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چکیده
امروزه اهمیت محصوالت غیرچوبی جنگل بیش از پیش افزایش یافته است .با اینحال ،اطالعات منسجمی در مورد این محصوالت وجود
ندارد .هدف این مطالعه ،تهیۀ فهرست و اولویتبندي اقتصادي محصوالت غیرچوبی جنگلهاي ارسباران بود .به این منظور ،کلیۀ اطالعاات
مرتبط با برداشت ،مصرف ،فروش و فراوري انواع محصوالت غیرچوبی با استفاده از روش پیمایشی در سطح خانوار و روستا جمعآوري شاد.
بهمنظور توزیع بهتر نمونهها در سطح منطقۀ تحقیق ،کلیۀ روستاهاي منطقه براساس شاخص مارتبط باا جنگال (درجاد جنگال روساتا)،
دامداري (تعداد دام خانوار) و کشاورزي (سطح زمین آبی خانوار) ،شرایط طبیعی (ارتفاع از سطح دریاا) و وعاعیت ساواد و اشات(ال (نار
اشت(ال کل و نر سواد زنان) با استفاده از روش تحلیل عاملی در نرمافزار  SPSSبه سه طبقه تقسیم شادند .نموناهگیاري از روساتاها باه
روش طبقهبندي و تعداد نمونهها به روش کوکران ،توزیع نمونهها در هر یک از طبقات براساس ارتفاع از سطح دریا و انتخاب نموناههاا باه
روش تصادفی جورت پذیرفت .اولویتبندي اقتصادي محصوالت غیرچوبی براساس میانگین منافع اقتصادي ساالنۀ برداشت در سطح خانوار
جورت پذیرفت .نتایج نشان داد که محصوالت غیرچوبی گونههاي چوبی منطقه 93 ،نوع میوۀ جنگلی را در برمیگیرد .گونههاي زغالاخته،
گردو و سماق جنگلی با میانگین منافع اقتصادي ساالنۀ برداشت در خانوار  1393 ،1336و  9236هازار ریاال باهترتیا ساه گوناۀ مهام
اقتصادي منطقهاند .مطالعات بیشتري الزم است تا فهرست اولویتبنديشدۀ محصوالت غیرچوبی منطقه به لحاظ پتانسیل تولید مشخص و
تأثیر آنها در توسعۀ محلی آشکار شود.
واژههای کلیدی :خودمصرفی ،فراوري ،قیمت بازاري ،میوه جنگلی ،هزینه فرجت.

مقدمه
تولیاادات غیرچااوبی جنگاال بااهعنااوان یکاای از
مهمترین منابع جنگلای ،اهمیات زیاادي در معیشات
روستاییان در کشورهاي در حال توسعه دارند .در طی
دهههاي اخیار ،اساتفاده از ایان محصاوالت باهدلیال
 نویسندۀ مسئول

کاربردهاي غذایی و دارویی در زندگی جوامع روستایی
روند رو به رشدي داشته است ()Babulo et al., 2009
و این محصوالت ،منبع مهم غذایی و اقتصادي در طی
دورۀ قحطی و بحران بهشمار میروناد ( Viet Quang
 .)& Nam Anh, 2006این محصوالت باا کاربردهااي
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غذایی و دارویی منبعی براي رشد اقتصادي در ناواحی
روسااتایی داراي منااابع جنگلاای فااراوان محسااوب
میشوند .سهم تجارت محصوالت غیرچوبی در درآماد
کل خانوار از  4تا  96درجد بساته باه ناوع اساتفاده،
ارزش افاازوده و فصاالی بااودن تولیااد ت(ییاار م ایکنااد
( .)Shackleton & Pandey, 2014توساعۀ بازارهاا و
تجاريسازي محصوالت غیرچوبی براساس شیوۀ ساالم
زیستمحیطی ،راهی باراي بهباود معیشات روساتایی
توسط محققان و سازمانهاي حفاظتی و دولتای بیاان
شاده اسات ( .)Belcher et al., 2005در پای توساعۀ
بازارهاااي محلاای و کوچااک بااه بازارهاااي باازر و
بین المللی ،تقاعاا باراي ایان محصاوالت نیاز بیشاتر
میشاود ( .)Alexander et al., 2011ارزش باازاري و
تقاعا براي محصوالت غیرچوبی در طی دو دهۀ اخیار
رشد زیادي داشته است (.)Greene et al., 2000
جنگل هاي ارسباران بهدلیال تناوع زیساتی زیااد،
یکی از مناطق نهگاناۀ ذخیارهگااه زیساتکارۀ ایاران
محساوب مایشاود (.)Sagheb-Talebi et al., 2004
وجود روستاهاي فراوان با امکانات زیربنایی کام ،قطاع
درختان براي مصرف سوخت ،تبدیل اراعی جنگلی به
زمین هاي زراعی ،دامداري و کشاورزي سنتی از جمله
فعالیت هایی است که سیماي منطقاه را در دهاههااي
اخیر بهشدت ت(ییار داده اسات ( Sagheb-Talebi et
 .)al., 2004ساانتی بااودن فعالیااتهاااي کشاااورزي و
دامداري و کمبازده بودن آنهاا ساب مهااجرت اغلا
روستاییان به شهرهاي بزر بهمنظاور کسا درآماد
بیشااتر و اسااتفاده از امکانااات رفاااهی و نیااز موج ا
مواد و روشها
-منطقۀ پژوهش

جنگلهاي ارسباران با  943هزار هکتار وساعت در
شاامال غاارب ایااران و در ماارز ایااران ،آذربایجااان و
ارمنستان واقاع شاده اسات .قسامتی از جنگالهااي
ارسباران به عنوان منطقۀ حفاظتی شناخته شده اسات
( .)Sagheb-Talebi et al., 2004مهمترین گوناههااي

