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عوامل مؤثر در تخریب جنگلهای بلوط منطقه اوالد قباد کوهدشت
فرهاد قاسمی آقباش ،* ،5سارا فالحی
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دریافت8931/72/70 :

پذیرش8931/70/71 :

چکیده
سابقه و هدف :فعالیتهای چند دهه اخیر مقابله با تخریب جنگلها تا حدودی گویای این واقعیت است کهه در اللهب
طرحهای به اجرا درآمده به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم محلی کمتر توجه شده است .در حوزه وسیع و گسهترده
تخریب جنگلها ،جامعه روستایی نقش زیادی دارد به همین دلیل این تحقیق با هدف بررسی عوامل مهثرر بهر تخریهب
جنگلها با تأکید بر منطقه جنگلی اوالد قباد صورت پذیرفت.
مواد و روشها :تحقیق حاضر بهصورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت .جامعه آمهاری مهورد مطالعهه در
این تحقیق  931خانوار از روستاییان حاشیه جنگل سامان عرفی اوالدقباد است که بر اساس فرمول کوکران تعداد 817
نفر بهعنوان نمونه آماری از بین روستاییان بهه روش نمونهه گیهری تصهادفی انتخهاد شهدند .عهالوه بهر ایهن تعهداد 07
پرسشنامه نیز بین کارشناسان منابع طبیعی استان لرستان بهعنوان جامعه کارشناسان جهت نظرسنجی توزیع و تکمیل
شد .روایی و پایایی پرسشنامهها به ترتیب از طریق پیش آزمهون و آلفهای کرونبها (پرسشهنامه مهردم محلهی 7/19 :و
کارشناسان )7/071 :مورد تأیید قرار گرفت.
یافتهها :نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه کارشناسان و مردم محلی ،عوامهل انسهانی (نظیهر
کمبود زمینهای زراعی ،تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی توسط جنگل نشینان و حاشیهنشینان ،فقر اقتصادی و پایین
بودن درآمد ،باال بودن نر بیکاری در منطقه) نسبت به عوامل طبیعی (نظیر خشکسهالی و آتهشسهوزی) در تخریهب
جنگلهای منطقه مثررتر بودهاند و در اولویت باالتری قرار دارند .اولویتبندی عوامل انسانی و طبیعی مهثرر بهر تخریهب
جنگلهای منطقه نشان داد که از دید مردم محلی ،کمبود زمینهای زراعی (میانگین رتبه  )0/11و از نظر کارشناسهان
نیز تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی توسط جنگل نشینان و حاشیهنشینان (میانگین رتبه  )88/21حائز رتبهههای اول
بودند .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان درآمد و عوامهل مهثرر بهر تخریهب ارتبهام معکهوس معنهیداری
( )P<0.001وجود دارد.
نتیجهگیری :در کل نتایج تحقیق نشان داد که عوامل انسانی در تخریب جنگلهای منطقه اوالدقباد کوهدشت تأریر
معنیداری دارند و نقش آنها در تخریب جنگلهای منطقه بیشتر از عوامل طبیعی است.
واژههای کلیدی :جنگلنشینان ،زاگرس ،عوامل اقتصادی -اجتماعی ،عوامل طبیعی
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 8استادیار ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران
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مقدمه

