کژه تمژامی
کوخها با فاصلههای متداوت در اطراف جژادۀ آسژدالتۀ
درجه دو منتهی به روستای بلکژه 3واقژع شژدهانژد .در
طول این مسیر آسدالته ،اناژعابهژای جژادۀ خژاکی،
کوخها را به مسیر اصلی متصل میکند .این جادههژای
خاکی کم ر (جی رو) رفتوآمد را بژهخصژوص در
فصژلهژژای بارنژژدگی بژژا ماژکل مواجژژه کژژرده اسژژت.
همچنین طی هات سال گذشته مردم منطقه از تلدن
Blake

1

روستایی برخوردار بوده و در اواخر دوره ،همۀ خانوارها
از تلدن همراه استداده کردهاند .مژردم بژهمنظژور رفژع
نیازهایاان به فروشگاههای تعاونی کوخ شیخا سالم و
شهرهای بانه و آرمرده مراجعه کردهاند .در هات سال
گذشته مردم برای تعمیر اباار کااورزی و نجاری نیژا
به شهرهای آرمرده و بانه مراجعه کردهاند .مصژاحبه و
ماژژاهدۀ انجژژامگرفتژژه در منطقژژۀ پژژژوهش بیژژانگر
برخوردار نبودن مردم از بسیاری از امکانات رفاهی در
هات سال گذشته است.
رتبهبندی نمایههاای ماثرر بار تیییارات نماام
معیشتی

برای تعیین مهمترین نمایههای مثثر بژر تغییژرات
نظام معیاتی و اولویتبندی زیرنمایههژای هژر نمایژۀ
اصلی از فرایند تحلیژل سلسژلهمراتبژی اسژتداده شژد.
نتای ماخص کژرد کژه کارشناسژان خبژره در میژان
نمایژژههژژا ،بیاژژترین وزن را بژژه نمایژژههژژای وضژژعیت
اجتما ی -اقتصادی با درجۀ اهمیت  8/731و کمترین
اهمیت را به نمایۀ وضعیت ارتباطات با درجژۀ اهمیژت
 8/388دادهاند (شکل .)3
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شکل -3رتبهبندی نمایههای اثرگذار بر تغییر نظام معیاتی

نتژژای حاصژژل از تعیژژین برتژژری ناژژانههژژای
اجتما ی -اقتصادی ناان داد که ناانۀ میژاان هاینژۀ
سا نه ،مهمترین امل اثرگذار بر تغییر نظام معیاژتی

با درجژۀ اهمیژت 8/479؛ و ناژانۀ موازنژۀ مهژاجرتی،
کماهمیتترین ناانه با درجۀ اهمیژت  8/871ارزیژابی
شد (شکل .)4

شکل  -4تعیین برتری ناانههای اجتما ی -اقتصادی اثرگذار بر تغییر نظام معیاتی

اولویتبنژدی ناژانههژای وضژعیت دسترسژی بژه
خژژدمات اثرگژژذار بژژر تغییژژر نظژژام معیاژژتی سژژاکنان
جنگلهای آرمرده ناژان داد کژه کارشناسژان میژاان
دسترسی بژه کا هژای ضژروری را بژا درجژۀ اهمیژت

 ،8/187مهمترین ناانه؛ و میاان دسترسی به خدمات
آموزشی را با درجۀ اهمیژت  8/388کژماهمیژتتژرین
ناانه تعیین کردند (شکل .)1

شکل  -1تعیین برتری ناانههای وضعیت دسترسی به خدمات اثرگذار بر تغییر نظام معیاتی
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نتای رتبژهبنژدی ناژانههژای وضژعیت ارتباطژات
اثرگذار بر تغییر نظام معیاتی مردم آرمژرده ماژخص
کرد که ناانۀ راه روستایی بژا درجژه اهمیژت ،8/838

89

مهمترین؛ و ناانۀ ضریر ندوذ تلدن همژراه بژا درجژۀ
اهمیت  ،8/339کماهمیتترین ناژانههژای اثرگذارنژد
(شکل .)8

شکل  -8تعیین برتری ناانههای وضعیت ارتباطات اثرگذار بر تغییر نظام معیاتی

آیندهپژوهی خواستهها و انتمارات مردم محلی از
جنگل
تعیین مهمترین عوامل مثرر بر تیییار وابساتگی
معیشتی مردم به جنگل

در مرحلۀ اول دلدژی بژا ارزیژابی نتژای حاصژل از
مصژژاحبه بژژا آگاهژژان روسژژتایی (شژژامل پیرمژژردان و
پیرزنان) ،مدیران و مسئو ن ادارههای مختلف مژرتب
با وضژعیت معیاژتی مژردم آرمژرده ،ا اژای شژورای

اسژژژالمی محژژژل ،ماژژژاهدۀ حاژژژوری و تحلیژژژل
سلسلهمراتبی ،هدت امل توس کارشناسان به نژوان
مهمترین وامل تأثیرگذار بر آیندۀ جنگلهای منطقژۀ
مورد پژوهش و میاان وابستگی معیاتی مردم محلژی
به جنگل شناسایی شدند (جدول  .)8بژه ایژن ترتیژر
برای طراحی پرساژنامههژای دلدژی از نتژای مرحلژۀ
پیش آیندهنگری استداده شد.

جدول  -8مهمترین وامل تأثیرگذار بر تغییر میاان وابستگی معیاتی مردم به جنگل تا افق 3888
ردیف

امل اثرگذار

3

تغییر وامل تأثیرگذار بر آیندۀ جنگل

4

تغییر وابستگی مردم محلی به جنگل

1

تغییر میاان حاور و ترکیر دام در جنگلهای منطقه

8

تغییر کاربری اراضی

7

تأثیر مهاجرت مردم محلی به شهر بر جنگل

8

تغییر نقشهای زنان و مردان در زمینۀ جمعآوری محصولهای چوبی و زیرچوبی جنگل

9

تغییر توسعۀ کااورزی و مساحت زمینها و درآمد حاصل از کااورزی

آیندهپژوهی وابستگی معیاتی مردم روستایی به جنگل در زاگرس شمالی

80

مرحلژژۀ اول دلدژژی بژژا اسژژتداده از نظژژر کارشناسژژان
ماژژخص و رتبژژهبنژژدی شژژد .نتژژای دلدژژی در زمینژژۀ
پیشبینی وامل تأثیرگذار بژر آینژدۀ جنگژل تژا افژق
 3888در منطقۀ پژوهش ناژان داد کژه کارشناسژان
بیست گویۀ زیرمجمو ۀ این گاینه را مهمترین وامل
تأثیرگذار بر آیندۀ جنگل دانستهاند (جدول .)7

مرحلۀ دوم دلفی :ارزیابی عوامل مرحلۀ اول

تعیین و اولویتبندی گویههای مربژوط بژه وامژل
مرحلۀ اول
وامژژل مژژثثر در مرحلژژۀ اول دلدژژی ،نمایژژههژژای
اصلیاند که تغییرات وابستگی جامعۀ محلی به جنگژل
را بهصورت کلی بیان میکنند .در مرحلژۀ دوم دلدژی،
گویههای هر کدام از مهمترین وامل شناساییشده در

جدول  -7نتیجۀ پیشبینی مهمترین وامل تأثیرگذار بر آیندۀ جنگل تا افق ( 3888مثبت و مندی)
مرحلۀ اول دلدی
ردیف

مرحلۀ دوم دلدی :اجماا نظر کارشناسان

هماندیای پاسخگویان

درصد کارشناسان
پاسخگو

مد امتیاز طیف لیکرت

درصد کارشناسان
امتیازدهنده به مد

3
4

تبدیل اراضی
احداث جاده

41
37

خیلی مهم
کم اهمیت

13
04

1

قطع درخت

37

نسبتاا مهم

88

8

تغییرات اقلیمی

84

خیلی مهم

88

7

سوء مدیریت

41

خیلی مهم

04

8

سیاست رسمی سازمان

41

مهم

04

9

تغییرات و حوادث سیاسی

0

نسبتاا مهم

78

0

حاور مردم

18

خیلی مهم

88

1

حاور دام

37

کماهمیت

78

38

تروی و آموزش مردم

37

مهم

91

33

آگاهی مومی به ارزشها
(باورها و ا تقادات قومی)

37

خیلی مهم

88

34

اجرای طر های ماارکتی

0

مهم

88

31

کاهش جمعیت

0

نسبتاا مهم

78

38

آفت و بیماری جنگل

0

مهم

78

37

کاهش تنوا زیستی

0

مهم

91

38

افاایش تی های خالص

0

مهم

91

39

تکاشکوبه شدن جنگل

0

کم اهمیت

78

30

گسستگی
(تبدیل جنگل به قطعات کوچک)

