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مقدمه و هدف
جنگل ب عنوان یکی از مهمترین ارگانیزمهای حیاتبخش
زندگی انسانها در زمرۀ منابع طبیعی تجدیدشونده بوده و
از قدمتی طوالنی برخوردار است .جنگلها عالوه بر تولید
انواع فرآوردههای چوبی ،کاالهای قابل مبادلۀ غیر چوبی
مورد نیاز انسانها را تولید میکنند .اهالی روستاهای مجاور
جنگل و نیز عشایر ،از گذشتۀ دور از عرص های منابع طبیعی
ب ویژه جنگلها ،بهرهبرداری میکردهاند .نوع و مقدار این
بهرهبرداریها در مناطق مختلا متناسب با شرایط محیطی،
امکانات موجود و فرهنگ مردم متفاوت است .از دیرباز
جنگلنشینان و چوپانها از درختان صنعتی جنگل استفاده
نمیکردند و طبعاً برای آنها ارزش مادی قائل نبودند .ب عالوه
برای رفع احتیاجات غذایی دامهایشان ناگزیر بودند با از بین
بردن درختان جنگلی ،شرایط را برای تعلیا آنها فراهم
کنند .در مواردی نیز برای ساختن منازل ،تهیۀ سوخت
(هیزم و زغال) یا ایجاد چپر برای مح ور کردن مزارع ،از
درختان جنگلی استفاده میکردند (صائبی .)2942 ،جوامع
محلی در مناطق جنگلی بنا ب دالیل گوناگون از جمل
کوهستانی بودن منطق  ،دسترسی دشوار ب مناطق شهری و
بازار ب ویژه در ف ل سرما ،نداشتن امکانات ،فقر فرهنگی و
مالی و  ،...ب منابع جنگلی وابستگی دارند .این وابستگی
ممکن است در قالب نیاز ب مواد چوبی (ساختوساز ،سوخت
و گرما) یا استفاده از مح والت غیرچوبی جنگل (تغذیۀ
انسانی و دامی ،دارویی و  )...باشد .شدت وابستگی و استفاده
با توج ب شرایط محیطی ،فرهنگ و سبک زندگی جوامع
جنگلنشین متفاوت خواهد بود.
با شناخت واقعیتهای موجود مبنی بر ضرورت کاهش دام
اضافی ،خروج دام از جنگل ،تأمین سوخت فسیلی برای
اهالی روستا ،بهرهبرداری از زمین بر اساس استعداد بهرهوری
و متناسب با ساختار اجتماعی و شرایط محیطزیستی،
مشارکت دادن مردم در حفظ و احیای جنگل و اجرای
عملیات قرق و غنیسازی با گون های بومی ،باید بهرهبرداری
از منابع طبیعی را جهتدار کرد (محمودیان.)2919 ،
بهرهبرداری غیراصولی و نادرست از مح والت جنگلی ،خود
یکی از عوامل تخریب است .با توج ب اهمیت و ارزش
اقت ادی استفاده از مح والت چوبی و غیرچوبی جنگل،

بررسی نوع و مقدار بهرهبرداری از منابع ...