افزایش فشار بر محصوالت جنگلای باه منظاور تاأمین
نیازهاي اولیۀ خاوراکی و دارویای خانوارهاا مایشاود.
محصااوالت غیرچااوبی بااهعنااوان یکاای از مهاامتاارین
تولیدات جنگل از این امار مساتننا نیسات .باا وجاود
اهمیت زیاد محصوالت غیرچوبی ،داده هاي آمااري در
زمینۀ محصاوالت غیرچاوبی جنگال ،در جنگالهااي
ارسباران و ملی در مقایسه با کشاورهاي دیگار کامال
نبوده و قابل قیاس نیست .در تحقیق بانک جهاانی در
سال  2664بهمنظور بارآورد هزیناۀ جنگالزدایای در
ایران ،اطالعات زیادي در زمینۀ محصاوالت غیرچاوبی
در دسترس نبود و تنها در ماورد چاوب هیزمای داده
وجود داشت ( .)Croitoru, 2007از طرف دیگر ،بادون
آمار و اطالعات کافی و دقیق ،مدیریت جنگل و بهباود
وععیت معیشتی ماردم باا تکیاه بار ایان محصاوالت
امکانپذیر نیست.
بااا وجااود اهمیاات زیاااد محصااوالت غیرچااوبی در
مدیریت چندمنظورۀ جنگل ،داده و اطالعات زیادي از
فهرست گونههاي مهم ،ارزش اقتصادي این گوناههاا و
اهمیت این محصوالت در درآمد خانوارها در دساترس
نیست .ازاین رو هدف ایان مطالعاه ایان اسات کاه .9
گونه هاي مهام تولیدکننادۀ محصاوالت غیرچاوبی در
جنگل هااي ارساباران اولویات بنادي شاود؛  .2مقادار
برداشت توسط خانوارها و ارزش اقتصاادي میاوههااي
برداشت شده مشخص شود؛  .3اهمیت این محصاوالت
در درآمد خانوارها بررسی شود؛  .4وععیت فاراوري و
ارزش افزودۀ ناشی از عملیات فراوري ایان محصاوالت
بررسی شود.
چااوبی ایااان جنگااالهاااا بلاااو اوري ( Quercus
 ،)macrantheraبلااو ساافید ) ،(Q. petraeaمماارز
( ،)Carpinus betulusکااارب (،)Acer campestre
سرخدار ) ،(Taxus baccataهفت کاول (Viburnum
) ،lantanaزغالاختاه ) ،(Cornus masپار (Cotinus
) ،coggyriaانار وحشی ( ،)Punica granatumسماق
( ،)Rhus coriariaتمشاااک ( )Rubus coriariaو
قاارهقااات ) (Ribes biebersteiniiاساات .میااانگین
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بارناادگی ساااالنه در ایاان منطقااه بااین 366تااا 466
میلی متر و میانگین درجۀ حارارت از  4تاا  94درجاۀ
سااانتیگااراد در ارتفاعااات مختلااغ مت(یاار اساات
(.)Sagheb-Talebi et al., 2004
-شیوه اجرای پژوهش

منطقااۀ ارسااباران داراي  99واحااد هیاادرولو یک
است .ایلگنهچاي یکی از این واحادهاي هیادرولو یک
کااه  34روسااتاي مسااکونی دارد .ایاان  34روسااتا در
حوعۀ آبخیز ایلگنه چاي با  36هازار هکتاار جنگال و
اراعی جنگلی باهعناوان جامعاۀ آمااري ایان تحقیاق
انتخاب شاد .باراي انتخااب روساتاهاي نموناه ،ابتادا
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ارزیابی سریع روستایی از تمام روستاهاي منطقه انجام
گرفت .در این ارزیابی ،وععیت شا(لی ،ناوع اساتفاده
مردم از جنگل (چراي دام ،برداشت هیازم و برداشات
محصااوالت غیرچااوبی جنگلاای) ،وعااعیت اسااتفاده از
محصوالت غیرچوبی (طبقۀ اول خودمصارفی و طبقاۀ
دوم خودمصرفی و فروش) ،نوع زراعت غال در روستا
(دیم و آبی) بررسی شد .براساس نتایج ارزیاابی اولیاۀ
روستاها مشخص شد که سه روستا در وععیت بادون
استفاده یا استفاده خیلی کم از محصاوالت غیرچاوبی
قرار دارناد 32 .روساتا از محصاوالت غیرچاوبی باراي
خودمصرفی و فروش استفاده میکردند (جدول .)9

جدول  -9وععیت استفاده از محصوالت غیرچوبی جنگل براساس ارزیابی سریع روستایی
وععیت استفاده

تعداد
روستا

نام روستا

بدون استفاده یا
استفاده خیلی کم

3

اوزان ،ابراهیم سمیع ،آالجوجه

خودمصرفی

26

خودمصرفی و فروش

92

آینالو ،پسیان ،حسن بیگلو ،آقامیرلو ،طویل ،کلم ،خوینرود باال ،اوزي ،سیدآباد ،خیش احمد ،برازین،
بنه کاغی ،نبیجان ،اردشیر ،دمیرچی حدادان ،مزگر ،شبخانه ،بهروز ،باالن ،خوینرود پایین
وایقان مقدس ،مشدحسنلو ،موسی کندي ،ارپالیق ،خریل ،کالسور ،کالله علیا ،کالله سفلی ،ابراهیم
بیگلو ،تیموربیگلو ،ارزین ،بنهدیق

به دلیل تمرکز تحقیاق بار محصاوالت غیرچاوبی،
روسااتاهاي طبق اۀ اول (سااه روسااتاي اوزان ،ابااراهیم
سااامیع ،آالجوجاااه) کاااه از محصاااوالت غیرچاااوبی
استفادهاي نمیکردند ،حذف شدند .عالوهبر ایان ،ناوع
زراعت دیم یا آبی نیز در انتخاب روستاها مدنظر قارار
گرفت .روستاهایی که بیشتر فعالیتشان بر زراعت آبای
متکاای بااود و ایاان محصااوالت را بااراي خودمصاارفی
برداشت میکردند نیز باراي مطالعاه دقیاقتار لحااظ
نشاادند (دو روسااتاي نب ایجااان و پساایان)؛ ولاای در
روسااتاهاي داراي وعااعیت اسااتفاده از محصااوالت
غیرچاااوبی باااراي خودمصااارفی و فاااروش ،تماااامی
روستاهاي با زراعت دیم و آبی بررسی شدند .عاالوهبار
وععیت استفاده از محصوالت غیرچوبی و نوع زراعات،

پراکنش روستاها در طبقات ارتفاعی مختلغ نیز لحاظ
شد .با توجه به اینکاه در ایان مطالعاه تناوع گوناهاي
محصوالت غیرچوبی نیز مدنظر بود ،به هماین منظاور
بااراي بااهدساات آوردن اطالعااات دقیااقتاار از مناااطق
ارتفاعی مختلغ ،روستاها در سه طبقۀ ارتفااعی کمتار
از  366متر ،بین  366تا  9466متر و بااالتر از 9466
متر طبقهبندي شدند .همۀ تجزیهوتحلیلهاا برحسا
طبقات ارتفاعی ارائه میشود .برداشات محصاوالت در
مناطق مختلغ ممکن است تحت تأثیر ساطح توساعه
قرار گیرد و باراي دساتیابی باه میاانگین مناسابی از
مقاادار مصاارف خانوارهااا ،نمونااهگیااري از روسااتاها از
طبقااات مختلااغ ارتفاااعی جااورت گرفاات .ازایاانرو،
روستاها براساس شاخصهاي مرتبط با جنگل (درجاد
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جنگل روستا) ،دامداري (تعداد دام خانوار) ( Heubach