0

نسبتاا مهم

78

31

کاهش دام

0

مهم

78

48

افاایش لوفۀ کف جنگل و آتشسوزی

88

خیلی مهم

88
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نتای حاصل از پرسانامه ناان داد که کارشناسژان
بیاژژترین توافژژق نظژژر را در طیژژف امتیژژازدهی لیکژژرت
(به ترتیر خیلی مهم ،مهم ،نسژبتاا مهژم ،کژماهمیژت و
بدون اهمیت) در مورد گویژۀ تبژدیل اراضژی بژا امتیژاز
خیلی مهم و توافق  13درصد داشتهاند.
دستهبندی گویهها به ترتیر اهمیت امتیاز لیکژرت
و درصژژد کارشناسژژان معتقژژد بژژه ارزش آن بژژهترتیژژر
شژژامل گویژژههژژای خیلژژی مهژژم تبژژدیل اراضژژی،
سوء مدیریت ،تغییرات اقلیمی ،حاور مژردم ،افژاایش
لوفۀ کف جنگل و آتشسوزی و آگژاهی مژومی بژه
ارزشهاست .همچنین کارشناسان گویههژای سیاسژت
رسمی سازمان ،تروی و آموزش مژردم ،کژاهش تنژوا
زیستی ،افاایش تی های خژالص ،اجژرای طژر هژای
ماارکتی ،آفت و بیماریهای جنگژل و کژاهش دام را
مهژژم؛ گویژژههژژای قطژژع درخژژت ،تغییژژرات و حژژوادث
سیاسی ،کاهش جمعیت و گسستگی جنگژل را نسژبتاا
مهژژم؛ و گویژژههژژای احژژداث جژژاده ،حاژژور دام و
تکاشکوبه شدن جنگل را کماهمیت دانستند .شژایان
ذکر است که در میژان گویژههژای معرفژیشژده تمژام
گویژژههژژا بژژا امتیژژاز و در نتیجژژه احتمژژال روی دادن
متداوت باقی ماندنژد و هژی گویژهای بژدون اهمیژت
شناخته ناده و حذف نگردید.
کارشناسان در زمینۀ گویههای معرفژیشژده بژرای
گاینۀ پیشبینی تغییر میاان وابسژتگی بژه جنگژل در

81

آینده در مرحلۀ اول دلدی مطابق جژدول  8بژه توافژق
رسژژیدند .بیاژژترین توافژژق رأی کارشناسژژان در مژژورد
گویۀ افاایش وابستگی به زمین جنگل در آینده بژا 13
درصد توافق بود .گویههای افاایش وابستگی به زمژین
جنگل و کژاهش وابسژتگی بژه درخژت بژا مژد امتیژاز
لیکرت خیلی مهم؛ گویۀ دم تغییژر در وابسژتگی بژه
جنگل با مد امتیاز لیکرت نسبتاا مهم؛ و گویژۀ کژاهش
وابستگی به زمین جنگل با مد امتیژاز کژماهمیژت در
تغییر میاان وابستگی به جنگل در آینده مهم شناخته
شدند و گویههای افاایش وابستگی به درخژت و ژدم
تغییر در وابستگی به درخت با مد امتیاز لیکرت بدون
اهمیت در پیشبینی تغییر میاان وابستگی به جنگژل
در آینده ،حذف شدند.
نتای اجماا نظر کارشناسان ناان داد که از میژان
شش گویۀ معرفیشده به نوان مهژمتژرین گویژههژای
مژژثثر در آینژژده ،حاژژور دام در جنگژژل در جژژدول ،9
بیانگر توافق کارشناسان بژر اهمیژت همژۀ گویژههژای
معرفیشژده در آینژده اسژت .گویژههژای کژاهش دام،
تبدیل به دام سنگین و کاهش گونژههژای بژومی (بژا
مرخا) با مد امتیاز مهم؛ گویۀ تبدیل با به گوسدند بژا
مد امتیاز نسبتاا مهم؛ و گویههژای افژاایش دام و ژدم
تغییر در ترکیر دام با مد امتیاز کژماهمیژت شژناخته
شدند.

جدول  -8نتیجۀ پیشبینی تغییر میاان وابستگی به جنگل در آینده
ردیف

مرحلۀ اول دلدی
هماندیای پاسخگویان

3
4
1
8
7
8

افاایش وابستگی به درخت
کاهش وابستگی به درخت
دم تغییر وابستگی به درخت
افاایش وابستگی به زمین جنگل
کاهش وابستگی به زمین جنگل
دم تغییر در وابستگی به زمین جنگل

مرحلۀ دوم دلدی :اجماا نظر کارشناسان
درصد کارشناسان
پاسخگو
0
07
0
41
37
0

مد امتیاز طیف
لیکرت

درصد کارشناسان
امتیازدهنده به مد

بدون اهمیت
خیلی مهم
بدون اهمیت
خیلی مهم
کماهمیت
نسبتاا مهم

88
78
78
13
88
78
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جدول  -9نتیجۀ پیشبینی آیندۀ حاور دام
ردیف

3
4
1
8
7
8

مرحلۀ دوم دلدی :اجماا نظر کارشناسان

مرحلۀ اول دلدی
هماندیای پاسخگویان

درصد کارشناسان
پاسخگو

مد امتیاز طیف لیکرت

درصد کارشناسان
امتیازدهنده به مد

افاایش دام
کاهش دام
تبدیل به دام سنگین
تبدیل با به گوسدند
کاهش گونههای بومی (مرخا)
دم تغییر در ترکیر دام

0
14
13
0
0
0

کم اهمیت
مهم
مهم
نسبتاا مهم
مهم
کم اهمیت

78
88
78
78
78
88

کارشناسژژان در مرحلژژۀ اول (دور اول پرساژژنامه)
دلدی ،هات گویه را اثرگژذارترین گویژههژا در تغییژر
کاربری اراضی آینده معرفی کردند (جژدول  .)0نتژای
نهایی دلدی ناان داد که افاایش تغییر کاربری اراضژی
بژژا مژژد امتیژژاز خیلژژی مهژژم بیاژژترین توافژژق آرای
کارشناسان را بژا  13درصژد بژه خژود اختصژاص داد.
گویههای افاایش تغییر کاربری اراضی ،تبدیل جنگژل

به زرا ت ،تبدیل مرتع به زرا ت و تبژدیل جنگژل بژه
بژژاغ و تاکسژژتان بژژا مژژد امتیژژاز لیکژژرت خیلژژی مهژژم؛
گویههای کاهش زرا ت زیراشکوب و تبدیل جنگل بژه
اراضی مسکونی و صنعتی ،مهم؛ و گویژههژای کژاهش
تغییر کاربری اراضی و تبدیل به جژاده بژدون اهمیژت
شناخته شدند.

جدول  -0نتیجۀ پیشبینی تغییر کاربری اراضی در آینده
مرحلۀ اول دلدی
ردیف
3
4
1
8
7
8
9
0

هماندیای پاسخگویان
افاایش تغییر کاربری اراضی
کاهش تغییر کاربری اراضی
تبدیل جنگل به زرا ت
تبدیل مرتع به زرا ت
کاهش زرا ت زیر اشکوب
تبدیل جنگل به باغ و تاکستان
تبدبل جنگل به اراضی مسکونی و صنعتی

تبدیل به جاده

مرحلۀ دوم دلدی :اجماا نظر کارشناسان
درصد کارشناسان
پاسخگو

مد امتیاز طیف
لیکرت

درصد کارشناسان
امتیازدهنده به مد

88
0
41
41
0
83
10
0

خیلی مهم
بدون اهمیت
خیلی مهم
خیلی مهم
مهم
خیلی مهم
مهم
بدون اهمیت

13
04
13
04
88
91
04
88

نتای مرحلژۀ اول دلدژی بیژانگر معرفژی  31گویژۀ
تأثیرگژژذار مهژژاجرت بژژه شژژهر بژژر جنگژژل توسژژ
کارشناسان است (جدول  .)1در مرحلۀ نهژایی دلدژی،

گویههای کژاهش چژرا ،افژاایش آتژشسژوزی ،حژذف
شغلهای درآمدزا و فعالیتهای اقتصژادی روسژتایی و
تغییژژر کژژاربری بژژا مژژد امتیژژاز لیکژژرت خیلژژی مهژژم؛
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گویههای امکان افاایش خسارت و سواستداده ،کژاهش
قطع درخت ،بهبود زیستگژاه حیژات وحژش ،بهبژود
زادآوری ،کژژژاهش بهژژژرهبژژژرداری و از بژژژین رفژژژتن
کارکردهای فعلی جنگل با مد امتیاز مهم؛ گویۀ وامل

93

فرهنگی با مد امتیاز نسژبتاا مهژم؛ گویژههژای کژاهش
خسارت با مد امتیاز کماهمیت؛ و گویۀ افژاایش قطژع
درخت با مژد امتیژاز لیکژرت بژدون اهمیژت شژناخته
شدند.