بیتردید استفادۀ نظاممند و تدوین روشهای درست
بهرهبرداری از این منابع با مشارکت مردم ب طوریک تولید و
استمرار این فرآوردهها را تضمین کند ،از نظر اقت ادی و
محیطزیستی ارزش و اهمیت زیادی دارد ( & Arnold
 .)Perez, 2001همچنین ب این علت ک جنگل منبع درآمد
مستمری برای مردم خواهد بود ،تعلق خاطری در آنها
ب وجود خواهد آورد ک در نهایت ب حفاظت مستمر
جنگلها منجر میشود (مهدوی و همکاران.)2911 ،
درختان ،درختچ ها و گیاهان علفی بیشماری در جنگلهای
شمال کشور از جمل جنگل گلوگاه وجود دارد ک برای
روستاییان و جنگلنشینان آن منطق قابل استفاده است.
تحقیق حاضر ب منظور شناخت بهتر و بیشتر نوع و مقدار
استفاده از منابع جنگلی توسط جنگلنشینان و روستاییان
مجاور جنگل صورت گرفت .با شناسایی این عوامل میتوان
در زمینۀ بهرهبرداری صحیح از جنگل ،برنام ریزی درستی
انجام داد و ب دنبال آن راهکارهای مناسبی برای بهبود
وضع معیشتی روستاییان و جنگلنشینان و همچنین حفظ
عرص های جنگلی در نظر گرفت.
در خ وص استفادۀ جوامع محلی از منابع جنگلی،
بررسیهای زیادی در خارج از کشور و پژوهشهای
معدودی در داخل کشور انجام گرفت است .نمون هایی از
آنها ک ارتباط بیشتری با موضوع تحقیق دارند ،ب طور
خالص بیان میشوند:
) ،Xayabouth (1999در بررسی خود در محدودۀ سانگتونگ،
با استفاده از م احب و پرسشنام ب این نتیج رسید ک
بیشترین بهرهبرداری مردم محلی از جنگل ،برای دسترسی ب
غذا ،ساخت لوازم منزل ،استفادۀ دارویی ،فروش چو و
روشنایی است ،Chanthirath (2000) .در تحقیقی با عنوان
بهرهبرداری از جنگل توسط مردم بومی در محدودۀ
ونگوینگ ،با جمعآوری اطالعات پرسشنام ای پی برد ک
بیشتر مردم از جنگل برای دسترسی ب مواد سوختنی (هیزم)،
ساخت لوازم چوبی منزل ،مواد خوراکی ،پوشش خان  ،استفاده
از جوان  ،میوه و برگ برای غذا ،م ارف دارویی و  ...استفاده
میکنند ،Arnold & Perez (2001) .بیان کردند ک جوامع
محلی با زندگی در مجاورت جنگلها ،ب منظور تأمین مواد
غذایی و درآمد خانوار ،ب استفادۀ گسترده از منابع جنگلی
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) (2003و ) Kitula (2007در تحقیقات خود ب بررسی و
شناسایی گیاهان جنگلی مورد استفاده در زمین های بهداشتی
و درمانی و همچنین گیاهان خوراکی و تغذی ای پرداختند و
دریافتند ک مردم روستایی و جنگلنشین از قسمتهای
مختلا گیاهان جنگلی اعم از برگ ،ساق  ،میوه ،گل و ریش
استفاده میکنند .حسینپور ( ،)2919با انجام دادن تحقیقات
اجتماعی -اقت ادی در روستاهای شیرداری و ولم از توابع
هزارجریب بهشهر نتیج گرفت ک روستاییان این منطق ب
فقر اقت ادی دچارند و برای تأمین چو سوخت و امور
ساختمانی ،تعلیا دام و م ارف کشاورزی ب منابع جنگلی
وابست اند .محمودیان ( ،)2919در تحقیق خود بیان کرد ک
در مناطق جنگلی زاگرس ،روستاهایی وجود دارند ک
ساکنانشان ب دالیل مختلا از جمل شرایط نامناسب جوی و
توپوگرافی ،شیب زیاد منطق و کشاورزی و دامداری کمبازده
سنتی ،شرایط اقت ادی و اجتماعی خوبی ندارند و ب دالیل
گوناگون مانند تأمین چو  ،سوخت و دیگر م ارف چوبی،
تأمین علوف برای دام و اندک بودن مقدار تولیدات کشاورزی،
از جنگل استفاده میکنند Hattori (2006) .و & Pohle
) Reinhardt (2004نیز ب وابستگی مردم و استفادۀ
جنگلنشینان از مح والت جنگلی برای ب دست آوردن غذا،
ساخت وسایل ،استفاده از چو ب عنوان هیزم و همچنین
استفاده از گیاهان دارویی در طب سنتی در جنگلهای جنو
شرقی کامرون و اکوادور اشاره کردندTilahun et al. (2006) .
در جنگلهای خشک اتیوپی ب بررسی تخریب ناشی از
دخالت انسان ب روش چرای دام و جمعآوری چو گونۀ
 Boswellia papyriferaب عنوان هیزم پرداختند .این مطالب
نشان میدهد ک روستاییان از جنگل برای چرای دام بهره
میبرند و از مح والت آن نیز استفاده میکنندCristy .
) (2009نیز در تحقیق خود در روستاهای مجاور جنگل در
غر اوگاندا دریافت ک استفاده از درختان جنگلی ب عنوان
سوخت ،مهمترین نوع بهرهبرداری از جنگلهای منطق است.
در تحقیقاتی دیگر از ( Lise )2000در هندDi Stasi et al. ،
) (2002در جنگلهای منطقۀ وال در سائوپائولو برزیل،
) Mulyoutami et al. (2009در میان مردم دایاک در
اندونزی و ) Liu et al. (2012در بین مردم یونان در کشور
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چین ،نیز ب بهرهبرداریهای مختلا ساکنان روستاهای
مجاور جنگل و همچنین جنگلنشینان اشاره شده است.
میرکزاده و همکاران ( )2931ب بررسی عوامل مؤثر در
بهرهبرداری پایدار از چو های جنگلی پرداختند و مقدار
بهرهبرداری حاشی نشینان از فرآوردههای چوبی جنگل را
در حد زیاد ارزیابی کردند ،ب طوریک قطع بیرویۀ درختان
برای م ارف مختلا ،چرای دام و قطع درختان ب منظور
گسترش زمینهای زراعی را مهمترین عوامل تخریب جنگل
از دیدگاه پاسخگویان بیان کردند .تحقیق حاضر با هدف
شناخت نوع و مقدار بهرهبرداری از تولیدات چوبی و
غیرچوبی جنگل توسط اهالی س روستای منطقۀ هزارجریب
بهشهر انجام شده است.
مواد و روشها
روستاهای وزوار ،اوارد و آغوزدره ،از مجموعۀ روستاهای
هزارجریب شهرستان بهشهر در استان مازندران بررسی
شدند .محدودۀ این س روستا در مجاورت جنگل و تقریباً
در فاصلۀ  51کیلومتری از شهرستان گلوگاه قرار دارد.
منطقۀ هزارجریب در محدودۀ  96/5درجۀ عرض جغرافیایی
و  59/5درجۀ طول جغرافیایی قرار دارد .با توج ب ارتفاع
میانگین منطق (حدود  911متر) ،دامنۀ تغییرات بارندگی
بین  422تا  121میلیمتر در نوسان است .دمای متوسط
ساالن حدود  24درجۀ سانتیگراد است ک از مهرماه روند
نزولی پیدا میکند و تا اسفند ادام مییابد .پوشش گیاهی
منطق  ،شامل گون های درختی ،درختچ ای ،بوت ای و
علفی است ک گیاهان علفی سهم کمتری در آن دارند.
ب دلیل حاصلخیز بودن زمینهای کشاورزی منطق بیشتر
ساکنان ب کشاورزی شامل کشت گندم ،جو ،لوبیا ،عدس،
سیبزمینی و برنج؛ دامداری و باغداری شامل گردو ،سیب،
گالبی و گیالس اشتغال دارند .دامداری در منطق بیشتر
ب صورت سنتی است و بیشتر دامدارانی ک از مراتع
بهرهبرداری میکنند ،ب پرورش گوسفند و بز اشتغال دارند.
نژاد دامها اغلب از نوع زل مازندرانی است .تولید فرآوردههای
لبنی از قبیل شیر ،ماست ،پنیر و عسل در این روستاها رواج
دارد.