در بین مت(یرهاي تحقیق) انتخااب شاد ( Soltani et

 )et al., 2011و کشاورزي (سطح زماین آبای خاانوار)
(،)Kamanga et al., 2009; Heubach et al., 2011
شرایط طبیعی به عنوان معرف امکان توسعۀ کشاورزي
و دسترسی باه باازار از طریاق جاادۀ اجالی ارتبااطی
(ارتفاع از سطح دریاا) ( Gram, 2001; Mamo et al.,
 ،)2007وععیت سواد و اشت(ال (نر اشت(ال کل افراد
و نر سواد زناان) ( Mamo et al., 2007; Kamanga
 )et al., 2009; Heubach et al., 2011باا اساتفاده از
روش تحلیل عاملی در نرم افزار  SPSSباه ساه طبقاه
تقسیم شدند و دادههاي مرتبط باا برخای آماارههااي
اقتصادي -اجتمااعی از مرکاز آماار ایاران تهیاه شاد
( .)Statistic Center of Iran, 2013سپس روساتاهاي
موجود در هر طبقه نیاز در گاروههااي ارتفااعی 266
متاري توزیاع شاادند و در نهایات در هاار طبقااه/گروه
دستکم یک روستا بهجاورت تصاادفی انتخااب شاد.
پس از انتخاب روستاها ،براي انتخاب خانوارها از روش
نمونهگیري تصادفی استفاده شد .براي بهدسات آوردن
حجم نموناه ،در آزماایش اولیاه (پایشآزماون) چناد
پرسشنامه تکمیل شاد .ویژگای ماورد سانجش باراي
محاسبۀ انحراف معیار ،تعداد واحد دامی (بهدلیال دارا
بودن داده براي تمامی خانوارها و بیشتر بودن واریانس

 .)al., 2012اگرچه با دیگر مت(یرها نیاز تعاداد حجام
نمونه برآورد شد ،تعداد نمونهها از میزان برآوردشده با
تعداد واحد دامی کمتر بود .برمبنااي فرماول کاوکران
(رابطۀ  )9با درجد خطااي  96درجاد حاداقل حجام
نمونه معادل  994پرسشنامه به دست آمد .در نهایات،
حجم نمونه براي رسیدن به نتایج بهتر و غنیتر شدن
مشاهدات و اطالعاات باه  926پرسشانامه ارتقاا داده
شد.
N (t.s ) 2
Nd 2  (t.s ) 2

رابطۀ 9

n

 : nحجم نمونۀ مورد نظار : N ،تعاداد کال افاراد
جامعه : t ،مقدار آمارۀ  tکه باراي ساطح احتماال 94
درجااد و بااا درج اۀ آزادي  n-1از جاادول  tاسااتخراج
می شود : s ،انحراف از معیار مشخصۀ مورد نظر «تعداد
واحد دامی» : d ،دقت احتمالی مورد نظار در تحقیاق
(در این تحقیق معادل  96درجد در نظر گرفتاه شاده
است).
حجم نمونۀ برآوردشده در سطح هر طبقه ارتفاعی
با استفاده از فرمول کوکران در جدول  2آمده است.

جدول  -2حجم نمونۀ برآوردشده در هر طبقه
طبقۀ ارتفاعی

تعداد کل خانوار ()N

انحراف معیار تعداد واحد دامی ()s

آمارۀ t

حجم نمونۀ برآوردشده ()n

طبقۀ  366 < :9متر
طبقۀ  9466-366 :2متر
طبقۀ  9466 > :3متر

946
349
14

24/42
44/2
31/19

9/931
9/913
9/999

29/1
14/4
29/2

روایی پرسشنامهها باا اساتفاده از نظار اساتادان و
متخصصان مرتبط باا تحقیاق باه دسات آماد .میازان
پایایی با استفاده از روش دونیمه کردن سنجیده شاد.
در محاسبۀ عری قابلیت اعتماد کل ابازار ،از فرماول
اسپیرمن براون استفاده شد (رابطۀ .)2

رابطۀ 2

2r11
2 0.76

 0.86
1 r11 1 0.76

R

 : r11عری همبستگی باین دو نیماه : R ،عاری
پایایی کل پرسشنامه یا آزمون
با استفاده از پرسشنامه ،مشخصههاي مورد نظار از
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قبیل خصوجیات فردي و حرفه اي سرپرستان خاانوار،
قیمت محصوالت ،نوع فرآوري ،روش فارآوري ،مقادار
برداشت ،زمان جرفشده براي برداشات ،هزیناه هااي
ثابت و مت(یر برداشات ،فارآوري و نقاش جنسایت در
برداشت و فرآوري ،نحوۀ فاروش و بازاررساانی ،مناابع
درآمدي خانوار و غیره بررسی شد.
گونااههاااي برداشااتشااده بااا اسااتفاده از منااافع
اقتصادي سااالنۀ خاانوار اولویات بنادي شادند .باراي
محاساابۀ منااافع اقتصااادي ساااالنۀ خااانوار حاجاال از
برداشت میاوه ،میاانگین برداشات میاوۀ خاام توساط
خانوارها در میانگین قیمت میوه در محل عارب شاد.
تعداد خانوارهاي برداشتکنندۀ هر میوه به تفکیک هر
گونه با استفاده از دادههاي پرسشنامه مشخص شد که
در بخش نتایج آمده است .در زمینۀ اطالعاات مرباو
به قیمت و هزینۀ هر کیلوگرم میاوه ،میاانگین قیمات
بازاري میوه هاي فروختهشده در بازار محلی روساتا در
محاسبه وارد شد .زمانی که قیمت باازاري باراي یاک
محصول در دسترس نبود ،قیمت محصول باا اساتفاده
از روش هزینه برآورد شد .قیمت هر کیلوگرم میاوه از
تقسیم دستمزد روزانۀ بهارهبارداران در روز بار مقادار
برداشااات روزاناااۀ ایااان افاااراد باااهدسااات آماااد
( .)Saha & Sundriyal, 2012البتااه تعااداد ساااعات
فعالیت روزانۀ بهرهبرداران نیز لحااظ شاد (رابطاۀ  .)3باا
توجه به اینکه کارفرما یا پیمانکار از کارگر باراي برداشات
این محصوالت اساتفاده نمایکناد و خاود بهارهبارداران
بهعنوان کارگر فعالیت میکنند ،دستمزد روزانۀ کاارگري
در محل براي محاسبه استفاده شد .همچنین با توجه باه
نزدیکی محل برداشت میوه به روستا ،هزینۀ حمالونقال
توسط بهرهبرداران پرداخت نمیشد.