جدول  -1نتیجۀ پیشبینی تأثیر مهاجرت مردم محلی به شهر بر جنگل
مرحلۀ اول دلدی
ردیف

مرحلۀ دوم دلدی :اجماا نظر کارشناسان

هماندیای پاسخگویان

درصد کارشناسان
پاسخگو

مد امتیاز طیف لیکرت

3
4
1
8
7
8
9
0

امکان افاایش خسارت و سواستداده
کاهش خسارت
کاهش چرا
کاهش قطع درخت
افاایش قطع درخت
افاایش قطع درخت
بهبود زیستگاه حیات وحش
حذف شغلهای درآمدزا و فعالیتهای اقتصادی روستایی

49
88
48
48
9
49
9
48

مهم
کماهمیت
خیلی مهم
مهم
بدون اهمیت
خیلی مهم
مهم
خیلی مهم

84
84
78
84
78
99
84
78

1

بهبود زادآوری

9

مهم

78

38

کاهش بهره برداری

9

مهم

84

48

نسبتاا مهم

78

34

تغییر کاربری

31

خیلی مهم

81

31

از بین رفتن کارکردهای فعلی جنگل

48

مهم

78

33

وامل فرهنگی

کارشناسژژان در مرحلژژۀ اول دلدژژی چه ژار گویژژه را
مهمترین گویههای تأثیرگذار بژر تغییژر نقژش زنژان و
مردان در آینژده معرفژی کردنژد (جژدول  .)38نتژای
نهایی دلدی ناان داد که گویههای افاایش نقش زنان،

درصد کارشناسان
امتیازدهنده به مد

کاهش انجام کارهای سنگین توسژ زنژان و افژاایش
مدیریت توس زنان با مد لیکرت مهم؛ و گویۀ کژاهش
نقش زنان با مد لیکرت کماهمیت شناخته شدند.

جدول  -38نتیجه پیشبینی تغییر نقش زنان و مردان
مرحلۀ اول دلدی
ردیف
3
4
1
8

هماندیای پاسخگویان
افاایش نقش زنان
کاهش نقش زنان
کاهش انجام کارهای سنگین توس زنان
افاایش مدیریت توس زنان

مرحلهدوم دلدی :اجماا نظر کارشناسان
درصد
پاسخدهندگان

مد امتیاز طیف
لیکرت

درصد کارشناسان
امتیازدهنده به مد

41
13
13
0

مهم
کماهمیت
مهم
مهم

78
78
88
78
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نتای مرحلۀ اول دلدی ناان داد کژه شژش گویژۀ
حاصژژل از توفژژان مغژژای (هژژماندیاژژی) کارشناسژژان،
مهمترین گویههای مثثر در پیشبینژی آینژدۀ توسژعۀ
کاژژاورزی هسژژتند (جژژدول  .)33نتژژای توافژژق نظژژر
کارشناسان ناان داد کژه گویژههژای کژاهش درآمژد،

کاهش زرا ت زیراشکوب ،افاایش زرا ت آبی و کاهش
زرا ت دیم با مژد امتیژاز خیلژی مهژم؛ گویژۀ افژاایش
مساحت زمین با مد امتیژاز مهژم؛ و کژاهش مسژاحت
زمین با مد امتیاز بدوناهمیت شناخته شدند.

جدول  -33نتیجۀ پیشبینی در زمینۀ توسعۀ کااورزی و مساحت زمینها و افاایش درآمد از کااورزی
مرحلۀ اول دلدی
ردیف
3
4
1
8
7
8

هماندیای پاسخگویان
افاایش مساحت زمین
کاهش مساحت زمین
کاهش درآمد
کاهش زرا ت زیرآشکوب
افاایش زرا ت آبی
کاهش زرا ت دیم

مرحلۀ دوم دلدی :اجماا نظر کارشناسان

درصد پاسخدهندگان

مد امتیاز
طیف لیکرت

درصد کارشناسان
امتیازدهنده به مد

13
41
10
37
37
0

مهم
بدوناهمیت
خیلی مهم
خیلی مهم
خیلی مهم
خیلی مهم

91
88
91
78
78
78

سناریوهای پیشبینی وابستگی معیشاتی ماردم
ساکن جنگل در آرمرده

با توجه به مطر شدن وامل مختلژف در تعیژین
میاان وابستگی جوامژع محلژی بژه منژابع جنگلژی در
آینژژده و ناسژژازگاری برخژژی وامژژل نسژژبت بژژه هژژم،
ماخص شد که گاینههژای ممکژن در آینژده قطعژی
نیستند و متعددند .در چنین شرایطی یکی از بهتژرین
راه حژژلهژژا بژژرای برنامژژهریژژای راهبژژردی اسژژتداده از
مدیریت برپایۀ سناریو است .بر ایژن اسژاس در ادامژه،
سناریوهای محتمل پیشبینی رویکرد مردم منطقه بژه
جنگل آورده شده است (جدول .)34
سناریوی اول :ادامۀ روند کنونی

برپایژژژه ارزیژژژابی صژژژورتگرفتژژژه در مرحلژژژۀ
پیشآیندهنگری و با فر ادامۀ روند موجود ،وضژعیت
اجتمژژا ی و معیاژژتی مژژردم محلژژی در افژژق 3888
بهصورت زیر ترسیم شد.
مهمترین امل تأثیرگذار بر آیندۀ جنگل از دیدگاه
خردمندان محلی و متخصصژان امژر ،حاژور نداشژتن

مردم محلی و رها شدن جنگل خواهد بود .در بررسژی
تغییرات جمعیتی  3108تا  3113ماخص شد که در
طول این دوره ،سه کژوخ متروکژه شژده و  47درصژد
خانوارها منطقه را ترک کردهاند .همچنژین از مجمژوا
 89خانوار باقیمانده 71 ،درصد نوان کردنژد کژه در
آینده قصد دارند منطقه را ترک کنند 88 .درصژد نیژا
با توجه به وضعیت مالی و نداشتن توانایی کار در شهر
امکان مهژاجرت ندارنژد .در واقژع کمتژر از ده درصژد
خانوارها با رضژایت خژود بژه مانژدگاری در منطقژه و
حدژژو وضژژعیت موجژژود تمایژژل داشژژتند .نکت ژۀ حژژائا
اهمیت در این زمینه ،تمایل بیش از  18درصژد قاژر
جوان به مهاجرت به شهر بانژه و تژرک منطقژه اسژت.
این امر سبر خروج قار فعال جامعه و از بژین رفژتن
فعالیتهای کنونی موجود در محل ا ژم از کاژاورزی،
دامداری و کار در بخش جنگل است .ماژکالت ناشژی
از خاکسالی و کمبود آب ،نبود مدرسه و لژاوم ادامژۀ
تحصیل فرزندان ،صعرالعبور بودن جژادۀ روسژتایی و
قطژژع ارتبژژاط چنژژدروزه بژژا دیگژژر نقژژاط در زمسژژتان،
بیماری و دم دسترسی بهموقع به درمان ،سختی کژار
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و بیمیلی نسل جوان به دامداری و کااورزی و ادامژۀ
مدیریت محلی نیاکان ،نارضایتی مردم از سیاستهژای
ادارۀ منابع طبیعژی بانژه ،صژدور کژارت تژردد مژرزی،
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تادید کنترل و نظارت و کژاهش امکژان دادوسژتد در
بازارچۀ مرزی و پررونق بودن بازار شهری بانه از جمله
د یل مهم مردم برای مهاجرت به شهر نوان شد.

جدول  -34سناریوهای محتمل پیشبینی رویکرد مردم محلی آرمرده به جنگل در افق 3888
سناریو

نمایهها

تغییرات ممکن

تغییر
جمعیت

ادامۀ روند تغییرات جمعیتی

دام

کاهش دام

جایگاه
جنگل

کاهش وابستگی معیاتی به
جنگل

تغییر
جمعیت

کاهش روند تغییرات جمعیت

دام

استمرار حاور دام

جایگاه
جنگل

کاهش تخریر جنگل

تغییر
جمعیت

دم مهاجرت

دام

تعادل تعداد دام

پیامدهای ممکن
خروج قار فعال جمعیت
از بین رفتن فعالیتهای کنونی موجود در محل
فروش دام و در رأس آن فروش با مرخا
تبدیل دام سبک به دام سنگین

ادامۀ روند کنونی

انباشت لوفه در کف جنگل و افاایش امکان وقوا
آتشسوزی
افاایش امکان زادآوری جنگل

ممکن

مطلوب

کاهش گالزنی
تغییر کاربری اراضی جنگلی
کاهش برداشت محصو ت زیرچوبی جنگل
بهبود وضعیت معیات و ارائۀ تسهیالت
کاهش مهاجرت
نگهداشت با مرخا
کاهش وابستگی به چوب سوختی
افاایش آگاهی مردم به ارزشها ،باورها و ا تقادات محلی
لاوم جنگلداری محلی ،اصال مدیریت سنتی حاکم بر جنگل

ناممکن

دریافت امکانات رفاهی مورد نیاز مردم محلی
تأمین اشتغال متناسر با ظرفیتهای موجود
نگهداشت با مرخا
تناسر دام با توانایی تولید لوفۀ درختی و لوفۀ کف جنگل
استقرار زادآوری

جایگاه
جنگل

بهبود وضعیت جنگل

تغییر
جمعیت

افاایش تغییر ات جمعیتی

دام

کاهش دام

جایگاه
جنگل

کاهش اهمیت جنگل

دم قطع درخت
حظور دام متناسر با ظرفیت چرایی جنگل
دم انباشت لوفۀ خاک کف جنگل و کاهش آتشسوزی