بررسی نوع و مقدار بهرهبرداری از منابع ...

254

جامعۀ آماری این پژوهش 992 ،نفر ( 211خانوار) از روستای
وزوار 196 ،نفهر ( 261خهانوار) از روسهتای اوارد و  611نفهر
(حدود  221خانوار) از روستای آغوزدره در مجهاورت جنگهل
منطقۀ هزارجریب بهشهر بودند .ابتدا ب منظور بررسهی نهوع و
مقدار بهرهبرداری روستاهای حاشی نشین از منهابع جنگلهی،
از مطالعات کیفی و م احب های اکتشهافی و بهدون سهاختار
استفاده شد .این م احب ها با هدف تعیین نوع بههرهبهرداری
روستاییان حاشی نشین جنگل انجام گرفت .همچنین از ایهن
م احب ها برای چگونگی سنجش مقدار استفادههای مختلا
بهره گرفت شد .ب دنبال آن ،ب شیوۀ میدانی و با اسهتفاده از
پرسشههنامۀ محقههقسههاخت  ،مقههدار بهههرهبههرداری روسههتاهای
حاشی نشین از منابع جنگلی بررسی شد .متخ ان ،روایهی
پرسشنام را تأیید کردند .ب منظور تأیید پایهایی پرسشهنام ،
یک مطالعۀ راهنما ( 91پرسشنام ) انجام گرفت و بهر اسهاس
آزمون آلفای کرونباخ ،پرسشنام اصالح شد .در ایهن تحقیهق
حجههم نمونهه بهها اسههتفاده از جههدول کرجسههی -مورگههان
ب دستآمده ( ،)N=251ک از طریق نسبتگیری و ب صهورت
ت ادفی انتخا شدند و پرسشنام های تهی شده توسط آنهها
تکمیههل شههد .بعههد از جمههعآوری اطالعههات ،اسههتخراج و
تجزی وتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS18صورت
پذیرفت .برای سنجش مقدار بهرهبرداری نهایی از میهانگین
و انحراف معیار گروه دادهها استفاده شد و در نهایت مقهدار
بهرهبرداری در بین روستاییان مورد بررسی ب چههار سهطح
کم ،متوسط ،زیاد و خیلیزیاد طبق بندی شد.
ب منظور تعیین مقدار بهرهبرداری روستاییان حاشی نشین
جنگل از تولیدات جنگلی ،از فرمول زیر استفاده شد .نحوۀ
تبدیل امتیازات کسبشده ب چهار سطح کم ،متوسط ،زیاد
و خیلیزیاد ب شرح زیر برآورد شد:
الا -بهرهبرداری از جنگل در حد کم ،اگر:
S < Mean – Sd