مواد و روشها
مشخصات منطقه موردمطالعه
سامان عرفی اوالد قباد در دهستان کوهدشت شهمالی
بین طهول جغرافیهایی  00درجهه و  29دقیقهه تها 00
درجه و  91دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  99درجه
و  91دقیقه تا  99و  00دقیقه شمالی واقع شده است.
ارتفاع متوسط منطقه  8831متر از سطح دریها اسهت.
این منطقه در فاصله تقریبی  91کیلومتری شمال شهر
کوهدشههت واقههع شههده اسههت و شههامل پههنج روسههتای
جعفرآباد ،سرکوره ،نهامجو ،تکیهه دیهالی و میهان ملهه
است.
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جنگلهای زاگرس طی سالیان متمادی به روشهای
مختلف مورد تعرض قرار گرفته و پیشرفت زمینهای
کشاورزی در داخل جنگل کامالً مشهود است (فتاحی،
 .)8909در صورت ادامه روند تخریب در مناطق
خشک و نیمهخشک جهان ممکن است بخش وسیعی
از پوشش جنگلی آنها تا  97الی  07سال آینده از
بین بروند ( .)Pote et al., 2006پایین بودن درآمد
سرانه ،نبود توسعهیافتگی ،کمبود بدیهیترین لوازم
اولیه زندگی (فتاحی و همکاران ،)8903 ،فقدان
فرهنگ زیستمحیطی و عدم اشاعه آن از سوی
مدیریت اجرایی منابع سبب شده جوامع محلی برای
تأمین نیازهای خود بهشدت منابع طبیعی را تحتفشار
قرار دهند .یکی از مهمترین مشکالت مردم محلی در
زاگرس ،تغییر کاربری جنگل به اراضی کشاورزی است
(فتاحی و همکاران .)8903 ،شیوههای نادرست
بهرهبرداری از زمین ،کمبود اراضی زراعی ،چرای بیش
از حد ،عدم وجود فرصتهای شغلی به دلیل کاهش
اراضی زراعی و ناامنی لذایی برای دام و انسان ،از
جمله مسائل مربوم به نگرانی در استفاده از منابع
جنگلی منطقه هیمالیا در هند معرفی شدهاند
( .)Raizada et al., 2008کوشانفر ( )8911در
بررسی عوامل و سرعت تخریب منابع طبیعی استان
لرستان با تقسیمبندی آنها به دو عامل انسانی و
طبیعی ،نقش عامل انسانی را پررنگتر گزارش داده
است Bablo .و همکاران ( )2773در پژوهشی با
بررسی اهمیت و نقش جنگلها در رفع فقر و ایجاد
درآمد برای خانوارهای روستای  Tigraدر کشور
اتیوپی نشان داد که درآمد از راه منابع طبیعی ،دومین
سهم را در متوسط درآمد کل خانوارهای روستایی بعد
از محصول زراعی دارد Richard .و همکاران ()2788
در پژوهشی عوامل اقتصادی و اجتماعی مثرر بر
تخریب جنگل  Brikioدر تانزانیا مورد بررسی قرار
دادند .نتایج نشان داد که فعالیتهای معیشتی ،مدت
سکونت در جنگل و فاصله از خانههای روستایی بهطور
قابلتوجهی در تخریب جنگل مثرر هستندLandry .
و  )2788( Chirwaدر پژوهشی به ارزیابی معیشت و

وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانوارهای روستایی در
یک منطقه جنگلکاری شده در کشور موزامبیک
پرداختند .وجود شکاف طبقاتی رروت بین خانوارهای
روستایی از جمله یافتههای ایشان بود .طبق اظهارنظر
ایشان ایجاد صنعت جنگلداری و اشتغال میتواند
شکاف طبقاتی را کاهش دهد .برای ارزیابی بهتر با
هدف پیشبینی و کاهش خطرهای اجتماعی باید با
مردم محلی و دستاندرکاران منطقه تعامل برقرار شود
( .)Webb et al., 2013سطح سواد ،آگاهی از نقش و
اهمیت منابع طبیعی ،شغل ،وضعیت معیشتی مردم،
میزان درآمد و لیره از جمله عوامل فرهنگی ،اقتصادی
و اجتماعی هستند که در حفظ و یا تخریب جنگلهای
منطقه تأریرگذار هستند .بررسی میزان تأریر هر کدام
از این عوامل ،موجب اولویتبندی آنها و در نهایت
سهولت کار حفاظت و حمایت از این منابع شده و
موجب بهرهوری در مدیریت حفظ و حمایت و توسعه
این رویشگاهها میشود .در تحقیق حاضر شناسایی
ویژگیهای فردی مردم محلی ساکن در منطقه،
اولویتبندی میزان استفاده مردم محلی از جنگل و
اولویتبندی عوامل انسانی و طبیعی مثرر در تخریب از
دیدگاه مردم محلی و کارشناسان بهعنوان اهداف
پژوهش تعریف شدند .در تحقیق حاضر فرض شد که
اولویتبندی عوامل (انسانی و طبیعی) دخیل در
تخریب جنگلهای منطقه مورد مطالعه از دیدگاه
کارشناسان و مردم محلی متفاوت است.
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روش پژوهش

که = d ،7/1 = p :حداکثر قدر مطلق خطا = s ،7/71
= = t ،7/1 =1-pدقت برآورد = = N ،8/30حجم
جمعیت آماری = n ،حجم نمونه
پس از انجام محاسبات ،تعداد نمونههای آماری 807
نمونه به دست آمد که برای باال بردن دقت تحقیق،
اقدام به توزیع  817پرسشنامه در میان خانوارهای
ساکن در منطقه مورد مطالعه به شیوه نمونهگیری
تصادفی شد .عالوه بر آن با توجه به اختالف نگرش به
موضوع جهت مقایسه و اصالح دیدگاه تحقیق ،جامعه
آماری دیگری که جامعه متخصصین و کارشناسان
بخش اجرا و تحقیقات بود در نظر گرفته شده که 07
نفر بهعنوان نمونه انتخاد شدند .در این پژوهش ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامه بود که با استفاده از طیف
پنج درجهای لیکرت درجهبندی شده بودند .برای
تعیین روایی ،پرسشنامهها به تأیید اساتید متخصص
دانشگاه مالیر و کارشناسان منابع طبیعی و متخصصان
بخشهای تحقیقات و اجرای استان لرستان رسید.
بهمنظور رفع ابهامهای احتمالی در واژهها و سثالها،
در یک نمونه بیستتایی از مردم محلی که خارج از