نامطلوب

افاایش مهاجرت
کمبود امکانات رفاهی
خروج قار فعال جمعیت
خطر انقرا

گونۀ بومی با ماخا

تغییر کاربری اراضی جنگلی
افاایش لوفۀ کف جنگل و آتشسوزی
حذف شغلهای درآمدزا و فعالیتهای اقتصادی روستایی
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با توجه به آنچه ذکر شژد ،در صژورت ادامژۀ رونژد
کنونی ،در افق مژورد نظژر ( )3888جمعیژت کژاهش
خواهد یافت و بیاتر ساکنان منطقه را سژالخوردگان،
زنان و کودکانی تاکیل خواهند داد که توانایی زم را
برای فعالیتهای جنگلداری سژنتی کنژونی نخواهنژد
داشژژت .خژژروج جمعیژژت فعژژال و کژژاهش وابسژژتگی
معیاتی مردم بژه جنگژل ،اهمیژت جنگژل را از نظژر
سژاکنان کژاهش خواهژد داد و زمینژۀ تغییژر کژاربری
اراضی جنگلی و امکژان وقژوا آتژشسژوزی بژهدلیژل
انباشت لوفه در کف جنگل و دم تالش مردم محلی
در خاموش کردن آتش را فراهم خواهد آورد .با توجژه
به قصد فروش دامهای موجود و تبدیل دام سژبک بژه
سنگین ،میاان گالزنی بهشدت کاهش خواهژد یافژت.
نکتۀ مثبژت در ادامژه یژافتن رونژد کنژونی و کژاهش
حاژژور دام در جنگژژل ،فژژراهم شژژدن امکژژان زادآوری
جنگل است که ایژن مهژم در سژایۀ ماژکالت بژارگ
تغییر کاربری و افاایش امکان تخریر گم خواهد شد.
سناریوی دوم :بهبود وضعیت جنگل (سناریو مطلوب)

نتژژای کارشناسژژی بژژهدسژژتآمژژده از تحلیژژل
سلسژژلهمراتبژژی و دلدژژی ،بیژژانگر احتمژژال وقژژوا کژژم
فعالیتهای مطلوب در جهت حداظت و احیای جنگژل
است .در این سناریو ،آیندۀ جنگل در دو زیرسژناریوی
مطلوبِ زیرممکن و مطلوبِ ممکن ترسیم شده است.
الف) سناریوی مطلوبِ غیرممکن

سناریو مطلوبِ زیرممکن (آرمانی) ،آیندۀ جنگل را
بسیار خوشبینانه ترسیم میکند .دلیل نامگژذاری ایژن
سناریو ،قرار گرفتن گویههایی است که کارشناسان در
دلدی امتیاز کمی برای تحقق در آینده به آنها دادهاند.
تصویر این سناریو از آیندۀ منطقۀ پژوهش در افژق
 ،3888دربرگیرندۀ مجموا وامژل مطلژوب اسژت .در
این تصویر دولت برنامهریای مناسبی برای حدو مردم
محلی در منطقه خواهد کرد .روستاییان امکانات مژورد
نیاز رفاهی را دریافت خواهنژد کژرد و در نتیجژۀ ایژن
وامل ،جنگل و مردم محلی سژازگاری بسژیار زیژادی

خواهند یافت .نقش جنگل در تأمین معیاژت خژانوار
مهم خواهد بود و مژدیریت سژنتی در زمینژۀ حدژو و
حمایژژت جنگژژل و بهژژرهبژژرداری بهینژژه از محصژژو ت
زیرچوبی جنگل تداوم خواهژد یافژت .بهژرهبژرداری از
چوب و قطژع درخژت بسژیار کژاهش خواهژد یافژت و
زادآوری با نهادهگذاری جنگلژداران محلژی و حداظژت
اندرادی مستقر خواهد شد .با مرخا حدو خواهد شژد
و تعداد دام ،متناسر با توانایی تولید لوفۀ درختژی و
لوفۀ کف جنگل خواهد بود و به همین دلیژل لوفژۀ
خاک در کف جنگژل متژراکم نخواهژد شژد و خطژر
آتشسوزی جنگل کژاهش خواهژد یافژت .بژا کژاربری
جنگل چرایی 3ارزش جنگژل در جامعژه محلژی حدژو
خواهژد شژد و در معژر خطژر تغییژر کژاربری قژژرار
نخواهد گرفت.
ب) سناریوی مطلوبِ ممکن

مردم محلی با دریافت تسهیالت مژورد نیازشژان از
جمله افژاایش سژهمیه سژوخت و در نتیجژه ،کژاهش
هاینههژا ،بهبژود وضژعیت آموزشژی ،بهبژود وضژعیت
دسترسی به درمان ،بهبود وضعیت ارتباطات جژادهای،
ایجاد شغلهژای درآمژدزای جژایگاین ماننژد پژرورش
زنبور سل ،بهرهمنژد شژدن از آبرسژانی روسژتایی و
فژژراهم آوردن امکژژان دسترسژژی آسژژان بژژه کا هژژای
ضروری خانوار در کوخهای جنگلی باقی خواهند مانژد
و مهاجرت کاهش خواهد یافت.
مهاجرت نکردن مردم به شهر و کژاهش وابسژتگی
آنان به چوب سژوخت از جنگژل بژا افژاایش دریافژت
سهمیۀ ندت یژا تسژهیل دسترسژی بژه گژاز طبیعژی،
افاایش آگاهی مردم بژه ارزشهژا ،باورهژا و ا تقژادات
محلژژی و همچنژژین ماژژارکت دادن آنژژان در اجژژرای
طر های منطقهای و اصال مدیریت سنتی حژاکم بژر
جنگل سبر حدو اهمیت جایگاه جنگژل در وضژعیت
معیاژژتی خواهژژد شژژد .ایژژن امژژر امکژژان حداظژژت
جنگژژلهژژای منطقژژه را فژژراهم خواهژژد آورد .در ایژژن

Silvopasture
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سناریو آیندۀ جنگلها تا افژق  3888مطلژوب بژرآورد
میشود؛ بهمنظور تأمین نیاز سوختی ،برداشژت چژوب
از جنگل حداقل خواهد بژود ،امکژان آتژشسژوزی بژا
وجژژود دام و چژژرا در جنگژژل کژژاهش خواهژژد یافژژت،
تخریر و تغییر کاربری کاهش پیدا خواهژد کژرد و در
کل وضعیت مردم محلی سژاکن جنگژل و بژهتبژع آن
وضعیت جنگل بهبود خواهد یافت.
سااناریوی سااوم :تخریااج جنگاال (سااناریوی
نامطلوب یا بحرانی)