 بهرهبرداری از جنگل در حد متوسط ،اگر:Mean – Sd<S≤ Mean

ج -بهرهبرداری از جنگل در حد زیاد ،اگر:
Mean <S≤ Mean + Sd

د -بهرهبرداری از جنگل در حد خیلی زیاد ،اگر:
Mean + Sd< S

ک در روابط باال  :Sمقدار بهرهبرداری؛  :Meanمیانگین؛ :Sd
انحراف معیار از میانگین است.
برای بررسی و تعیین مقدار تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق
بر متغیر وابست (بهرهبرداری از جنگل) از رگرسیون ب
روش گامب گام استفاده شد.
نتایج
 مشخ ات کلی پاسخگویانبا توج ب نتایج ب دستآمده از افراد مورد بررسی ،میانگین
سنی پاسخگویان  45/29سال است .وضعیت گروههای
سنی ب صورتی است ک بیشتر نمون های مورد بررسی
( 91/2درصد) ،افراد مسن یا باالی  41سال و تنها 1/5
درصد ،جزء گروه سنی جوان یا زیر  25سال هستند .بر
اساس یافت ها  62نفر با بیشترین فراوانی ،بیسوادند و تنها
 22نفر با کمترین فراوانی تح یالت باالتر از دیپلم دارند.
متوسط سابقۀ گل داری و دامداری در بین پاسخگویان 25
سال و میانگین تعداد دام کمتر از  211رأس است.
 مقدار م ارف خوراکی و تغذی ای از جنگلنتایج بررسی مقدار م رف خوراکی و تغذی ای روستاییان از
جنگل منطق  ،نشاندهندۀ آن است ک اکثر پاسخگویان
( 52/9درصد) ،مقدار م ارف خوراکی و تغذی ای از گیاهان
جنگلی را در گروه وضعیت متوسط جای دادهاند .ب عبارت
دیگر ،بیشتر افراد بر این باورند ک بهرهبرداری از گیاهان
خوراکی جنگل در حد متوسطی بوده است 1/9 .درصد از
نمون های تحقیق ،این مقدار م رف را در حد کم95/9 ،
درصد در حد زیاد و  6درصد با کمترین فراوانی در حد
خیلیزیاد ،ارزیابی کردند .جدول  2توزیع فراوانی این متغیر
را در بین پاسخگویان نشان میدهد.
جدول  -2توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقدار م ارف
خوراکی و تغذی ای
درصد
تعداد
وضعیت م ارف
درصد
تجمعی
پاسخگویان
خوراکی و تغذی ای
1/ 9
1/ 9
22
کم
51/1
52/9
11
متوسط
34
95/9
59
زیاد
211
6
3
خیلیزیاد
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 مقدار م ارف دارویی و درمانی از جنگلیافت های تحقیق با توج ب جدول  2نشان میدهد ک 49/9
درصد افراد ( 65نفر) از گیاهان دارویی جنگلی بهرای درمهان
بیماریهای دامی و انسانی در حد متوسط 22/1 ،درصهد (23
نفر) در حد کم 92/9 ،درصد ( 41نفهر) در حهد زیهاد و 22/1
درصد ( 23نفر) در حد خیلیزیاد ،بهره بردهانهد ،درحهالیکه
روستاییان منطق اغلب برای درمان بیمهاریههای مهرتبط ،از
گیاهان مرتعی استفاده میکنند .نتایج حاکی از آن است که
هنوز روستاییان در حد زیهادی گیاههان مرتعهی و جنگلهی را
برای درمان بیماریهای خود م رف میکنند.
جدول  -2توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقدارم ارف
دارویی و درمانی
درصد
تعداد
وضعیت م ارف
درصد
تجمعی
پاسخگویان
دارویی و درمانی
22/1
22/1
23
کم
56
49/9
65
متوسط
11/9
92/9
41
زیاد
211
22/1
23
خیلیزیاد

 مقدار م ارف سوختی و هیزمیجدول  9نشان میدهد که  91درصهد ( 45نفهر) روسهتاییان،
استفاده از گیاهان جنگلی بهرای جمهعآوری هیهزم به منظهور
پختوپز ،شستوشهو و گرمهایش منهازل را در حهد زیهاد22 ،
درصههد ( 99نفههر) در حههد کههم 21 ،درصههد ( 42نفههر) در حههد
متوسط و  21درصد ( 91نفر) در حد خیلیزیاد ارزیابی کردند.
جدول  -9توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقدار م ارف
سوختی و هیزمی
درصد
تعداد
وضعیت م ارف
درصد
تجمعی
پاسخگویان
سوختی و هیزمی
22
22
99
کم
51
21
42
متوسط
11
91
45
زیاد
211
21
91
خیلیزیاد