عوامل انسانی و طبیعی مورد بررسی
عوامل انسانی و طبیعی مورد بررسی در تحقیق حاضهر
از نظر مردمان محلی و کارشناسهان بها مهرور منهابع و
مصاحبه با متخصصان امر و مردمان محلی در جدول 8
تدوین شدند.
تحلیل آماری دادهها
بهمنظور تجزیه و تحلیل اطالعات ،از آمارهای توصیفی
و استنباطی در قالب نرمافزار  SPSSاسهتفاده شهد .در
آمار توصیفی به منظور شناخت نمونه مهورد مطالعهه از
شاخصهای تمرکز (میانگین ،مُد ،میانه) و شاخصهای
پراکنههدگی (واریههانس ،انحههراف معیههار و مههاکزیمم و
مینیمم) و در آمار استنباطی جهت آزمون نرمال بودن
توزیع نمونه انتخابی از آزمون کلمهوگراف -اسهمیرنوف
استفاده شد که نتهایج آزمهون حهاکی از نرمهال بهودن
دادهها بود .همچنین برای آزمهون فرضهیات تحقیهق از
آزمون مقایسه میانگین یهک جامعهه ( tتهک نمونهه) و
آزمون دوجملهای و  tدو نمونه زوجی استفاده شد.
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روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی ،تحلیلی است و با
توجه به اینکه نتایج حاصل از این کاوش میتواند مورد
استفاده جامعه آماری موردنظر واقع گردد؛ پژوهش
پیش رو از نظر هدف کاربردی است .جامعه آماری این
تحقیق شامل کارشناسان آشنا به منابع طبیعی،
کارشناسان و متخصصین بخشهای اجرا و تحقیقات
در مورد عوامل تخریب و مردم محلی و ساکن در
اطراف آن هستند .الزم به ذکر است که تعداد کل
روستاهای سامان عرفی اوالدقباد شامل پنج روستای
جعفرآباد ،سرکوره ،نامجو ،تکیه دیالی و میان مله بوده
و تعداد کل خانوارها نیز  931خانوار است.
برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران که یکی از
پرکاربردترین روشها برای محاسبه حجم نمونه آماری
است استفاده شد.
فرمول  -8رابطه کوکران

نمونه تحقیق قرار داشتند ،پیش آزمون گرفته شد و
پرسشنامه نهایی با استفاده از نتایج حاصل شده از این
آزمون تدوین و طراحی شد .پایایی پرسشنامه به روش
آلفای کرونبا (پرسشنامه مردم محلی 7/19 :و
کارشناسان )7/071 :مورد بررسی و تأیید قرار گرفت
(مثمنی و فعالقیومی.)8913 ،
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جدول  -5عوامل انسانی و طبیعی مورد بررسی در تحقیق حاضر از نظر مردمان محلی و کارشناسان
Table 1. The human and natural factors studied in the present research are considered by local people and
experts
مردمان محلی
Local people

فقر اقتصادی و پایین بودن درآمد
Poverty and Low income
باال بودن نر بیکاری در منطقه
High unemployment rate
سرشاخه زنی جهت تأمین علوفه
Lopping for feeding
عدم وجود امکانات گرمایشی مانند سوخت فسیلی و عدم سهولت تهیه سوخت
Lack of heating facilities such as fossil fuels and no easy
access to fuel
قطع درخت و سرشاخهها جهت تهیه ابزارآالت کشاورزی
Tree cutting for supplying agricultural tools
نبود امکانات آتشنشانی هنگام وقوع آتشسوزی
Lack of fire stations in the event of fire
عدم وجود فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در بین مردم
Lack of natural resources, culture among peoples
عوامل طبیعی مانند آتشسوزی
Natural factors such as fire
عوامل طبیعی مانند خشکسالی
Natural factors such as drought
وجود دام در داخل جنگل
Livestock in the forest
قرار گرفتن در مسیر عبور عشایر کوچ
Located in the nomad migration ways

نتایج
جنسیت و تحصیالت مردم محلی و کارشناسان
بههر اسههاس نتههایج مشههخص شههد کههه  12درصههد از
پرسش شوندگان مردمان محلی مرد بوده در حالی کهه
ایههن رقههم در خصههون کارشناسههان  12/1درصههد بههود

وجود دام در داخل جنگل
Livestock in the forest
عدم برخورد قاطع از جانب مراجع قضایی
Lack of decisive encountering by jurisdictions
ضعف مدیریت و عدم برخورد جدی با متخلفین
Lack of management and no decision encounters with
offenders
فقر اقتصادی و پایین بودن درآمد
Diseconomy and low income
باالبودن نر بیکاری در منطقه
High unemployment rate
چرای دام خارج از ظرفیت جنگل
Over grazing
نبود گشتهای منظم منابع طبیعی
Lack of natural resources patrols
عدم وجود امکانات گرمایشی مانند سوخت فسیلی و عدم سهولت تهیه سوخت
Lack of heating facilities such as fossil fuels and no easy a
ccess to fuel
قرار گرفتن در مسیر عبور عشایر کوچ
Located in the nomad migration ways
قطع درخت و سرشاخهها جهت تهیه ابزارآالت کشاورزی
Tree cutting for supplying agricultural tools