رابطۀ 3

 hh 
NP  W  

 hwd 
Pcm 
hfw

 : Pcmقیمت محصاول باا اساتفاده از روش هزیناه
(ریال) : NP ،تعداد افراد اکیا برداشات میاوه (نفار)،
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 :Wدستمزد روزانۀ کارگر (ریاال) : hh ،تعاداد سااعات
برداشت (ساعت) : hwd ،تعداد سااعات کااري روزاناه
(ساعت) : hfw ،مقدار میاوۀ برداشاتی روزاناه اکیا
(کیلوگرم).
در این تحقیق ،وابستگی به محصاوالت غیرچاوبی
با ساهم درآماد خاانوار از محال برداشات محصاوالت
غیرچاااوبی در درآماااد کااال خاااانوار بیاااان شاااد
(.)Mamo et al., 2007; Heubach et al., 2011
میزان درآمد از محل برداشت محصوالت غیرچاوبی از
مجموع درآمد حاجل از تک تک گونه هاي برداشتشده
محاسبه شد .از ایان طریاق درآماد از محال برداشات
محصوالت غیرچوبی مشخص شد .همچنین درآماد از
دیگاار فعالیااتهاااي خااانوار (کشاااورزي ،دامااداري،
زنبورداري ،فرشبافی و پرداخت هااي انتقاالی) نیاز باا
استفاده از سؤاالت مرتبط در پرسشنامه محاسبه شاد.
سااپس سااهم درآمااد از محاال برداشاات محصااوالت
غیرچوبی در درآمد کل خانوار برآورد شد.
به منظور مشاخص شادن اهمیات فارآوري ،ارزش
افزودۀ ایجادشده از فرآوري در مرحلۀ فرآوريشده نیز
محاسبه شد (.)Ghanbari et al., 2011
رابطۀ 4

VA2  PFP  RFP  NLCp

 : VA2ارزش افزوده در مرحلۀ دوم یا فرآوريشاده،
 : PFPارزش هر کیلوگرم میوۀ فرآوريشده در محال
(روستا) : RFP ،ارزش هر کیلوگرم میوۀ خام در محال
(روستا) : NLCp ،هزینههاي غیرکارگري هر کیلاوگرم
میوۀ فرآوريشده.
در نهایت رابطۀ مت(یرهاي اقتصاادي اجتمااعی باا
درآمد از محل برداشت محصوالت غیرچوبی با استفاده
از عری همبستگی پیرسون در نرمافزار  SPSSبرآورد
و بیان شد.
نتایج
در این بخش نتایج به دست آماده در زمیناۀ تناوع
گونه هااي برداشاتشاده ،میاانگین برداشات و ارزش
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مشخصااات اجتماااعی-اقتصااادي جامعااۀ مااوردمطالعه
وععیت ش(ل اجلی سرپرستان خانوارها در جدول
 3آمده است.

اقتصادي محصوالت برداشاتشاده در ساطح خاانوار،
سهم درآمد از برداشت محصوالت غیرچوبی نسبت باه
درآمد کال خاانوار ،وعاعیت فارآوري و ارزش افازودۀ
ناشی از فراوري آورده میشود.

جدول  -3وععیت ش(ل اجلی سرپرستان خانوار در طبقههاي مختلغ (درجد)
ش(ل اجلی

کشاورزي

دامداري

کارگري

باغداري

زنبورداري

م(ازهداري

فرشبافی

سایر

بیپاسخ

جمع

طبقۀ 9

36

3/3

91/3

6

6

96

6

6

6

966

طبقۀ 2

34/4

42/3

4/1

6

9/4

6

4/1

9/4

6

966

طبقۀ 3

6

99

6

6

6

6

9

6

4

966

طبقه

نتایج بررسی ش(ل سرپرستان خانوارهاا نشاان داد
که بیشتر افراد این منطقه به فعالیتهاي کشااورزي و
دامداري مش(ولاند .اگرچه دیگار فعالیاتهاا از قبیال
کارگري ،فرشبافی و م(ازهداري نیاز در منطقاه وجاود
دارد .کشاااورزي از طبقااۀ یااک بااه طبقااۀ سااه کمتاار
می شود ،درحالی که دامداري از طبقۀ یاک باه طبقاۀ
سه وععیت عکس دارد .با توجه به افازایش ارتفااع از
سااطح دریااا از طبقااۀ یااک بااه طبقااۀ سااه ،بااهدلیاال

کوهستانی شدن منطقه امکاان کشااورزي کمتار و در
مقابل فرجت براي دامداري بیشتر می شاود .باغاداري
تنها در طبقۀ یک وجود دارد .فرشبافی در طبقاۀ ساه
نسبت به طبقههاي دیگر زیاادتر اسات ،زیارا باهطاور
معمول فرجت ش(لی کمتري براي مردم نسبت باه دو
طبقۀ دیگر موجود است.
در جاادول  4اطالعااات کلاای از جوامااع روسااتایی
بررسیشده آورده شده است.

جدول  -4اطالعات توجیفی جامعۀ روستایی بررسیشده
حداکنر

انحراف معیار

مشخصه

حداقل میانگین

بعد خانوار (نفر)

2

4/3

91

2/4

سن سرپرست خانوار (سال)

24

49

94

94

زمین آبی خانوار (هکتار)

6

6/9

3/4

9/3

تعداد دام خانوار (راس)

6

49

266

46

اولویاااتبنااادي و ارزش اقتصاااادي محصاااوالتبرداشتشده
نتایج نشان داد که از محصول غیرچوبی  93گوناه
در حوعۀ آبخیز ایلگنهچاي استفاده مایشاود .بیشاتر