 مقدار م ارف ساختوساز از جنگلچگونگی استفادۀ روستاییان از چو درختان و درختچ های
جنگلی در جدول  4آورده شده است 44 .درصد ( 66نفر)
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افراد ،از تنۀ گیاهان جنگلی در ساختوساز منازل (ستونها،
در ،پنجره و  )...و همچنین از شاخ ها و ترک ها برای
ح ارکشی مزارع و ساخت آغل دام در حد زیاد22/9 ،
درصد ( 92نفر) در حد کم 21 ،درصد ( 21نفر) در حد
متوسط و  26/1درصد ( 25نفر) در حد خیلیزیاد بهره
بردهاند.
جدول -4توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب استفاده از جنگل
برای ساختوساز
درصد
تعداد
وضعیت م ارف
درصد
تجمعی
پاسخگویان
ساختوساز
22/9
22/9
92
کم
93/9
21
21
متوسط
19/9
44
66
زیاد
211
26/1
25
خیلی زیاد

 مقدار بهرهبرداری از جنگلنتایج بررسی مقدار کل بهرهبرداری از جنگل نشاندهندۀ آن
است ک بیشتر پاسخگویان ( 42درصد) ،مقدار بهرهبرداری را
در گروه متوسط 21 ،درصد در حد کم 96 ،درصد در حد
زیاد و  22درصد در حد خیلیزیاد ،ارزیابی کردند.
جدول  -5توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقدار بهرهبرداری
مستقیم
وضعیت بهرهبرداری
مستقیم

تعداد
پاسخگویان

درصد

درصد
تجمعی

کم
متوسط
زیاد
خیلیزیاد

25
69
54
21

21
42
96
22

21
52
11
211

 تأثیر دست عوامل مختلا بر مقدار بهرهبرداری از جنگلبرای تعیین مقدار تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر متغیر
وابست (بهرهبرداری از جنگل) از رگرسیون ب روش گامب گام
استفاده شد .در این تحلیل هر چهار متغیر وارد معادلۀ
رگرسیون چندمتغیره شد .یافت های آزمون رگرسیون
چندمتغیره ب شیوۀ مرحل ای برای تعیین متغیرهای مستقلی
ک قادرند بر متغیر وابستۀ بهرهبرداری از جنگل مؤثر باشند
در جدول  6آورده شده است.

بررسی نوع و مقدار بهرهبرداری از منابع ...
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جدول  -6نتایج رگرسیون چندمتغیره ب شیوۀ مرحل ای
متغیرهای مستقل

B

1/191

Se.B

Beta

Sig.T

1/111 1/692 1/114

م ارف ساختوساز
م ارف سوختی و
1/111 1/499 1/142 1/945
هیزمی
م ارف خوراکی و
1/000 1/963 1/149 1/959
تغذی ای
م ارف دارویی و
1/111 1/924 1/191 1/261
درمانی
Constant= -2/223
F=255/162
Sig. F=1/111
متغیر وابست  :بهرهبرداری از جنگل

در جدول  ،1مقدار تغییرات  R2رگرسیون چندمتغیره ب شیوۀ
مرحل ای برای تعیین تأثیر هر یک از متغیرهای واردشده در
معادل بر مقدار تغییرات متغیر وابستۀ بهرهبرداری از جنگل
نشان داده شده است.
جدول  -1مقدار تغییرات  R2رگرسیون چندمتغیره ب شیوۀ
مرحل ای
Step

م ارف
ساختوساز
م ارف سوختی
و هیزمی
م ارف خوراکی
و تغذی ای
م ارف دارویی
و درمانی

Multiple R

R2

R2
Adjust

R2
Changed

1/933

1/692

1/935

1/641

1/516

1/166

1/512

1/593

1/125

1/146

1/121

1/443

1/122

1/311

1/115

1/961

با توج ب ضرایب جدول  ،6معادلۀ رگرسیون در گام سوم
ب صورت زیر است:
+1/945 X2 + 1/959 X3 +1/261X4

Y= -2/223 +1/191 X1

ک در آن:
 :Yمقدار بهرهبرداری از مح والت جنگلی :X1 ،م ارف
ساختوساز :X2 ،م ارف سوختی و هیزمی :X3 ،م ارف
خوراکی و تغذی ای و  :X4م ارف دارویی و درمانی است.
نخستین متغیری ک وارد معادل شد ،متغیر "م ارف
ساختوساز" است .نتایج محاسبات نشان میدهد ک این
متغیر بیشترین تأثیر را در متغیر وابست  ،یعنی مقدار کل
بهره برداری از مح والت جنگلی در منطق دارد .بر این