(جههدول  .)2همچنههین  07/0درصههد مردمههان محلههی
بیسهواد بهوده و  02/1درصهد کارشناسهان نیهز حهائز
مدرک کارشناسی بودند (جدول .)9
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کمبود زمینهای زراعی
Lack of agricultural lands

کارشناسان
Experts
تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی توسط جنگل نشینان و حاشیهنشینان
Forest is converting into agricultural lands by forest
sprawl
عدم وجود فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در بین مردم
Lack of natural resources, culture among peoples
عوامل طبیعی مانند خشکسالی و آتشسوزی
Natural factors such as drought and fire
عدم همکاری مردم و شوراهای روستایی
Lack of cooperation between locals and rural councils
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Table 2. Frequency of sex of local people and experts
درصد فراوانی تجمعی
The cumulative
frequency (%)
48
100
82.5
100

درصد فراوانی
Frequency (%)

فراوانی مطلق
Absolute
frequency
78
72
150
33
7
40

52
48
100
82.5
17.5
100

جنسیت
Sex
Male
Female
Total
Male
Female
Total

مردم محلی
Local people
کارشناسان
Experts

 فراوانی تحصیالت مردم محلی و کارشناسان-9 جدول
Table 3. Frequency of education of local people and experts
کارشناسان
Experts
درصد فراوانی
تجمعی
The
cumulative
frequency
(%)

درصد فراوانی
Frequency
(%)

-

مردم محلی
Local people
فراوانی مطلق
Absolute
frequency

درصد فراوانی
تجمعی
The
cumulative
frequency
(%)

درصد فراوانی
Frequency
(%)

فراوانی مطلق
Absolute
frequency

-

-

40.7

40.7

61

-

-

-

66

25.3

38

-

-

-

85.3

19.3

29

-

-

-

93.3

8

12

5

5

2

96.7

3.3

5

67.5

62.5

25

100

3.3

5

100

32.5

13

-

-

-

100

40

100

150

تحصیالت
Education

بیسواد
Illiterate
ابتدایی
Primary education
سیکل
Intermediate education
دیپلم
Diploma education
فوقدیپلم
Associate degree
کارشناسی
Bachelor
باالتر از کارشناسی ارشد
Higher than master
جمع
Total

شغل و درآمد مردم محلی
نتایج مربوم به شغل و درآمد مردم محلی نشان داد
01/9  درصد مردمان محلی دامدار بوده و01/9 که
.)0 درصد آنها نیز درآمد کمی دارند (جدول
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جدول  -4فراوانی مربوم به شغل و درآمد مردم محلی
Table 4. Frequency of Job and Income of locale people
شغل
Employ
کشاورز
Farmer

دامدار
Rancher

آزاد
Selfemployment

خانهدار
House
work

بیکار
Unemployed

جمع
Total

بدون
درآمد
No
income

خیلی
کم
Very
little

کم
Little

تا حدودی
Somewhat

جمع
Total

1

68

30

40

11

150

51

25

68

6

150

0.7

45.3

20

26.7

7.3

100

34

16.7

45.3

4

100

0.7

46

66

92.7

100

34

50.7

96

100

توصیف اطالعات مربوط به تعداد دامدار و مدت
زمان و منبع تعلیف دامها
بر اساس نتایج 10/8 ،درصد دامداران منطقه شش ماه
از سال از علوفه استفاده کرده و شش ماه بعد را در
عرصههای منابع طبیعی به تعلیف دامهای خود می-
پردازند (جدول .)1
تجزیه و تحلیل دادهها

بررسی شد .با توجه به سطح معنیداری به دست آمده
فرضیه صفر رد شده و تأریر این عوامل مورد تأیید قرار
گرفت (جدول .)0
مقایسه نقش عوامل انسانی در تخریب جنگلهای
منطقه با عوامل طبیعی با استفاده از آزمون  tدو نمونه
زوجی انجام گرفت .بر اساس نتایج مشخص شد که
نقش عوامل انسانی در تخریب جنگلهای منطقه
بیشتر از عوامل طبیعی است (جدول .)0

تأریر عوامل انسانی در تخریب جنگلهای منطقه اوالد
قباد کوهدشت با استفاده از آزمون  tتک نمونهای
جدول  -1فراوانی تعداد دامدار و مدت زمان تعلیف دام آنها
Table 5. Frequency of Cowhand number and their feeding time
تعداد دامدار
Number of
cowhand
88