محصول غیرچوبی این گونه ها میاوه اسات کاه باراي
مردم محلی کاربردهاي معیشتی و تجاري دارد .ماردم
محلی اغل از گونههاي آلوچه ،زغاالاختاه و گاردوي
جنگلی استفاده میکنند .دیگر گونه هاا نظیار ساماق،
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قرهقات ،زالزالک ،سی  ،گالبی جنگلی و غیاره نیاز در
جدول  4آمده است .محصول تعداد کمی از گونههاا از
قبیل زغاال اختاه ،اناار ،گاردو ،آلوچاه و قارهقاات در
بازارهاي محلی به فروش میرسد .نتایج مطالعه نشاان
داد که میانگین برداشت گونههاي زغاالاختاه ،گاردو،
انار و آلوچۀ جنگلای از دیگار گوناه هاا بیشاتر اسات.
میااانگین منااافع اقتصااادي ساااالنه خااانوار از محاال
برداشت میوۀ هر گونۀ برداشتشده باین  26هازار تاا
 399434هاازار ریااال مت(یاار اساات .محاساابۀ ارزش
اقتصادي محصوالت برداشتشدۀ ساالنه توسط خاانوار
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نشان داد که زغالاخته ،گردو و ساماق جنگلای داراي
بیشترین ارزش اقتصادي در منطقه اند .این ساه گوناه
بهعنوان مهمترین محصوالت براي فروش توسط افاراد
محلی بیان شد .قرهقات کاه از مهامتارین گوناههااي
موجود در منطقۀ ارسباران است در ردیغ چهارم قارار
گرفت .قیمت فروش این گونه نسبت به دیگر گوناههاا
بسیار زیاد بود ،ولی بهدلیل سطح پراکنش محادود در
جنگلهاي منطقه ،منافع اقتصادي ساالنۀ خانوارهاا از
این گونه نسبت به برخی از گونهها کمتر است.

جدول  -4میانگین قیمت ،برداشت و ارزش اقتصادي محصوالت برداشتشده
نام محصول

نام علمی

تعداد
خانوارهاي
بهرهبردار

میانگین قیمت
میوۀ خام
9
(ریال در کیلوگرم)

میانگین وزن کل میوۀ
برداشتی خام ساالنۀ خانوار
(کیلوگرم در سال)

میانگین منافع اقتصادي
ساالنۀ حاجل از برداشت
(هزار ریال در خانوار در سال)

زغالاخته

Cornus mas

46

(96329 )93336

349/3

1336

گردوي
جنگلی

Juglans regia

46

(1146 )21111

231/9

1393

سماق جنگلی

Rhus coriaria

9

24666

46

9246

قرهقات

Ribes biebersteini

92

(996296)266666

¼

926

آلوچۀ جنگلی

Prunus sp.

19

(9433 )96666

41/9

419

انار جنگلی

Punica garanatum

4

(3433)3466

943/9

434

زرشک
جنگلی

Berberis sp.

99

12693

9/4

423

نسترن وحشی

Rosa sp.

94

24394

93/4

324

تمشک

Rubus sp.

1

99439

92/2

239

سی جنگلی

Malus orientalis

4

93644

4/1

94

ازگیل

Mespilus
germanica

3

9334

9/1

96

گالبی جنگلی

Pyrus sp

23

1329

99/9

34

زالزالک

Crataegus sp.

9

93442

9/4

26

9اعداد داخل پرانتز میانگین قیمت بازاري براي گونههاي داراي قیمت بازاري را نشان میدهد .در گونههاي داراي قیمت بازاري ،از قیمت بازاري ،و در
گونههاي فاقد قیمت بازاري از قیمت روش هزینه براي محاسبۀ ارزش اقتصادي استفاده شد.
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اهمیت درآمد محصوالت غیرچوبی در درآمد کالخانوار
در شکل  ،9نتایج تجزیه وتحلیال میاانگین درآماد
کل خانوار با و بدون لحااظ درآماد از محال برداشات
محصوالت غیرچوبی نشان داده شاده اسات .براسااس
شکل  ،9اختالف زیادي در درآمد کل خانوار با لحااظ
درآمد ناشی از محصوالت غیرچاوبی وجاود نادارد .در

طبقۀ یک اختالف درآمد نسبت به طبقههاي دو و سه
و کل روستاها بهنسبت بیشتر است .مقایساۀ میاانگین
در دو وععیت درآمد خانوار با و بدون لحاظ درآماد از
محل برداشت فراوردههاي غیرچوبی با آزمون  tجفتی
نشان داد که بین این دو وعاعیت تفااوت معنایداري
وجود دارد.

شکل  -9میانگین درآمد خانوار با و بدون درآمد محصوالت غیرچوبی (میلیون ریال)

شکل  -2سهم درآمد از محصوالت غیرچوبی در درآمد کل خانوار (درجد)
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در شکل  ،3تنوع منابع درآمدي خانوارها در هر طبقاه
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برحس درجد نشان داده شد.

شکل  -3درجد سهم هر یک از فعالیتهاي درآمدزاي خانوار در درآمد کل خانوار در هر طبقه

در جدول  ،3ش(ل اجلی سرپرستان خانوارها نشان
داده است .البته افراد این منطقه به ش(لهاي دیگاري
همچون دامداري و کشاورزي بهعنوان ش(لهاي ثانوي
سرپرستان خانوار نیز مش(ولاند که در جدول  3آورده
نشده است .در هر سه طبقه ،فعالیاتهااي درآمادزاي
خاانوار وجاود دارد کاه از طریااق آنهاا کسا معاااش
میکنند .به همین دلیل اگرچه کشاورزي ش(ل اجالی
طبقۀ سه نیست ،در ردیغ ش(لهاي دوم و سوم است.
نتایج بررسی فعالیتهاي درآمدزا نشان داد که در کال
منطقه سهم درآمد حاجل از دامداري و قاالیباافی در
درآمد کل خانوارها از دیگر فعالیات هاا بیشاتر اسات.
مردم بهطور معمول بهدلیال وجاود فرجاتهااي کام
ش(لی در محیط بیرون به قالیبافی اشت(ال دارناد و از
این طریق درآمد خوبی نصی خانوارها میشود.
 فرآوري محصوالت غیرچوبینتایج نشان داد که تمامی گونه هاي برداشاتشاده
در منطقه در طبقۀ فارآوري کام یاا بادون هایع ناوع
فرآوري قرار دارند .براسااس طبقاهبنادي فاائو ،طبقاۀ