اساس میتوان گفت بهرهبرداری از جنگل برای
ساختوسازهای مختلا ،ب تنهایی  69/2درصد از تغییرات
متغیر وابستۀ بهرهبرداری از جنگل را ایجاد میکند.
در گام دوم ،پس از متغیر "م ارف ساختوساز" ،متغیر
"م ارف سوختی و هیزمی" وارد معادل شد .در این مرحل
ضریب همبستگی  ،1/516ضریب تعیین و ضریب تعیین
تعدیلشده ب ترتیب  1/166و  1/512ب دست آمد .بر این
اساس میتوان گفت ک م ارف ساختوساز و م ارف
سوختی و هیزمی ک در مجموع ،م ارف چوبی از جنگل
هستند 16/6 ،درصد از تغییرات متغیر وابست یعنی مقدار
استفاده از مح والت جنگلی را تبیین میکنند.
در گام سوم ،متغیر دیگری ب نام "م ارف خوراکی و
تغذی ای" وارد معادل شد .در این مرحل ضریب همبستگی
 ،1/125ضریب تعیین  1/146و ضریب تعیین تعدیلشده
 1/121ب دست آمد.
در گام چهارم ،پس از وارد شدن س متغیر نخست،
"م ارف دارویی و درمانی" ب عنوان متغیر چهارم وارد
معادل شد .براساس یافت های موجود ،م ارف ساختوساز،
سوختی و هیزمی ،خوراکی و تغذی ای و همچنین م ارف
دارویی و درمانی ،در مجموع  31درصد از تغییرات متغیر
وابست  ،یعنی مقدار بهرهبرداری از جنگل در منطقۀ مورد
بررسی را سبب شدند .این نتیج حاکی از آن است ک این
چهار دست در بهرهبرداری از مح والت جنگلی و ب دنبال
آن تخریب روزافزون این عرص ها نقش بسزایی دارند.
 درجۀ اولویت بهرهبرداری از جنگلپس از استخراج و تجزی وتحلیل نظر افراد در زمینهۀ مقهدار
بهرهبرداری از جنگل ،با توج ب میهانگین و انحهراف معیهار
ب دست آمده ،پاسخها ب صهورت ضهریب تغییهرات تعیهین و
سپس رتب بندی شدند ک مقهادیر آنهها در جهدول  1آمهده
است .همانطورک در جدول مشاهده مهیشهود ،رتبه ههای
مشابهی در بین اولویتبندی مشاهده میشود که نشهان از
تشهاب درجههۀ اهمیههت دارد .یافته ههها نشههان مههیدهههد که
روستاییان ح ارکشی مزارع با گیاهان جنگلی را ب تنههایی
در رتبۀ اول قرار دادند .اسهتفاده از هیهزم بهرای م هرف در
شستو شو و استحمام را در رتبۀ دوم ،و م رف سبزیجات و
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استفاده از شاخ ها و ترک ها در ساخت آغل را در رتبۀ سوم
بررسی کردند .یافتۀ حاضر بیهانگر ایهن موضهوع اسهت که
بهرهبرداری از چو  ،شاخ و ترکه ههای جنگلهی بیشهتر از
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موارد دیگر است .همچنین جدول  1گویای ایهن اسهت که
استفاده از گیاهان دارویی جنگلی در درمهان بیمهاریهها بها
بیشترین ضریب تغییرات در رتبۀ آخر قرار دارد.

جدول  -1درجۀ اولویت بهرهبرداری از جنگل
انواع بهرهبرداری از جنگل

م ارف خوراکی

م ارف دارویی
م ارف سوختی

م ارف ساختوساز

نوع بهرهبرداری

میانگین

انحراف معیار

تهیۀ غذا
تنقالت
سبزیجات
تغذی دام
درمان بیماریهای دامی
درمان بیماریهای انسانی
پختوپز
گرمایش منازل
شستوشو و استحمام
ساخت منازل
ح ارکشی مزارع
ساخت آغل دام