مدت زمان تعلیف دام
Feeding time
تمام سال علوفه
All year of feed
 0ماه علوفه و  0ماه منابع طبیعی
6 month from feed and 6 month
from natural resources
جمع
Total

درصد فراوانی
)Frequency (%

فراوانی مطلق
Absolute
frequency
14

15.9

74

84.1

88

100

درصد فراوانی تجمعی
The cumulative
)frequency (%
15.9
100
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فراوانی مطلق
Absolute
frequency
درصد فراوانی
Frequency
)(%
درصد فراوانی
تجمعی
The
cumulative
frequency
)(%

درآمد
Income
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جدول  -6آزمون  tتک نمونهای جهت بررسی تأریر عوامل انسانی در تخریب جنگلهای منطقه
Table 6. One sample t test to study the effect of human factors on the degradation of forests
دیدگاه
Point of view

0.000

149

0.000

13.577

4.51

0.305

60.761

جدول  -7آزمون  tدو نمونه زوجی مقایسه نقش عوامل انسانی در تخریب جنگلهای منطقه با عوامل طبیعی
Table 7. Paired sample t test to comparison the role of human factors in the destruction of forests with
natural factors
معیار
Criteria

مردم محلی
Locals

کارشناسان
Experts

عوامل اقتصادی
Economic
factors
عوامل طبیعی
Natural
factors
عوامل اقتصادی
Economic
factors
عوامل طبیعی
Natural
factors

میانگین
Mean

انحراف
معیار
Standard
deviation

4.55

0.373

مقدار آماره t
The tstatistic

2.870
4.46

0.350

4.07

0.487
3.321

3.70

اولویتبندی عوامل انسانی و عوامل طبیعی مؤثر
بر تخریب از دید مردم محلی
میانگین رتبه های آزمون فریدمن برای عوامل انسانی و
عوامل طبیعی مثرر بهر تخریهب از دیهد مهردم محلهی
نشان داد که عامل کمبود زمینهای زراعی ( )0/11در
رتبه اول و عامل قرار گرفتن در مسیر عبور عشایر کوچ
( )1/17در رتبه آخر قرار داشت (جدول .)1
اولویتبندی عوامل انسانی و عوامل طبیعی مؤثر
بر تخریب از دید کارشناسان
میانگین رتبه های آزمون فریدمن برای عوامل انسانی و
عوامل طبیعی مثرر بر تخریب از دید کارشناسان نشان
داد که عامل تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی توسهط

سطح معنیداری
P- value

0.005

0.005

0.659

جنگل نشینان و حاشیه نشینان ( )88/21در رتبهه اول
و عامل قطع درخت و سرشاخهها جهت تهیه ابزارآالت
کشاورزی ( )0/88در رتبه آخر قرار دارد (جدول .)3

بررسی ارتباط بین میزان درآمد و تخریب
جنگل
بررسی ارتبام بین میزان درآمد و تخریب جنگلهای
منطقه با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن انجام
گرفت .نتایج نشان داد که بین میزان درآمد و عوامل
مثرر در تخریب ارتبام معکوس و معنیداری در سطح
اطمینان  33درصد وجود دارد (جدول .)87
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میانگین
Mean

انحراف معیار
Standard
deviation
0.437

3.94

کارشناسان
Experts
مردم محلی
Local people

مقدار آماره t
The t- statistic

درجه آزادی
Degree of
freedom
39

سطح معنیداری
P- value
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 میانگین رتبههای آزمون فریدمن برای عوامل انسانی و عوامل طبیعی مثرر بر تخریب از دید مردم محلی-8 جدول
Table 8. The mean ranks of Friedman test for the effective factors (human and natural factors) in the
destruction of forests from point view of local people
اولویت
Priority

میانگین رتبهها
The mean ranks

1

7.58

2

7.53

3

7.03

4

6.86

5

6.67

6

6.59

7

6.24

8

6.14

9

5.99

10

5.97

11

5.591

12

5.50

ابعاد
Dimension
کمبود زمینهای زراعی
Lack of agricultural lands
فقر اقتصادی و پایین بودن درآمد
Poverty and Low income
باال بودن نر بیکاری در منطقه
High unemployment rate
سرشاخه زنی جهت تأمین علوفه
Lopping for feeding
عدم وجود امکانات گرمایشی مانند سوخت فسیلی و عدم سهولت تهیه سوخت
Lack of heating facilities such as fossil fuels and no easy
access to fuel
قطع درخت و سرشاخهها جهت تهیه ابزارآالت کشاورزی
Tree cutting for supplying agricultural tools
نبود امکانات آتشنشانی هنگام وقوع آتشسوزی
Lack of fire stations in the event of fire
عدم وجود فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در بین مردم
Lack of natural resources, culture among peoples
عوامل طبیعی مانند آتشسوزی
Natural factors such as fire
عوامل طبیعی مانند خشکسالی
Natural factors such as drought
وجود دام در داخل جنگل
Livestock in the forest
قرار گرفتن در مسیر عبور عشایر کوچ
Located in the nomad migration ways
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 میانگین رتبههای آزمون فریدمن برای عوامل انسانی و عوامل طبیعی مثرر بر تخریب از دید کارشناسان-3 جدول
Table 9. The mean ranks of Friedman test for the effective factors (human and natural factors) in the
destruction of forests from point view of experts
اولویت
Priority