فراوري کام باه فنااوري ساادهاي نیااز دارد .فارآوري
محصااوالت برداشااتشااده در ایاان منطقااه در سااطح
متوسااط یااا پیچیااده ماننااد اسااانسگیااري جااورت
نمی گیارد .در ماورد میاوههاایی کاه خانوارهاا باراي
خودمصرفی در زمستان استفاده میکنناد ،فارآوري از
قبیل خشک کردن ،پختن ،تهیۀ رب و ترشای جاورت
میگیرد .از بین این فرآوريها ،براي بیشتر میاوههااي
مصرفشده توسط خانوار ،عمل خشک کاردن جاورت
میگیرد .عملیات پختن میوۀ انار ،میوۀ آلوچه جنگلای
و تمشک براي تهیۀ لواشک و رب ،خشک کردن باراي
تهیۀ آش و ترشی از میوۀ زغاالاختاه ،خشاک کاردن
میوۀ نسترن وحشی ،میاوۀ زرشاک و قاره قاات باراي
استفاده در چاي و غذا جاورت مایگیارد .از باین 93
گونۀ استفادهشده در منطقه ،از گونه هاي جنگلی ،تنها
گونۀ زغال اخته در مجتمع تولید آبمیوۀ تکداناۀ مرناد
(این شارکت از ساال  9312فعالیات خاود را باا ناام
شاارکت کشاات و جاانعت تکدانااه آغاااز کاارده اساات)
فرآوري میشود .این محصاول بعاد از خریاد از ماردم
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محلی براي فرآوري به کارخانه ارسال میشود .با توجه
به آگاهی خریداران و واسطهها از خرید ایان محصاول
توسط این شرکت ،فروش این محصول باه کارخاناه از

دو سال پیش آغاز شده که بر مقدار برداشت و فاروش
آن در این مدت تأثیر زیادي داشته است.

جدول  -1فرآوري میوۀ محصوالت غیرچوبی
نام محصول (میوه)

عملیات فرآوري

نوع محصول فرآوريشده

آلوچه
زغالاخته
گردو
زرشک
قرهقات
تمشک
انار
نسترن وحشی
سی  ،گالبی و ازگیل
سماق

خشک کردن و پختن
جدا کردن هسته از گوشته (اخته کردن) ،خشک کردن
پوستکنی و خشک کردن
خشک کردن
خشک کردن
پختن
پختن
خشک کردن و پختن
خشک کردن
جدا کردن از خوشه و خشک کردن

لواشک
مربا ،ترشی ،شربت
آجیل گردو
زرشک خشکشده براي استفاده در غذا
قرهقات خشکشده براي استفاده در چاي
لواشک و مربا
رب
میوۀ نسترن خشک براي استفاده در غذا و چاي
برگۀ میوه براي استفاده در چاي
سماق خشک و خردشده بهعنوان چاشنی غذا

در اثااار فااارآوري ،ارزش افااازودۀ محصاااوالت
برداشتشده میتواند افزایش پیدا کند .باهدلیال عادم
خرید و فروش در بازار دو حالت خام و فارآوريشاده،
براي برخی از محصاوالت خاام برداشاتشاده قیمات

بازاري در دسترس نبود .به همین دلیال ،باراي میاوۀ
تعدادي از گوناه هااي برداشاتشاده ،میاانگین ارزش
افزوده در دو حالت خام و فرآوريشاده محاسابه شاد
(جدول .)3

جدول  -3ارزش افزودۀ ناشی از میوۀ خام و فرآوريشده
نام محصول
(میوه)

میانگین قیمت میوۀ خام
(ریال در کیلوگرم)

میانگین قیمت میوۀ
فراوريشده
(ریال در کیلوگرم)

ارزش افزودۀ فرآوري
(ریال در کیلوگرم)

نسبت قیمت
فراوري به خام

بازده فرآوري
به درجد

آلوچه

96666

42693

42693

4/2

24

زغال اخته

93336

961111

99931

1

29

گردو

21111

46491

93346

9/4

42

زرشک

12693

966666

33993

9/1

39

قرهقات

996296

966666

169396

4/2

46

تمشک

99439

36666

96419

9/4

39

سماق

24666

34666

96666

9/4
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رابطۀ مت(یرهاي اقتصادي اجتمااعی باا درآماد ازمحل برداشت محصوالت غیرچوبی
مت(یرهاي اقتصادي -اجتماعی در خانوار می توانند
بر مقدار درآمد از محل برداشت فراورده هاي غیرچوبی
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و درآمد خانوار از دیگر منابع درآمدي اثر بگذارناد .باه
همین منظور همبستگی باین ایان مت(یرهاا و درآماد
انجام گرفت (جدول .)9

جدول  -9همبستگی مت(یرهاي اقتصادي اجتماعی با درآمد از محل برداشت محصوالت غیرچوبی
مشخصه

سن

عری همبستگی 6/649

اندازه یا بعد خانوار سطح سواد تعداد واحد دامی خانوار
-6/662

-6/649

*6/264

** همبستگی در سطح  9درجد * ،همبستگی در سطح  4درجد

تحلیل همبستگی بین مت(یرها نشان داد کاه باین
مشخصه هاي سن ،بعد خانوار و سطح سواد همبستگی
معن ایداري بااا درآمااد از محاال برداشاات محصااوالت
غیرچوبی وجود ندارد ،اما بین تعداد واحد دامی خانوار
بااا درآمااد از محاال برداشاات محصااوالت غیرچااوبی
همبسااتگی منباات و معن ایداري در سااطح  4درجااد
وجود دارد.
بحث
نتایج نشان داد که میانگین سهم درآماد خاانوار از
محل برداشت محصاوالت غیرچاوبی نسابت باه کال
درآمد خانوار در طبقاههااي مختلاغ و کال روساتاها
متفاوت است .سهم درآمد از محل برداشت محصوالت
غیرچوبی نسبت به درآمد کل خانوار از طبقۀ یاک باه
سه کمتر می شود .بهطوري که این سهم از  4/9درجد
در طبقۀ یک تاا  6/23درجاد در طبقاۀ ساه کااهش
مییابد (شاکل  .)2خانوارهااي طبقاۀ یاک بیشاترین
استفاده از این محصوالت را دارند .در حالت کلی ایان
محصوالت تأثیر زیادي در اقتصاد مردم محلی منطقاۀ
تحقیق ندارند؛ درحاالی کاه در برخای از نقاا دیگار
جهان ،این محصوالت بهعنوان یک منبع مهام درآماد
خانوار بیان شده اند .دلیل مهم این موعوع ایان اسات
که در این مطالعه همۀ محصوالت غیرچوبی جنگل در
نظر گرفته نشده و از بین تعداد زیاادي از محصاوالت