2/62
2/92
2/56
2/41
2/91
2/49
2/65
2/91
2/43
2/59
2/19
2/53

2
1/11
1/34
1/31
1/36
2
1/31
1/32
1/31
1/35
1/35
1/31

در این تحقیق وابستگی جوامع انسانی روستاهای مجاور
جنگل شامل س روستای وزوار ،اوارد و آغوزدره واقع در
منطقۀ هزار جریب بهشهر در استان مازندران ب منابع
جنگلی (چوبی و غیرچوبی) بر اساس نوع و شدت
بهرهبرداری بررسی شد .نتایج نشان داد ک جوامع محلی
این روستاها ،وابستگی ب نسبت زیادی ب منابع چوبی و
غیرچوبی جنگلهای اطراف مناطق مسکونی خود دارند.
این وابستگیها در قالب استفاده از چو های جنگلی در
حد ب نسبت زیاد برای م ارف ساختوساز و ب مقدار
متوسط تا زیاد برای تأمین م ارف سوختی و هیزمی
تعیین شد .در مجموع  16/6درصد از کل بهرهبرداریهای
جوامع محلی مورد تحقیق از منابع جنگلی ،ب بهرهبرداری
از مواد چوبی جنگل اخت اص دارد .این نوع استفادهها از
منابع چوبی جنگل با نتایج تحقیقات حسینپور ( )2919و
محمودیان ( )2919همسویی دارد و در بسیاری از
کشورهای در حال توسع نیز گزارش شده است
( ;Chanthirath, 2000; Cristy, 2009; Hattor, 2006
;.)Tilahun et al., 2006; Pohle & Reinhardt, 2004
نتایج این تحقیق همچنین نشان داد ک استفادۀ ب نسبت

ضریب تغییرات اولویت
1/91
1/91
1/91
1/93
1/42
1/42
1/91
1/91
1/96
1/91
1/95
1/91

4
4
9
5
1
6
4
4
2
4
2
9

زیاد از مواد چوبی جنگل در م ارف ساختوساز بیشتر
برای ح ارکشی مزارع و با شدت کمتر ب منظور ساخت
آغل دامها و ساخت منازل صورت میگیرد .م ارف
سوختی تولیدات چوبی جنگل بیشتر برای شستوشو و
استحمام و ب مقدار کمتر ،برای پختوپز و گرمایش منازل
است.
با توج ب مباحث مذکور ،میتوان نتیج گیری کرد ک
خروج مقدار زیاد و مداوم مواد چوبی از این جنگلها
میتواند در فرایند چرخۀ مواد آلی و عناصر مغذی جنگل
اثر بگذارد و توان تولیدی این جنگلها را در درازمدت
کاهش دهد .همچنین دخالتهای شدید و غیراصولی
انسانی ،این جنگلها را ب سمت نابودی سوق میدهد.
بنابراین چارهاندیشی در خ وص تغییر سبک زندگی جوامع
جنگلنشین و همچنین جایگزین کردن مواد و م الح
غیرچوبی در ساختوسازها و سوختهای فسیلی ب ویژه
گازرسانی ب جای استفاده از سوختهای هیزمی برای
کاهش نیاز این جوامع ب مواد چوبی جنگل ضروری است.
یافت های این پژوهش حاکی از آن است ک ساکنان مجاور
جنگل در منطقۀ مورد بررسی از منابع غیرچوبی جنگل
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(میوههای جنگلی ،سبزیها ،برگهای درختان و  )...برای
تغذیۀ انسانی و دامی ب مقدار متوسط استفاده میکنند.
اولویت استفادههای مردم ب ترتیب شامل استفاده برای تهیۀ
سبزیهای محلی ،مواد غذایی ،تنقالت و در نهایت تغذیۀ
دام است ک با نتایج پژوهشهای حسینپور (،)2919
محمودیان ( ،)2919میرکزاده و همکاران (،)2931
)Pohle ،Arnold & Perez (2001) ،Chanthirath (2000
) Tilahun et al. (2006) ،& Reinhardt (2004و Hattori
) (2006همسویی دارد .تغذیۀ دام در جنگل ب صورت چرای
مستقیم یا غیر مستقیم (برداشت برگ درختان و گیاهان
کا جنگل) ،خسارتهای جبرانناپذیری ب خاک ،زادآوری
و پوشش گیاهی جنگل وارد میکند .از این رو پیشنهاد
میشود ک مسئوالن در جهت تغییر سیستم دامداری
سنتی ب دامداری نیم صنعتی (پرورش گاوهای اصالح نژاد
دورگ ) در محدودۀ مناطق مسکونی و تهیۀ علوف در اراضی
کشاورزی ،اقدامات ترویجی و حمایتی الزم را ب اجرا
درآورند.
اهالی روستاهای مجاور جنگل در منطقۀ مورد بررسی ،از
گیاهان و منابع دارویی داخل جنگل برای درمان
بیماریهای انسانی و دامی بهرهبرداری میکنند .این نوع
استفاده کمتر از دیگر موارد است و در آخرین اولویتهای
این جوامع قرار دارد .استفاده از منابع جنگلی برای م ارف
دارویی در تحقیقات )Chanthirath ،Xayabouth (1999
)Andersen et al. ،Adekunle et al. (2002) ،(2000
)Tilahun et al. ،Pohle & Reinhardt (2004) ،(2003
) Hattori (2006) ،(2006و ) Kitula (2007نیز گزارش
شده است.
با وجود وسعت زیاد این منابع ،توان کارشناسی و اعتبارات
سازمانها و ادارات وابست محدود است ،ولی مهمتر از آن،
مشکالت فرهنگی ،اجتماعی و اقت ادی حاکم بر روستاییان
و جنگلنشینان است ک ب عنوان مانع مستحکمی ،اصول و
روشهای علمی حاکم بر منابع طبیعی کشور را با بنبست
مواج کرده است .این مشکالت در بسیاری از موارد روشن
است ،ولی تا کنون ب طور عملی برای آنها چارهای اندیشیده
نشده است .با توج ب مشکالت زیاد در این روستاها،
صنایع وابست ب کشاورزی و دامداری باید برای کاهش