میانگین رتبهها
The mean ranks

1

11.25

2

10.53

3

9.79

4

9.53

5

8.83

6

8.60

7

8.53

8

7.95

9

7.74

10

7.24

11

6.41

12

5.56

13

4.73

14

4.11

ابعاد
Dimension
تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی توسط جنگل نشینان و حاشیهنشینان
Forest is converting into agricultural lands by forest
sprawl
عدم وجود فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در بین مردم
Lack of natural resources, culture among peoples
عوامل طبیعی مانند خشکسالی و آتشسوزی
Natural factors such as drought and fire
عدم همکاری مردم و شوراهای روستایی
Lack of cooperation between locals and rural councils
وجود دام در داخل جنگل
Livestock in the forest
عدم برخورد قاطع از جانب مراجع قضایی
Lack of decisive encountering by jurisdictions
ضعف مدیریت و عدم برخورد جدی با متخلفین
Lack of management and no decision encounters with
offenders
فقر اقتصادی و پایین بودن درآمد
Diseconomy and low income
باالبودن نر بیکاری در منطقه
High unemployment rate
چرای دام خارج از ظرفیت جنگل
Over grazing
نبود گشتهای منظم منابع طبیعی
Lack of natural resources patrols
عدم وجود امکانات گرمایشی مانند سوخت فسیلی و عدم سهولت تهیه سوخت
Lack of heating facilities such as fossil fuels and no easy access to fuel
قرار گرفتن در مسیر عبور عشایر کوچ
Located in the nomad migration ways
قطع درخت و سرشاخهها جهت تهیه ابزارآالت کشاورزی
Tree cutting for supplying agricultural tools

 آزمون همبستگی اسپیرمن بین میزان درآمد مردم-51 جدول
محلی و تخریب جنگل
Table 10. Spearman correlation coefficient
between the income of local people and forest
destruction
مقدار
Amount
-0.342
0.000
150

عنوان
Title
ضریب همبستگی
Correlation
coefficient
سطح معنیداری
P- value
تعداد
Number
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بحث
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با توجهه بهه کمبودههای ناشهی از مسهائل اقتصهادی-
اجتماعی حاکم بر منطقهه جنگهلههای نهواحی لهرد
کشور در ابعاد وسیع دچار مشکالتی شدهاند .به همین
دلیل این پژوهش به بررسی نقش عوامل انسانی مهثرر
بر میزان تخریب جنگلههای بلهوم منطقهه اوالد قبهاد
کوهدشت استان لرستان پرداخته است .نتایج به دست
آمده نشان میدهد کهه  07/0درصهد از مهردم محلهی
بههیسههواد و تحصههیالت  21/9درصههد ابتههدایی اسههت و
میانگین سن آنها برابر با  93/07است .این امر بیهانگر
سطح سواد پایین آنها است که بهنوبه خود باعث عدم
درک و یا درک پایین آنها نسبت به شیوه بهرهبرداری
از جنگل و مدیریت آن است و به نظر میرسد با توجه
به متغیرهای ذکرشده باید زمینهایی فهراهم شهود کهه
روستاییان جنگلنشین بیشتر از نعمت سواد بهره منهد
شوند .با توجه بهه یافتههههای تحقیهق ،فعالیهت اصهلی
ساکنین در محدوده مورد مطالعه بر دامداری متمرکهز
است و با عنایت به نتایج به دست آمده ،میزان استفاده
از جنگل توسط دامداران جهت چهرای دام بها تخریهب
رابطههه معنههیداری دارد .ناصههری و حسههینی (،)8911
خانجانی شیراز و همتهی ( Pandey ،)8910و Singh
( )8310و  Richardو همکاران ( )2788در تحقیقات
خههود نیههز چههرای دام را یکههی از علههل اصههلی تخریههب
دانستهاند .نتایج نشهان مهیدههد کهه  22/0درصهد از
روستاییان جهت گرمایش منزل و  23/9درصهد آنهها
جهت تهیهه آد گهرم و پخهت و پهز از هیهزم اسهتفاده
میکنند که خود نشاندهنهده ایهن مسهئله اسهت کهه
سههوخت فسههیلی موجههود در روسههتاها کفههاف مصههرف
روستاییان را نمیدهد ،الزم اسهت در چنهین منهاطقی
جایگههاههههای تهیههه و توزیههع سههوخت ایجههاد شههود و
خدماترسانی بهطور صحیح انجام شهود .بها توجهه بهه
یافتههای تحقیق اگرچه میزان بهرهبرداری مردم محلی
از چود جنگل جهت تأمین سوخت ،ذلالگیری ،تهیه
مسکن و تهیه آلل برای دام در میهزان تخریهب رابطهه
معنیداری ندارد اما هنوز هم تعدادی از مهردم محلهی
جهت تأمین موارد فهوق بههخصهون تهیهه سهوخت و
ذلالگیری از چود جنگل بهرهبهرداری مهیکننهد .بهر