جنگلی تنها باه بررسای میاوۀ برداشاتشاده توساط
خانوارها اکتفا شده است .درحالی کاه در دیگار نقاا
جهان ،تنوع محصوالت برداشتی توسط خانوارها زیااد
است .دلیل دومِ تأثیر کام محصاوالت در درآماد کال
خانوارها ،برداشت نشدن کال پتانسایل تولیاد اسات.
دلیل سوم این است که از همین مقادار برداشات نیاز
تنهااا  42درجااد بااه فااروش مایرسااد و بقیااه جاارف
خودمصاارفی ماایشااود .عااالوهباار ایاان ،محصااوالت
فروشرفته نیز اغل بهجورت خام ( 93درجد) عرعاه
می شوند و فرآوري با درجات کام و باه مقادار اناد
جورت مایپاذیرد .درحاالی کاه براسااس نتاایج ایان
تحقیق ،با فرآوري ارزش افزودۀ این محصوالت بهطاور
متوسط تا سه برابر افزایش پیدا میکناد؛ بناابراین باا
فرآوري میتوان درآمد حاجال از آنهاا را تاا ساهبرابار
افزایش داد .این امر سب افزایش سهم درآمد از محل
برداشت محصوالت غیرچاوبی در درآماد کال خاانوار
خواهد شد که به این ترتی  ،باهنظار مایرساد ساهم
واقعی محصوالت غیرچوبی در درآمد خاانوار از درآماد
فعلااای خانوارهاااا بیشاااتر باشاااد .در تحقیقاااات
) Mamo et al. (2007و )Heubach et al. (2011
بهطاور میاانگین  39درجاد از درآماد سااالنۀ خاانوار از
محصوالت غیرچوبی تأمین می شود .همچنین در تحقیق
) Saha & Sundriyal (2012تأثیر محصوالت غیرچاوبی
در درآمااد کاال خااانوار از  99تااا  32درجااد مت(یاار بااود
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( ;Mamo et al., 2007; Heubach et al., 2011

 .)Saha & Sundriyal, 2012بهطور معمول در مناطق
پاااییندساات مناال روسااتاهاي طبقااۀ یااک ،زمااان
فعالیتهااي کشااورزي باا زماان رسایدن محصاوالت
غیرچوبی و برداشت آنهاا یکساان نیسات؛ باه هماین
دلیاال ،اسااتفاده از ایاان محصااوالت بیشااتر اساات .در
مناطق میان بناد یاا روساتاهاي موجاود در طبقاۀ دو
فعالیتهاي کشاورزي منل برداشت علوفه از مراتاع باا
زمان رسیدن میوههاي جنگلی تقریباً همزمان اسات و
در نتیجه به میزان کمتري از این محصوالت نسبت به
روستاهاي طبقۀ یک استفاده میشاود .در روساتاهاي
ارتفاعات باال یا روستاهاي طبقۀ سه ،ش(ل اجلی ماردم،
دامداري است و کمتر به برداشات میاوه ایان گوناههاا
توجه میشود .زناان نیاز باهدلیال کماک باه کارهااي
دامداري فرجتی باراي برداشات محصاوالت غیرچاوبی
ندارند .در واقع میتوان گفت اشت(ال در دیگر فعالیتها
توجه مردم محلی باه محصاوالت غیرچاوبی جنگلای را
کاهش داده اسات Fu et al. (2009) .نیاز در مطالعاۀ
خود این نتیجاه را تأییاد کردناد کاه کشات چااي در
سریالنکا ،نقش محصوالت غیرچوبی را در اقتصاد خانوار
کاهش داده است .عالوهبر این ،روستاهاي پااییندسات،
دسترسی بیشتري به بازار دارند .این عامال در برداشات
ایاان محصااوالت تااأثیر زیااادي دارد؛ بنااابراین بااهدلیاال
دسترسی بیشتر به بازارهاي محلی ،درآماد بیشاتري از
فروش محصوالت غیرچوبی بهدست میآورند کاه دیگار
محققاااان نیاااز ایااان نتیجاااه را تأییاااد ما ایکنناااد
(.)Völker & Waibel, 2010; Adam et al., 2013
میانگین درآمد خانوار از دیگر منابع درآمدي در طبقۀ
یک و دو نسبت به طبقاۀ ساه بااالتر اسات .باا نتاایج
مطالعات برخی از محققان کاه بیاان کردناد افاراد باا
درآمد زیاد ،درآمد بیشتري از این محصوالت بهدسات
میآورناد ،همخاوانی دارد ( ;Kamanga et al., 2009
 .)Heubach et al., 2011همچنین این نتیجه با نتایج
تحقیقاتی کاه بیاان کردناد افاراد کامدرآماد ،درآماد
بیشتري از این محصوالت به دست می آورند ،در تضااد
اسااات (;Viet Quang & Nam Anh, 2006