بررسی نوع و مقدار بهرهبرداری از منابع ...

افراد استفادهکننده از منابع جنگلی فعال شوند ،سوختهای
فسیلی تأمین شود و نظام دامداری و گل داری تغییر یابد تا
جنگل فرصت الزم برای تجدید حیات داشت باشد .با توج
ب نتایج حاصل از تحقیق حاضر ،پیشنهادهایی ب شرح زیر
ارائ میشود:
 از آنجا ک منابع چوبی جنگل مهمترین منبع تأمینسوخت مردم محلی منطق است ،باید برای تأمین سوخت
فسیلی مورد نیاز روستاییان در این مناطق تمهیداتی
اندیشید .این مسئل سبب جلوگیری از بهرهبرداری از چو
درختان و درختچ های جنگلی برای گرمایش منازل
مسکونی و آغل دامها ،پختوپز ،شستوشو و استحمام و ...
شود؛
 با فراهمکردن شرایط مناسب برای دسترسی روستاییانب بازارهای شهری ،میتوان تا حد زیادی از جمعآوری
بیرویۀ گیاهان دارویی نادر و کمیا در جنگل جلوگیری
کرد .همچنین این کار موجب میشود ک روستاییان از
طریق راههای ارتباطی مناسب ،از م الح ساختمانی ب روز
برای ساخت منازل خود استفاده کنند؛
 بهین کردن بهرهبرداری از مح والت فرعی جنگل وایجاد اشتغال برای رونق بخشیدن ب اقت اد منطق ضرورت
دارد؛
 فعالیتها و برنام های اقت ادی متناسب با پتانسیل وتوان منطق مانند ایجاد استخرهای پرورش ماهی ،کاشت
گیاهان دارویی کمیا  ،توج ب اکوتوریسم منطق و ایجاد
اماکن استراحتی -تفریحی و  ...باید ب اجرا درآید.
 تشکیل تعاونیهای روستایی دامداری با برنام هایمشخص ضروری است .ب این ترتیب عالوه بر بهبود شرایط
اقت ادی مردم منطق  ،میتوان از بهرهبرداری گیاهان
جنگلی برای تعلیا دامها جلوگیری کرد.
از آنجا ک هدف ایهن تحقیهق تعیهین نهوع و مقهدار نسهبی
بهره برداری جنگل نشینان از منابع جنگلی است ،ب مواردی
از قبیل مقدار کمی (مطلق) انواع بهرهبرداریها و همچنهین
نوع م رف (شخ ی یا فروشی) و مقدار درآمد آنهها از ایهن
طریق پرداخت نشده است .بنهابراین پیشهنهاد مهیشهود در
تحقیقهای دیگر ب این موارد پرداخت شود.
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Abstract
The main object of this research was to distinguish the types and amount of utilizations of the wood and nonwood forest products in three villages including Vezvar, Evard and Aghooz-darreh in the Hezarjerib,
Behshahr, Mazindaran province. In this research, statistical society was the head of families of rural people
in the studied villages. To collect data, 150 questionnaires were filled out and completed by asking questions
from sample people directly. The reliability of questionnaires was obtained with the opinions of experts and
examined by using α Cronbach coefficient (0.63). The results showed that the total utilization of forest
resources was in an average amount according to people’s answers. The results of multivariate regression
indicated that local people living in the studied villages are using the forest wood products for constructions
and also as fire woods (%76.6). Rural societies are also harvesting a considerable amount of non-wood forest
products as food materials, feeding animals and medicine consumptions. On the basis of the research
findings, some suggestions were presented to improve economic situation of the region and also to promote
the correct harvesting of forest products toward sustaining natural resources. The most important one is to
change life style of rural people in the region.
Key words: Forest resources, Harvesting, Rural people, Marginal villages.
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