کارشناسژژان امکژژان وقژژوا ایژژن سژژناریو را بسژژیار
محتمل میدانند و بژر سژر اتدژاق افتژادن گویژههژای
نامطلوب وضعیت جنگل در آینژده اجمژاا نظژر قژوی
دارند.
توافژژق آرای کارشناسژژان در زمینژژۀ گویژژههژژای
نامطلوب از نظر مدیریت جنگل ماننژد افژاایش تغییژر
کاربری اراضی جنگلی بهخصوص تبدیل جنگل به بژاغ
و تاکستان ،سوء مژدیریت ،تغییژرات اقلیمژی ،افژاایش
لوفۀ کف جنگژل و آتژشسژوزی ،تبژدیل جنگژل بژه
زرا ت ،تبژدیل مرتژع بژه زرا ژت ،حژذف شژغلهژای
درآمدزا و فعالیتهژای اقتصژادی روسژتایی و کژاهش
درآمد حاصل از کااورزی با درجۀ اهمیت خیلژیمهژم
در لیکرت ،بیانگر آیندهای بسیار نامطلوب اسژت .ایژن
سناریو آیندۀ بحرانی جنگل را با احتمال وقوا زیژادی
ترسیم کرده است .با توجه به اتکای اقتصادی به منابع
بینیاز از جنگل و زمژین ماننژد قاچژاق ،سژهم درآمژد
کااورزی ،دامداری و کار در جنگل در درآمژد سژا نۀ
خانوار کاهش پیدا خواهد کرد که در نتیجۀ آن تژراکم
جمعیت انسانی در منطقۀ تحقیق نیژا بسژیار کژاهش
خواهد یافت .این امر شرای را برای تبدیل جنگل بژه
سژژایر کژژاربریهژژا ،امکژژان افژژاایش خسژژارت ،افژژاایش
آتشسوزی ،خطر انقرا گونۀ بومی با ماخا ،از بژین
رفتن کارکردهای فعلی جنگل ،کژاهش تنژوا زیسژتی
جانوری و تبدیل جنگل به قطعات کوچژکتژر فژراهم
خواهد آورد.
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بحث
با اجرای این پژوهش برای نخستین بار با اسژتداده
از آیندهپژوهی ،جایگاه جنگل در آینژدۀ ایژران تصژویر
شژژد و سژژناریوهای چندگانژژه آینژژدۀ جنگژژل بژژه روش
آیندهپژوهی در زاگرسشژمالی بژهدسژت آمژد .دلیژل
اهمیت کاربرد آیندهپژوهژی در ایژن پژژوهش ،قلمژرو
مدهژژژومی ژژژام و گسژژژتردهای اسژژژت کژژژه در آن،
آیندهپژوهی توانایی تصور خردمندانه آینژده از طریژق
مطالعژژه ،تحقیژژق و تصژژویرپردازی را بژژه مژژا مژژیدهژژد
( .)Slaughter, 1996پیمژژایش آینژژدۀ جنگژژلهژژای
زاگرس با توجه به وضعیت مدیریت سژنتی حژاکم بژر
جنگژژل ،وابسژژتگی متقابژژل مژژردم و جنگژژل و کمبژژود
اساسی اطال ات پایۀ کاری بسژیار پیچیژده و زمژانبژر
بود .پیشزمینۀ کاربرد آیندهپژوهی ،جمعآوری دادهها
و اطال ژژات مژژورد نیژژاز پژژژوهش اسژژت .بژژهمنظژژور
جمعآوری اطال ات پیشآیندهنگری با توجه به کمبود
و در بیاتر موارد نبود اطال ات ،دادههژای پایژه مژورد
نیاز از ابتدای دورۀ پژوهش برداشت شد .ایژن داده هژا
بهدلیل اهمیت دقت آنها در کاهش دم قطعیت آینده
بژژا حساسژژیت زیژژادی جمژژعآوری و پژژردازش شژژد .در
نهایت اطال ژات پایژۀ آینژدهپژوهژی شژامل اطال ژات
وضعیت دورۀ  3108-3113در منطقۀ تحقیق بهدست
آمد .افق پیشبینی در این پژژوهش منطبژق بژر سژند
چامانداز بیستسالۀ کاور انتخاب شد.
سند چامانداز بیستسالۀ ایژران ()3108 -3888
از جمله اصژلیتژرین برنامژههژای راهبژردی در تژاریخ
برنامهریای کاور اسژت کژه چژارچوب کلژی ،توسژعۀ
کاژژور تژژا افژژق  3888در آن ماژژخص شژژده اسژژت.
دستیابی به اهداف این سند نیازمند دیژدبانی و پژایش
تحو ت منطقهای و رفع مانعها و چالشهژای داخلژی
در این دورۀ زمانی است .بنابراین سژازمان مژدیریت و
برنامهریای کاژور بژه نژوان متژولی برنامژهریژای در
کاور ،براساس سند چامانداز مصوب به تدوین سژند
ملی آمژایش کاژور پرداخژت کژه مهژمتژرین برنامژۀ
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هدفمند ،آیندهنگر و دارای تقسژیم کژار منطقژهای در
تاریخ برنامهریای ایران است .سند ملی آمایش کاژور
برای تحقق اهداف کالن سند چامانداز با تقسیم کژار
ملی ،مأموریتهای خاصی متناسر بژا توانمنژدیهژا و
قابلیژژتهژژا بژژرای هژژر اسژژتان تعریژژف کژژرده اسژژت
(.)Zali, 2010
در سژژژند ملژژژی توسژژژعۀ اسژژژتان کردسژژژتان
( )Governor of Kurdistan, 2005با تأکید بر بخژش
منژژابع طبیعژژی ،دسژژتگاههژژای وزارت ندژژت و وزارت
[جهاد] کااورزی موظف شدهاند با همکژاری سژازمان
مدیریت و برنامژهریژای کاژور ،اقژدامهژای گسژترش
شبکۀ گازرسانی به مناطق شهری و روستایی با تأکیژد
بر تقویت شبکه بژهویژژه سژوخت رسژانی بژه سژاکنان
مناطق جنگلژی اسژتان (توسژ وزارت ندژت) ،حدژو
منابع پایۀ تولید از قبیل آب ،خاک و منابع طبیعژی ،از
طریق ملیژات آبخیژاداری ،و طژر مژدیریت پایژدار
منابع طبیعی (توس وزارت [جهاد] کااورزی) را اجرا
کنند.
در ایژژن پژژژوهش بژژهمنظژژور تهیژژۀ سژژبد سژژناریو،
مهمترین ناانههای سند توسعۀ استانی در برنامههژای
سوم و چهارم توسعۀ اقتصژادی ،اجتمژا ی و فرهنگژی
جمهوری اسالمی ایران و درصد ملکرد این برنامههژا
در اسژژژتان و در منطقژژژۀ پژژژژوهش بررسژژژی شژژژد.
در سژژژژند ملژژژژی توسژژژژعۀ اسژژژژتان کردسژژژژتان
( ،)Governor of Kurdistan, 2005دومژین مژورد از
اصلیترین قابلیتهای توسعۀ استان ،وجود منژابع زنژی
جنگل و مرتع و قابلیت توسعهپذیری این منژابع نژوان
شژژده اسژژت .پژژس از بررسژژی میژژاان ملکژژرد اسژژتانی
ماخص شد که این میژاان در مژورد منژابع جنگلژی و
مرتعی و توسعۀ آنها بسیار ناچیا بژوده اسژت .در میژان
ناانههای اهداف کمژی برنامژۀ چهژارم توسژعۀ اسژتان
کردستان سهم بخش جنگل در اشتغال اسژتان تعریژف
ناده است .در صورتی که با توجه به وضعیت اقتصژادی
مردم استان و دسترسی آسان به منابع جنگلژی ،بخژش
جنگل سهم بارگی در اشتغال ساکنان مجژاور جنگژل و

آیندهپژوهی وابستگی معیاتی مردم روستایی به جنگل در زاگرس شمالی
اقتصژاد معیاژتی دارد ( ;Ghazanfari et al., 2004

.)Ahmadi Lashkenari, 2009; Valipour et al., 2014
مسئلۀ مهژم در افژق زمژانی پژیشبینژیشژده در ایژن
پژوهش ،تغییرات وسیع اجتما ی -اقتصادی است کژه
به افاایش مهاجرت به شهر و کاهش القۀ قار جوان
سژژاکن منطقژژه بژژه ادامژژۀ رونژژد گذشژژته و امتنژژاا از
دامداری و بهتبع آن مدیریت سنتی جنگل منجر شده
است .در مصاحبههای انجامگرفته ،همۀ جوانان سژاکن
منطقه بیان کردند که قصد ترک کوخها را داشته و در
اولین فرصت جذب بازار بانه خواهند شژد .کژم شژدن
القه به دامداری سژبر کژاهش گالزنژی مژی شژود و
پیشبینی میشود که جنگل در بسژیاری از گالجارهژا
رها شود .این امر سبر کاهش نقش جنگل در تژأمین
معیات خانوار خواهد شد و اهمیژت جنگژل را نیژا از
دیژژژژد مژژژژردم محلژژژژی کژژژژاهش خواهژژژژد داد
( .)Shamohammadi, 2014روند رو به رشد مهاجرت
روستاییان بانه به شهر در دهههای اخیر نیازمند توجه
بسیاری است .نسبت جمعیت روسژتایی بانژه بژه کژل
جمعیژژت طژژی دورۀ  ،3107-3113حژژدود  7درصژژد
کاهش یافته است .شهرستان بانه در سالهژای 3107
و ( 3113دورههای آماری) در پایینترین سطح توسعۀ
روسژژتایی قژژرار داشژژت؛ مهژژمتژژرین امژژل مژژثثر بژژر
توسعهنیافتگی سکونتگاههژای روسژتایی بانژه ،اقتصژاد
قژژوی و متمرکژژا شژژهری اسژژت کژژه همژژین موضژژوا،
خدمات و زیرسژاختهژا را در نقژاط شژهری متمرکژا
کرده و سبر کمبژود در نقژاط روسژتایی شژده اسژت
( .)Samadian et al. 2011بهطوری که در منطقۀ بانه
مرز ماترک با راق و دادوستدهای زیرقژانونی سژبر
توجه زیاد مردم به این منبع درآمدی شده است .ایژن
روش کسژر درآمژد ،آنژان را از فعالیژتهژای پیاژژین
کسر درآمژد و اتکژا بژر تولیژد و ادامژۀ اشژتغالهژای
روستایی که میتوانسژت بژه توسژعۀ روسژتایی کمژک
شایان توجهی کند تا حد بسیار زیادی باز داشته است.
) Bruinessen (1992جریان جژایگاینی کا هژای
داخلی و تولیدات روستایی توس کا های وارداتژی در

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال نهم ،شمارۀ  ،3بهار  ،3118صدحۀ  79تا 08