 .)Babulo et al., 2009براساااس نتااایج مشاااهدات،
مشخص شد که فراوانی گونه هاي تولیدکنندۀ محصول
غیرچوبی در روستاهاي واقاع در ارتفاعاات نسابت باه
ارتفاعات پایین کمتر است .این نیز عاملی بر برداشات
کم خانوارهاست که در تحقیق ) Fu et al. (2009نیز
تأیید شده است .عواملی نظیر تناوع گوناه هااي قابال
برداشت به عنوان محصاول غیرچاوبی ،تناوع و مقادار
محصوالت بهدستآمده از این گوناههاا ،فعالیاتهااي
جانبی خانوار ،تعداد افاراد خاانوار ،منطقاه قرارگیاري
روستا بسته به دسترسی به باازار و وجاود باازار باراي
محصوالت موجود در منطقه در مقدار برداشت و سهم
درآمد خانوار از محل برداشت این محصاوالت نسابت
باااه درآماااد کااال خاااانوار تاااأثیر مااایگاااذارد
(.)Viet Quang & Nam Anh, 2006
نتایج نشان داد در برخی از گونه ها تفااوت قیمات
ششبرابري وجود دارد .براي منال در گونۀ زغالاختاه
قیمت هر کیلوگرم میوۀ خام 93336 ،ریال است ،ولی
در حالت فرآوريشاده قیمات هار کیلاو باه 961111
ریال می رسد .در برخی دیگر تفاوت قیمتای حادودي
 9/4برابري (در گاردوي جنگلای) وجاود دارد .نتاایج
نشان داد که عملیاات فارآوري در تماامی گوناههااي
برداشتشده سودآور است ،اما ساودآوري فارآوري در
بین گونه ها مت(یر اسات .در بعضای از گوناههاا ساود
زیادي در اثر فرآوري بهدست میآید .آلوچاۀ جنگلای،
زغالاختاه و قارهقاات ارزش افازودۀ بیشاتري در اثار
فراوري ایجاد میکنند .دیگار گوناههاا مانناد گاردوي
جنگلی ،زرشک ،تمشک و سماق جنگلی ارزش افزودۀ
کمتااري در اثاار فاارآوري ایجاااد م ایکننااد .در میااوۀ
گونه هاي گردوي جنگلی ،تمشاک ،ساماق و زرشاک،
افزایش قیمت ناشی از فرآوري در مقابال کااهش وزن
ناشی از فراوري شایان توجه نیست .ارزش افزودۀ ایان
محصول و محصوالت مشابه را میتوان با فراوريهاایی
منل خشک کردن ،پا کردن و بساتهبنادي افازایش
داد و درآماااد ماااردم محلااای را چنااادبرابر کااارد
(.)Shackleton & Pandey, 2014
تحلیل همبستگی نشان داد کاه مت(یرهااي سان،
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سطح سواد سرپرست خانوار و تعاداد افاراد خاانوار باا
درآماااد از محااال برداشااات محصاااوالت غیرچاااوبی
همبستگی ندارند .تعداد واحد دامی خاانوار باا مقادار
درآمد از محل برداشات ایان محصاوالت ،همبساتگی
منبت و معنیداري دارد .در مورد تعاداد واحاد دامای
خانوار که همبستگی منبتی باا مقادار برداشات میاوه
دارد ،دلیل این است که با توجه به اینکه چراي دام در
روستاها بهجورت مشاع جورت میگیرد و بردن دامهاا
به مرتع ،با توجه به تعداد دامهاسات ،افارادي کاه دام
بیشتري دارند ،به منظور چراي دام در مناطق جنگلای
و حاشیۀ جنگل نسبت به افراد داراي تعداد دام کمتر،
بیشتر به مناطق جنگلی مراجعه میکنناد و در حاین
چراي دام به برداشت میوه نیز میپردازناد .البتاه ایان
مقدار برداشت جرفاً باراي خودمصارفی و باهویاژه در
مناطق باالدست جورت می گیرد .بیشتر بهاره بارداران
مناطق باالدست و در طبقۀ سه نیز بیان میکردند کاه
برداشت محصوالت ،اغل باه هنگاام باردن دام هاا باه
جنگل اتفاق میافتد .بنابراین می توان بیاان کارد کاه
برداشاات فااراوردههاااي غیرچااوبی در طبقااۀ سااه و
روستاهاي باالدست ،یاک فعالیات جاانبی در منطقاه
محسوب میشود .اگرچه تمایال باه برداشات در باین
بهره برداران زیاد اسات ،باهدلیال فراوانای کمتار ایان
محصوالت ،برداشت کمتري در روستاهاي طبقۀ ساوم
اتفاق میافتد.
در بیشتر برنامهریزيهاي سازمان جنگلها ،مراتاع
و آبخیزداري کشور ،از محصوالت غیرچوبی باه عناوان
مهمترین منابع جنگلی ارساباران یااد مایشاود .ولای
همااانگونااه کااه نتااایج ایاان تحقیااق نشااان داد ایاان
محصوالت در شارایط فعلای تاأثیر زیاادي در درآماد
خانوارهااا و رفااع فقاار ندارن اد .برخاای گونااههااا ماننااد
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زغالاخته بهدلیل دارا بودن بازار فروش ،سهم بیشتري
از درآمااد ناشاای از محصااوالت غیرچااوبی را بااه خااود
اختصاااص مایدهنااد ،امااا دیگاار فعالیااتهااا از قبیاال
دامداري و کشاورزي تأثیر بیشتري از ایان محصاوالت
دارند .می تاوان درآماد ناشای از برداشات محصاوالت
غیرچوبی در منطقه را با شناسایی بهتر این محصوالت
و بهره بارداري از پتانسایل تولیاد هماۀ محصاوالت و
خدمات جنگل (مانناد گردشاگري در طبیعات و  )...و
نیز حل مشکالت فعلی و ایجااد تعااونیهااي فاروش،
افزایش ارتبا بهره بارداران باا مراکاز فاروش ،ایجااد
کارگاههاي فراوري در منطقه و تمرکز بر گونههااي باا
فراوانی زیااد افازایش داد ( )Adam et al., 2013و در
نهایت با افزایش درآمد این محصوالت ،سب افازایش
درآمد خانوارها و کاهش فقار شاد .البتاه هماانگوناه
که ) Pandey & Shackleton (2014بیان کردند حال
این مشکالت ،تأثیرات جاانبی منفای خواهاد داشات.
افزایش تقاعا و دسترسی به بازار ساب ایجااد رقابات
در بین خانوارها براي برداشت بیشتر و استفادۀ ناپایدار
میشود ( )Shackleton & Pandey, 2014که ایان در
مورد زغالاختاه در طای دو ساال اخیار کاامالً اتفااق
افتاده است.
سپاسگزاری
از حمایت هاي مادي و معنوي دانشاگاه تهاران در
اجااراي ایاان تحقیااق شایسااتۀ تشااکر و تقاادیر اساات.
همچنین از مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعای
استان آذربایجان شرقی بهدلیل فاراهم آوردن شارایط
اسکان در طول دورۀ تحقیق و نیز از زحماات یکایاک
روستاییان این منطقه بسیار سپاسگزاریم.
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Abstract
Nowadays, importance of non-wood forest products (NWFPs) has been increased. However,
there is no comprehensive information about these products. The purpose of this study was to
list and prioritize NWFPs of Arasbaran forests economically. To do so, all information related
to the harvest, consumption, sales, and processing of NWFPs and other economic activities
were collected by surveying at the household and village levels. For better distribution of
samples within the study area, all the villages were grouped into three categories using factor
analysis in SPSS software. The grouping was based on six effective indicators related to
forest activities (area percentage of village forests), livestock (number of livestock per
household) and agriculture (irrigation-fed land surface of household), natural conditions
(altitude from sea level), literacy and employment (total employment rate and the female
literacy rate). After estimating the sample size with Cochran formula, household samples was
randomly selected within all groups covering all altitudes ranges. The collected species were
ranked using mean annual economic benefits of harvest at household level. The results
showed that fruit of 13 species was harvested by local people. In terms of economical
prioritization, cornelian cherry, walnut, and sumac are the most important species with 6370,
6317, and 1270 thousand Rials, respectively. Further researches are required to rank the
NWFPs in terms of production potential and to reveal their role in local economic
development.
Keywords: Forest fruit, market price, opportunity cost, processing, self-consumption.
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