اساس یافتههای تحقیق ،میزان استفاده و بهرهبهرداری
مردم محلی از جنگل جهت ذلهالگیهری بها میهانگین
 0/72در اولویت اول قرار گرفته است .گراوند (،)8932
در تحقیق خود تحت عنهوان جایگهاه ذلهالگیهری در
نظام معیشتی ساکنان منطقه اوالدقباد گزارش داد که
 91درصد مردم محلی ساکن منطقه ،بخشی از درآمهد
سههاالنه خههود را از طریههق تولیههد زل هال چههود تههأمین
میکننهد کهه در تحقیهق حاضهر ایهن مقهدار بههطهور
میانگین  21/1درصد به دست آمده اسهت .لهذا ایجهاد
زمینه مناسب برای جلوگیری از بهرهبهرداری مفهرم و
همچنین حفاظت از عرصههای جنگلی الزم و ضهروری
به نظر میرسد .از طرفی میزان همکاری سهازمانههای
ذیربط با روستاییان در خصون جلوگیری از تخریهب
زیاد جنگلها بایستی افهزایش یابهد .کمبهود درآمهد و
زمینه شهغلی نامناسهب در روسهتاهای اطهراف جنگهل
میتواند بهعنوان یکهی از عوامهل مههم و تأریرگهذار در
میزان بهرهبرداری و حتی تخریب جنگل منطقه باشهد.
همانطور که نتایج نشهان مهیدههد ،کمبهود درآمهد و
وضعیت اقتصادی نامناسهب ،عهدم وجهود زمینههههای
شههغلی مناسههب ،بهها میههزان اسههتفاده از جنگههل رابطههه
معنههیداری دارد .ایههن یافتهههههها بهها نتههایج تحقیقههات
 Mulyoutamiو همکهههههههاران (Hamilton ،)2788
( Ives ،)8310و  )8313( Messerliو  Raizadaو
همکاران ( )2771همسو هسهتند .بها توجهه بهه نتهایج
تحقیق ،عوامل انسهانی نسهبت بهه عوامهل طبیعهی در
تخریب مثررتر و در اولویت هستند .کوشهانفر (،)8911
ناصری و حسینی ( )8911نیز در تحقیقات خود رابهت
کردنههد کههه عوامههل اقتصههادی – اجتمههاعی بههر عوامههل
طبیعی مثرر در تخریب للبه دارند .با توجهه بهه نتهایج
پژوهش ،اولویتبندی عوامل انسانی مثرر در تخریب از
دیدگاه مردم محلی که مهمترین آنهها شهامل کمبهود
زمینهای زراعی ،فقر اقتصادی و پایین بهودن درآمهد،
باال بودن نر بیکاری در منطقه ،سرشهاخهزنهی جههت
تأمین علوفهه ،عهدم وجهود امکانهات گرمایشهی ماننهد
سههوخت فسههیلی و عههدم سهههولت تهیههه آن اسههت کههه
بایستی به آن توجهه کهافی نمهود و همچنهین در ایهن
زمینهها تمهیداتی از جملهه واگهذاری زمهین از سهوی
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پیشنهادها
با عنایت به یافتههای تحقیق پیشنهاد میشود با توجه
به پایین بهودن درآمهد سهرانه روسهتاییان و همچنهین
حذف یارانه حاملهای انرژی دولت باید با برنامهریزی،
تصمیمگیری و مدیریت صحیح نسبت به جلهوگیری از
تخریب جنگهلهها اقهدم نمایهد .بها توجهه بهه کمبهود
زمینهای زراعی و تبدیل اراضی جنگلی به کشهاورزی،
تغییههر معیشههت و راهانههدازی مشههاللی چههون پههرورش
زنبورعسل و گیاهان دارویی مهیتوانهد در ایهن زمینهه
مشکلگشا باشد.