زاگرس را امل مهمی در پیشروی نکژردن بژهسژوی
توسعۀ این منطقه معرفی کرده و آن را جریژانی بژه نژام
«پسروی» نامیده است .این جریژان پژسروی در دهژۀ
گذشته در بانه با توجه بژه وجژود بازارچژههژای مژرزی
سژژر ت بیاژژتری گرفتژژه اسژژت .بازارچژژههژژای مژژرزی
جوانههایی هستند که امل ایجژاد بژازار پژررونژق بانژه
شدهاند .بازار بانه و درآمد زیاد دادوستد در آن نسبت به
کارهای طاقتفرسای روستایی و کار در جنگل از جملژه
د یل اصلی مهاجرت روستاییان و کوخناینان به شژهر
بانه شده است .با توجه به پیشبینی ایجژاد منطقژۀ آزاد
تجاری براساس سند ملی توسعۀ اسژتان ،مهژاجرت بژه
شهر و ترک سکونتگاه و شژغل اصژلی مژردم محلژی در
آینده تادید مژیشژود .در صژورت ایجژاد منطقژۀ آزاد
تجاری در بانه که سالهاست مردم منتظر ایژن فرصژت
اشتغالزایی هسژتند ،اگژر بژه د یلژی در رونژد توسژعۀ
فااهای روستایی وقدهای ایجژاد شژود ،بژهگونژهای کژه
نظام روستایی قادر به ایدای نقژش سژازندۀ خژویش در
نظام ملی نباشد ،آثار و پیامژدهای مسژائل روسژتایی در
حژژوزههژژای شژژهری گسژژترش مژژییابژژد کژژه ژژالوه بژژر
ماکالت منابع جنگلی بایژد بژرای ماژکالت اجتمژا ی
این قار نیا برنامهریژای کژرد و هاینژههژای زیژادی را
پرداخژژت ( .)Fattahi et al., 2000در سژژناریوهای
بهدستآمده ،بیتوجهی به ماکالت روستاییان یکژی از
وامل اصلی ایجاد ماکل و خطری جدی بژرای منژابع
جنگلی منطقه شناخته شژده اسژت .اهمیژت و جایگژاه
مردم و وجود این ماکالت در مرحلۀ اول دلدی نمایژان
شده است (جدول  .)8در میان سناریوها نیژا سژناریوی
نامطلوب بیاترین اثرگذاری ماژکالت روسژتایی را بژر
آیندۀ پیشرو ناان میدهد .این سژناریو کژه بیاژترین
درصد امکان تحقق بژه آن اختصژاص داده شژده اسژت،
وجود ماکالت روستایی را امژل ایجژاد سژایر وامژل
نامطلوب میداند.
بررسیهای اولیۀ سناریوهای سهگانه ،حاکی از زلبژۀ
وضعیتهای نامطلوب بر وضژعیتهژای مطلژوب اسژت.
واقعیت مهم این است کژه جنگژلهژای آرمژرده ،بژرای
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رسیدن به شرای مطلوب با چالشهای مهمژی روبژهرو
خواهد بود که توجژه بژه احتمژال وقژوا آنهژا و کسژر
آمادگی برای آن شرای  ،ضروری است .همژانطژور کژه
مطر شد ،هدت امل اصلی ،مهمترین وامل مژثثر بژر
آیندۀ تغییر میاان وابستگی مردم محلی به جنگلهژای
آرمژژرده شژژناخته شژژد .ایژژن وامژژل در سژژناریوهای
پیشروی جنگل در وضعیتهای مختلدی قابل تصورند؛
این وضعیتهژای احتمژالی در تغییژر میژاان وابسژتگی
مردم محلی به جنگل اهمیت زیادی دارند.
در ترکیژژر سژژناریوهای محتمژژل ،دو سژژناریوی
تخریژژر جنگژژل و ادامژژۀ رونژژد ،شژژامل مجمو ژژهای از
وامژژل نژژامطلوب و بحرانژژی بژژوده و سژژناریوی بهبژژود
وضژژعیت جنگژژل ،دربرگیرنژژدۀ مجمو ژژهای از وامژژل
مطلوب است .با توجژه بژه تأثیرگژذاری و تأثیرپژذیری
وامل از همدیگر و وضعیتهای آنها ،احتمژال تحقژق
این سناریوها یا حرکت وضعیت جنگل بهسوی هر یک
از سناریوها در آینده وجود دارد.
در سناریوهای بهدسژتآمژده از جملژه مهژمتژرین
وامژژل تهدیدکننژژدۀ آینژژدۀ جنگژژل ،ک ژاهش اهمیژژت
جایگاه آن در معیات خانوار و مهاجرت کژوخناژینان
به شهر اسژت .پیامژدهای کژاهش اهمیژت جنگژل در
تأمین سبد خانوار میتواند تصویری نامطلوب از جنگل
را نمایان کند .در این تصویر ،جنگلژی مجسژم خواهژد
شد که توانایی زم برای مقابله با آفتها و بیمژاریهژا
را ندارد .جنگل مستعد آتشسوزی خواهد بژود و ایژن
وامل بهشدت آیندۀ جنگل را در خطر قژرار خواهنژد
داد .نمونههای ملی این حالت ،امروزه در جنگلهژای
مریوان مااهده میشود .با توجژه بژه اهمیژت حاژور
مردم محلی و وابستگی کنونی جنگل به مژردم ،حدژو
این جنگلهژا نیازمنژد حاژور مژردم محلژی و تژداوم
مدیریت سنتی حاکم بر آنهاست.
در سژژبد سژژناریوها ،سژژناریوی ممکژژنِ مطلژژوب،
مجمو ه ماکلهایی را معرفی میکند که میتژوان بژا
مدیریت درست آنها را از میژان برداشژت و بژه حدژو
مردم محلی و در نتیجۀ آن حدو جنگل کمژک کژرد.
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مهمترین نقطۀ قوت این سناریو ،ا طای بیاترین وزن
بژژه مژژردم محلژژی نسژژبت بژژه سژژایر سژژناریوها ،بژژرای
ماژژارکت در حدژژو جنگژژل بژژا بژژهکژژارگیری سیسژژتم
مدیریتی جنگلداری سنتی است.
در مژژژورد جنگژژژژلهژژژای زاگژژژژرس شژژژژمالی،
) Ghazanfari et al. (2004و )Valipour et al. (2014
مدیریت ماارکتی را مهم میدانند و معتقدند که تنهژا
اجژژرای صژژحیح جنگلژژداری محلژژی مژژیتوانژژد سژژبر
پایداری جنگل شود Valipour (2013) .اجرای نژاقص
جنگلداری سژنتی و بژیتژوجهی بژه پایژداری و ادامژۀ
حیات جنگژل را ماژکل آینژدۀ جنگژلهژای آرمژرده
معرفی میکند .جنگلداری محلی الگوی اصژال شژده،
جنگلداری سنتی است کژه بیاژترین سژازگاری را بژا
توان و خواستههای جامعۀ محلی دارد و فرایند اصژال
در آن بهصورت گامبهگام و با پژذیرش جامعژۀ محلژی
انجام میگیرد (.)Amani, 2003
در نهایت سناریوی سوم که کارشناسژان توافژق نظژر
زیادی بر سر امکان وقوا آن دارنژد ،سژناریوی نژامطلوب
است که مجمو های از وامل تهدیدآمیا در حدو جنگل
با احتمال وقوا زیاد را در تحقق آن مثثر میدانند.
پس از تحلیل نظر کارشناسانی که بر نمایههای هژر
سناریو توافق نظر داشتند ماژخص شژد کژه سژناریوی
سوم (نامطلوب یا بحرانی) از دیژد کارشناسژان احتمژال
وقوا بیاتری دارد؛  89درصد کارشناسژان ،نمایژههژای
تحقق این سناریو را خیلی مهژم و مهژم شژناختند و در
اکثر موارد ،توافق نظر قوی بر سر رخداد آنها داشتهانژد.
در ایژن سژناریو ،اثژری از تژالش بژرای ارتقژا یژا حدژو
وضعیت موجود جنگلهای آرمرده ماژاهده نمژیشژود.
بحران جدی و کاملی در اکثژر بخژشهژای اقتصژادی و
اجتما ی گریبانگیر مردم محلی و بهتبع آن جنگل شده
است .پس از این سناریو ،احتمال وقوا سناریوی بهبژود
(مطلوبِ ممکن) با اتداق نظر  88درصژدی کارشناسژان
در مورد نمایههای مهم و خیلژی مهژم تحقژق آن ،قژرار
میگیرد .سناریوی ادامۀ روند با اتداق نظر  77درصژدی
کارشناسان در رتبۀ سوم ،و سژناریوی بهبژود (مطلژوبِ
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زیرممکن) که کارشناسان اکثر نمایههژای تحقژق آن را
کژژماهمیژژت دانسژژتند ،بژژا اتدژژاق نظژژر  8/8درصژژدی
کارشناسان در رتبۀ آخر انتظار تحقق قرار گرفت.
سژژناریوهای بژژهدسژژتآمژژده بژژا اسژژتداده از نظژژر
کارشناسژژان خبژژره در ایژژن پژژژوهش و سژژناریوهای
) Valipour (2013کژژه بژژرای یژژک منطقژژه طراحژژی
شژژدهانژژد ،بیژژانگر پیامژژدهای ممکژژن در فژژردای ایژژن
سرزمین است که توجه ویژژۀ مژدیران ایژن منطقژه را
طلر میکند .پس از تحلیل نتژای پژژوهش حاضژر و
پژژژژژوهش ) ،Valipour (2013اهمیژژژژت بژژژژرآورد
خواستههای مردم محلژی در پایژداری جنگژل آشژکار
شد .کاهش وابستگی مردم محلژی بژه جنگژل در ایژن
پژوهش زن خطری است که پیامدهای آن مژیتوانژد
آیندۀ این جنگلها را تهدید کند.
در چامانژداز بیسژتسژالۀ مژدیریت جنگژلهژای
خاک و نیمهخاک ایران ،هات مادۀ مهم برای ایژن
نواحی رویاژی آورده شژده اسژت .ایژن مژواد شژامل،
ارتقژژای ثبژژات زیسژژتمحیطژژی ،حداظژژت  38درصژژد
جنگلهای طبیعی بژه نژوان میژراث طبیعژی کاژور،
جلوگیری از تخریر و کاهش تراکم و انبوهی درختژی
و درختچژژهای جنگژژل ،جلژژوگیری از بیابژژانی شژژدن،
جنگلکاری و توسعۀ جنگلداری اجتما ی و ماژارکتی،
افاایش تولیژدات کوچژک جنگلژی و کارکردهژای آن،
بسی همگانی برای گسترش جنگل و استدادۀ مژثثر از
تولیدات جنگل و برنامهریای بژرای جژایگاینی چژوب
سوخت با سایر مواد و امکانات است .از جملژه راههژای
رسیدن به ثبات زیسژتمحیطژی در سژند چاژمانژداز
بیستسژالۀ توسژعۀ اقتصژادی ،اجتمژا ی ،فرهنگژی و
زیست محیطی کاور ،صیانت از جنگژلهژای موجژود
(مدیریت پایدار جنگلها) ا الم شده است .در راستای
دستیابی به اهداف کمی برنامۀ بیستساله و بهمنظژور
صیانت از جنگلهای ناحیۀ رویای زاگرس ،دفتر امژور
منابع جنگلی ،طر مدیریت پایدار جنگلهژای ناحیژۀ
رویای زاگرس را پیانهاد داد .از مهژمتژرین اقژدامات
زم در طژژر هژژای مژژدیریت پایژژدار ،کژژاهش وامژژل
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تخریر ،توانمندسازی جوامژع محلژی و بهژرهبژرداران
رفژژژی و احیژژژا و تقویژژژت پوشژژژش گیژژژاهی اسژژژت
(.)FRWO, 2002
طژژر صژژیانت بژژهمنظژژور رفژژع موانژژع و ماژژکالت
برنامههای مدیریت جنگلهای زاگرس در گذشته و بژا
هژدف تژژدوین برنامژژۀ جژژامعنگژژر و دربرگیرنژژدۀ ابعژژاد
اجتمژژا ی ،اقتصژژادی ،طبیعژژی و زیسژژتمحیطژژی
رصههای جنگلی که پایداری جنگل را در پی داشژته
باشد تدوین و اجرا شژد ( .)Pirzadian et al., 2009در
جنگلهای زاگرس رویکرد سازمان ،مبتنژی بژر حداظژت
صرف و بدون ماارکت دادن واقعی جامعژۀ محلژی بژوده
که سبر ایجاد تنشهای بسژیاری بژین مژردم محلژی و
ادارههای منابع طبیعی شده استYakhkeshi (2003) .
رویکرد حداظتی صرف را بژه کژل سژازمان جنگژلهژا،
مراتع و آبخیاداری از بدو تأسیس تعمژیم داده و تژالش
بژژرای درک حقژژایق و ماژژکالت مژژردم محلژژی ،حژژل
معاالت مردم ،و حداظژت و احیژا و توسژعۀ جنگژل بژا
ماارکت مردم محلی را از جمله وامل مهمژی معرفژی
کرده که کارشناسان سازمان از آنها زافل ماندهاند.
بررسیها در زمینۀ ملکرد فیایکی و ریژالی طژر
ملی صیانت و توسعۀ جنگلهای زاگرس طی سال های
 3108 -3113در اسژژتان کردسژژتان ،ناژژاندهنژژدۀ
ملکژژرد بسژژیار ضژژعیف بژژرای کژژل اسژژتان اسژژت
( .)Shamohammadi, 2014در منطقۀ تحقیژق ،تنهژا
طر تهیهشده در طول دورۀ پژوهش ،طر جنگلداری
چندمنظوره با تأکید بر سژاماندهی گالزنژی در حژوزۀ
آرمرده است که هنوز اجژرا ناژده اسژت .اجژرای ایژن
طر در حال حاضر ،به بازنگری اساسی و تهیژۀ طژر
تجدید نظر نیاز دارد ،چژرا کژه بسژیاری از متغیرهژای
اجتما ی -اقتصادی اثرگذار بر هدفهژا و برنامژههژای
طر مذکور ،دچار دگرگونی کلی شده است.
بژژژهمنظژژژور پیاژژژگیری از تکژژژرار تجربژژژههژژژای
شکست خوردۀ طر های جنگلژداری ،بژدون ماژارکت
مردم محلژی ،حاژور فعژال مژردم در بحژ مژدیریت
جنگل ضروری است .در این زمینه ،نتای بهدستآمده
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در این پژوهش نیژا حاژور مژردم محلژی در منطقژۀ
تحقیژژق را بسژژیار مهژژم ناژژان داد .همژژانگونژژه کژژه
) Zanjani (2010بر اهمیژت توجژه بژه تمژامی ابعژاد
زندگی روستایی در برنامهریای توسعه تأکید میکنژد؛
ماارکت دادن مردم محلی در مدیریت جنگل نیازمند
کندوکاو در بسیاری از ابعاد زندگی آنان مانند اقتصژاد،
جمعیت و فرهنژ جامعژه اسژت .در آرمژرده وامژل
اقتصادی محرک تغییرات جمعیتژی در سژطح منطقژه
شده است که این تغییرات بژا توجژه بژه وزن سژنگین
اهمیت حاور مردم محلی در سناریوهای بهدستآمده
و به منظور آماده ساختن بستر دسژتیابی بژه پایژداری
جنگل نیازمند توجه ویژه است.
از جمله مثثرترین شیوههای نگهداری ،بازسژازی و
استدادۀ بهینه از منابع جنگلی ،بهکژارگیری نیروهژای
مردمی محلی است .شژرای سژخت زنژدگی سژاکنان
منطقه در سالهای اخیژر ،آنژان را بژه تژرک کژوخهژا
واداشژژته اسژژت و از آنجژژا کژژه دانژژش افژژراد محلژژی در
بهرهبرداری از منابع محلی ،ازلر ،در توسعۀ روستایی،
مهمتر از خود منابع است ،حاژور مژردم در منطقژه و
مدیریت جنگل توس آنان بسژیار ضژروری اسژت .در
ایران با توجه به وابستگی اقتصادی و اجتمژا ی مژردم
محلی ساکن مجاور جنگل ،ا مال هر گونه مدیریت بر
منابع جنگلی بدون ماارکت جوامع مژذکور موفقیژت
چندانی نخواهد یافت ( .)Irvani et al., 2008به همین
دلیژژژل ) Barrow (1991د یژژژل حدژژژو و توسژژژعۀ
مهارتهای بومی ،ماارکت دادن و آماده کردن مژردم
محلی بهمنظور رویارویی با تغییرات زندگی ،کمک بژه
مردم محلی برای شناخت بهتر مهارتهژای مژدیریتی
در زمینژژۀ منژژابع جنگلژژی و اطمینژژان از سژژازگاری
نوآوریهای ارائهشژده بژه آنژان را در ماژارکت مژردم
محلی در طر های مربژوط بژه جنگژل ،مهژم معرفژی
میکند .بنابراین با توجه بژه سژناریوهای ارائژهشژده و
لاوم حدو جنگل که تابع حاور مژردم محلژی جهژت
حداظت آن است ،تاویق مردم به ترک نکردن منطقه
و ادامۀ شژیوۀ سژنتی مژدیریت جنگژل ضژرورت دارد؛
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) Namiranian et al. (2008بژژدین منظژژور ا طژژای
مجوز بهرهبژرداری از محصژو ت زیرچژوبی جنگژل و
گالزنی در قبال حداظت و احیژای جنگژل را پیاژنهاد
دادهاند .این مهم در سایۀ ارائژۀ تسژهیالت بژرای مهیژا
کردن امکانات اولیۀ زنژدگی خژانوار در منطقژه اسژت.
اهمیت این مسئله از این نظر است که امژروزه ارزش و
اهمیت نسبی جنگل در چرخش نظام معیاتی مژردم
کاهش یافته است و ایژن کژاهش ممکژن اسژت خطژر
افاایش تمایل به تبدیل جنگژل بژه زمژین کاژاورزی
(بهخصوص بژاغ و تاکسژتان) را در پژی داشژته باشژد.
افاایش ارزش انگور سیاه در بازار سبر ایجاد تمایل به
تغییر کژاربری جنگژل بژه تاکسژتان شژده اسژت و در
صورت ادامۀ روند کماهمیت شدن جایگژاه جنگژل در
تأمین معیات ،این گاینه ممکن است تهدیدی جدی
برای این جنگلها باشد .همچنین ساختار همسال پیر
این جنگلها بیانگر این اسژت کژه در آینژده درختژان
زیادی به روش طبیعی ،بژدون در نظژر گژرفتن سژایر
تهدیدها از بین خواهنژد رفژت و بژا توجژه بژه ضژعف
زادآوری در این جنگلها و کندرشد بودن نهال بلژوط،
احیای آنها بسیار ماکل خواهد بود که این موضژوا را
) Valipour (2013نیا بیان کرده است.
وامل بسیاری در رصههای طبیعی وجژود دارنژد
که بر این رصهها تأثیر مژیگذارنژد یژا از آنهژا تژأثیر
میپذیرند .از جمله واملی که رصههژای طبیعژی در
طول زمان بسته بژه شژرای و استعدادشژان سژعی در
سازگار شدن با آن داشتهاند ،حاور و سژکونت انسژان
در مجاورت آنهاست .حس مالکیت انسژان بژر منژابعی
که آنها را متعلق به خود میدانژد و بژهنحژوی بژه وی
سود میرسانند ،سبر تالش وی برای حدو و حراست
آنها در مقابل هر گونژه خطژر و تهدیژد اسژت .روابژ
انسانی و مدیریت دیرینۀ جنگژل در بانژه ،نمونژۀ بژارز
سازگاری جنگل با مردم محلی اسژت کژه در راسژتای
تأمین نیازهای جامعۀ محلی بهصورت هدفمند پرورش
یافته و سازگار شژده اسژت (.)Valipour et al., 2014
تغییژژر شژژیوۀ متژژداول مژژدیریت جنگژژل سژژبر ایجژژاد
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تغییرات مثبت یا مندی در بستر جنگل میشژود .ایژن