نتیجهگیری
بهعنوان نتیجهگیری کلی میتهوان اذعهان داشهت کهه
عوامل انسانی در تخریب جنگلهای منطقهه اوالدقبهاد
کوهدشهت تههأریر معنههیداری دارنههد و نقههش آنههها در
منابع
خانجانی شیراز ،د .و همتی ،ا .8910 .بررسی تأریر عوامل انسانی و چرای دام در تغییر ساختار تودههای جنگلی و عدم
توسعه پایدار در حوزه آبخیز (مطالعه موردی حوزه  3سری  )3گیالن .همایش ملی آینده جنگلهای ایران ،انجمن
علمی جنگلبانی ایران ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.8-87 .
فتاحی ،م .8909 .بررسی جنگلهای بلوم زاگرس و مهمترین عوامل تخریب آن .انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و
مراتع 09 ،ن.
فتاحی ،م ،.انصاری ،ن ،.عباسی ،ح.ر .و خانحسنی ،م .8903 .مدیریت جنگلهای زاگرس (منطقه موردی :جنگلهای
دار بادام کرمانشاه) .انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 008 ،ن.
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دولههت بههه جنگههلنشههینان ،ایجههاد اشههتغال بههرای
روستانشههینان ،جههایگزینی سههوخت فسههیلی بهههجههای
سوخت هیزمی و نباتی ،تأمین علوفه دستی با شهرایط
و قیمت مناسب جهت عرضه به روسهتاییان اندیشهیده
شههود .بهها عنایههت بههه نتههایج تحقیههق در خصههون
اولویتبندی عوامل انسانی مثرر در تخریهب از دیهدگاه
کارشناسان (جدول  ،)87الزم است که دستگاه متهولی
منابع طبیعی بهمنظور حفاظت از عرصهها بیشهتر روی
مسههائل مربههوم بههه تغییههر کههاربری اراضههی از سههوی
جنگلنشینان ،فرهنگسهازی بهین روسهتاییان جههت
حفاظت از منابع طبیعهی ،ارائهه اجهرای صهحیح طهرح
ساماندهی و خروج دام از جنگل و نیز تغییر نظام دام و
دامداری از نظام دامهداری سهنتی بهه صهنعتی ،ایجهاد
اشتغال و در نتیجه درآمد برای روستاییان و همچنهین
جایگزینی سوخت فسیلی بهجای سوخت نبهاتی از بهار
جنگلزدایی بکاهند .با توجه به مشکالت عدیده در این
روستاها ،صنایع وابسته به کشاورزی و دامداری ،بهرای
کاهش افراد استفادهکننده از این منابع باید فعال شوند
و نیز سوختهای فسیلی تأمین شوند و نظام دامهداری
و گلهداری عهوض شهود تها جنگهل فرصهت الزم بهرای
تجدید حیات داشته باشد.

تخریب جنگلههای منطقهه بیشهتر از عوامهل طبیعهی
است .کمبود زمینهای زراعی ،فقر اقتصهادی و پهایین
بودن درآمد و باال بودن نر بیکاری در منطقه از جمله
مهمترین اولویتبندی عوامل انسانی و عوامهل طبیعهی
مثرر بر تخریب از دید مردم محلهی بهود در حهالی کهه
تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی توسط جنگلنشینان
و حاشیهنشینان ،عدم وجود فرهنگ حفاظت از منهابع
طبیعههی در بههین مههردم و عوامههل طبیعههی ماننههد
خشک سالی و آتشسوزی ازنظر کارشناسان مهم تهرین
اولویتها بودند.
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Abstract
Background and objectives: The recent movements opposing deforestation are
indicative of the fact that in most programs carried out, less attention has been paid to
the socio-economic status of the local people. In extensive deforestation, rural
communities play a significant role. Therefore, this study examines the role of
economic and social factors in the destruction of the forests of the Oulad Ghobad
regions.
Materials and methods: This research was carried out as a field study, using a
questionnaire. The population comprised 398 families living on the outskirts of the
Saman-e Orfi Forest in the Oulad Ghobad region. Out of this population, 150 families
were randomly chosen, using Cochran’s sample size formula. Furthermore, 40
questionnaires were distributed among the officers of Lorestan Natural Resources
Office. The validity and reliability of the questionnaire established by a pre-test and
Cronbach's alpha were 0.83 for local people and 0.705 for officers, respectively.
Results: The findings showed that from the viewpoints of both officers and local
people, human factors (such as lack of agricultural lands, conversion of forests into
agricultural lands by forest dwellers, poverty and and low income, and high
unemployment rate) contribute more to deforestation, compared to natural factors (such
as drought and forest fire). As for prioritizing human and natural factors contributing to
deforestation, the results showed that according to local people, lack of agricultural
lands (mean rank of 7.58), and according to officers, conversion of forests to
agricultural lands by foresters (mean rank of 11.25) were the main contributing factors.
In addition, the results showed that there was a significant negative relationship between
income and the factors contributing to deforestation (P <0.001).
Conclusion: In general, the results showed that human factors have a significant effect
on the deforestation of the Oulad Ghobad region of Koohdasht and the role of human
factors is more conspicuous compared to natural factors.
Key words: Forest sprawl, Zagros, Socio-economic factors, Natural factors
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