تغییرات میتواند سبر کاهش یا افاایش فاار وارد بژر
جنگل شود .تغییرات مثبت مانند کاهش نیاز سژوختی
بژه جنگژژل در کنژژار ثابژژت مانژژدن اهمیژژت جنگژژل در
معیات خانوار ،سبر کاهش قطع درخت و در نتیجه،
کاهش فاار بر جنگل خواهژد شژد؛ امژا اگژر تغییژری
سبر کاهش اهمیت جنگل در تأمین معیات خژانوار
شود با توجه به شرای کنونی این جنگلها و نیاز آنهژا
به حدو و حراست که تنها بژا حدژو جایگژاه آنهژا در
معیات خانوار در این برهۀ زمانی ممکن میشود ،باید
برای کمژک بژه رفژع ایژن مژانع مهژم گژام برداشژت.
) Ahmadi Lashkenari (2009نیا کماهمیژت شژدن
جایگاه جنگل در تأمین معیات خانوار را خطر جژدی
آیندۀ جنگلهای این منطقه معرفی کرده است.
در پژژژژوهش انجژژژامگرفتژژژه ،سژژژهم بسژژژیاری از
تصژژویرهای پژژیشرو در آینژژده را وامژژل نژژامطلوبی
تاکیل دادهاند که تحقژق آنهژا پایژداری جنگژلهژای
منطقژژه را تهدیژژد مژژیکنژژد .از جملژژه وامژژل مهژژم
تهدیدکننژژدۀ آینژژدۀ جنگژژلهژژای بخژژش دو طژژر
جنگلداری چندمنظوره آرمرده ،مهژاجرت روسژتاییانی
است که جنگژل را بژه روش سژنتی مژدیریت و بژرای
حدو آن تالش میکردنژد .سژناریوهای ادامژۀ رونژد و
نامطلوب ،لاوم توجه به معیاژت مژردم بژرای کژاهش
مهاجرت این قار را کامالا آشکار میکننژد .بژهمنظژور
فراهم کردن امکان ماندگاری در کژوخهژا بایژد منژابع
مالی از طرف دولت به این قاژر اختصژاص یابژد .ایژن
منابع میتواند در قالر رضۀ تسهیالت مورد نیاز آنان
مانند ایجاد اشتغال از طریق آموزش شیوههای تژأمین
معیاژژت نژژو مثژژل پژژرورش زنبژژور سژژل و ایجژژاد
استخرهای کوچک پرورش ماهی (که در برنامه اقتصاد
کدایتی تایلند مرسوم است) و ماژارکت دادن آنهژا در
طر ریای و اجرای برنامههای منطقه و تأمین سوخت
مژژورد نیژژاز باشژژد کژژه ایژژن امژژر بژژا یافتژژههژژای
)Henareh Khalyani ،Monazzami et al. (2013
) (2011و ) Soltani et al. (2011در آرمرده همخوانی
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دارد .با توجه به آنچه ذکر شد ،کاهش نرخ مهاجرت و
حدو مردم و جنگلداری سژنتی و در کنژار آن اجژرای
جنگلداری ماژارکتی بژرای حدژو و پایژداری جنگژل
منطقه ضروری است که این امر نیا با نتیجۀ Adeli et
) al. (2007همسو است.
هماکنون در هدف گذاری طژر جنگلژداری ،تنهژا
خواسژژتههژژای کنژژونی جامعژژۀ محلژژی در بخژژش
اجتما ی -اقتصادی ثبت شده و مبنژای هژدفگژذاری
دورۀ طر در نظر گرفته میشژوند .افژق برنامژهریژای
تاکتیکی در طر های جنگلژداری ازلژر در حژدود ده
سال است .مدت زمانی که تنها با ثبت خواسژتههژای
امروز جامعۀ محلی برآورد شژده و تغییژر آن در طژول
دوره ،همسازیهای درونی را میکاهد و کژارایی طژر
را در پی تااد با پویایی خواستههای اجتما ی کژاهش
میدهد .نتای این پژوهش ،اهمیت آیندهپژوهژی را در
تهیۀ طر های جنگلداری بژهوضژو ناژان مژیدهژد.
آیندهپژوهی پیشزمینۀ ضروری طر ریای طژر هژای
جنگلداری است که تا کنون توجژه شایسژتهای بژه آن
ناده است .با بهکارگیری آیندهپژوهی میتژوان گژامی
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فراتر از زمژان حژال برداشژت و آینژدۀ حاصژل از هژر
تصمیم را با روشی لمی تصویر کرد .به ایژن ترتیژر،
مدیران میتوانند از هماکنون چژالشهژای پژیش روی
ناشی از هر تصمیم را دریابند و برای آنها برنامژهریژای
کنند .ایژن مهژم مژیتوانژد پیامژدهای نژاموفق بژودن
طر های جنگلداری را بسیار کاهش دهد.
سپاسگزاری
این پژوهش با استداده از امکانات و همکاری مرکژا
پژژژوهش و توسژژعۀ جنگلژژداری زاگژژرس شژژمالی و
کارشناسان محترم اسژتانداری کردسژتان میسژر شژد.
دسژژتیابی بژه بخاژژی زیژژادی از دادههژژای مژژورد نیژژاز
تحقیق از طریق مصاحبههژای طژو نی بژا روسژتاییان
محقق شد و مردم منطقۀ آرمرده در طول پژوهش مژا
را با بارگواری و صمیمیت یاری کردنژد .نویسژندگان،
مراتر سپاسگااری خود را از تمژام وامژل دخیژل در
اجرای پژوهش ابراز میدارند.
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Abstract
Interaction between ecological and social functions of Zagros forest and traditional management
reveals the importance of preemptive measures in spite of rapid socio-economic changes and
consequences. Due to possible consequences (e.g. abandonment of forests and land-use change) of
disruption of the interaction between people and forest, it is crucial to plan possible futures among
socio-economic evolution. The main objective of this study was to structure forest management
scenarios against future changes and to explain the state of traditional management in this context. The
study was carried out in Armardeh forest, Baneh city, western Iran using foresight framework. In order
to meet the objective a chronicle review of socio-economic situation is necessary. This study helps to
distinguish the trajectory of social changes and their driving forces in relation to forest ecosystems.
Thus trend of socio-economic changes was studied from 2003 to 2012 using literature review, face to
face interviews and questionnaire. Weighted ranks of criteria and indicator which are effective on
local livelihoods dependency on forest products were computed by using analytic hierarchy process
(AHP) by participating 18 experts. Foresights were carried out with principles of Delphi method by
collecting data from expert’s brainstorm and scoring. Results indicated socio-economic changes in the
studied period including migration to the city, severe livestock reduction, constant trend of life
expenses, reducing fuel costs, inconsiderable fluctuations of revenues, lack of social welfare and
insignificant improvement of quality of life. Referring to expert’s assessment, socio-economic
situation, service availability and communication are main criteria affecting the local livelihood
system, respectively. Regarding to livelihood dependency on the forest resources, the Delphi analysis
resulted in three management scenarios for 2023-time horizon in accordance with the vision of the
Islamic Republic of Iran including (1) Business as usual, (2) Improvement of forests (favorable
scenario) regarding to possibility, the scenarios were elaborated into feasible and impossible scenarios,
and (3) Forest degradation (unfavorable scenario). Finally, Expert’s consensus indicated that forest
degradation scenario, improvement (feasible), business as usual and improvement (impossible) have
the most probabilities to happen, respectively.
Keywords: Analytic hierarchical process, Armardeh, Foresight, Delphi, Scenario, Zagros forests.
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