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 چکیده

ی این واقعیت است کهه در اللهب   تا حدودی گویا هاهای چند دهه اخیر مقابله با تخریب جنگلفعالیتسابقه و هدف: 

کمتر توجه شده است. در حوزه وسیع و گسهترده   محلی مردم اجتماعیو  اقتصادیهای به اجرا درآمده به وضعیت طرح

بهر تخریهب    مهثرر  بررسی عوامل با هدفها، جامعه روستایی نقش زیادی دارد به همین دلیل این تحقیق تخریب جنگل

 .صورت پذیرفتنگلی اوالد قباد بر منطقه ج دیتأکها با جنگل

ت. جامعه آمهاری مهورد مطالعهه در    تفاده از پرسشنامه انجام گرفمیدانی و با اس صورتبهتحقیق حاضر  ها:مواد و روش

 817فرمول کوکران تعداد  بر اساسجنگل سامان عرفی اوالدقباد است که حاشیه خانوار از روستاییان  931این تحقیق 

 07تعهداد  گیهری تصهادفی انتخهاد شهدند. عهالوه بهر ایهن        آماری از بین روستاییان بهه روش نمونهه   نمونه عنوانبهنفر 

جهت نظرسنجی توزیع و تکمیل  کارشناسانجامعه  عنوانبهپرسشنامه نیز بین کارشناسان منابع طبیعی استان لرستان 

و  19/7پرسشهنامه مهردم محلهی:    ) نبها  ها به ترتیب از طریق پیش آزمهون و آلفهای کرو  روایی و پایایی پرسشنامه شد.

 قرار گرفت. دییتأمورد  (071/7کارشناسان: 

نظیهر  ) نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه کارشناسان و مردم محلی، عوامهل انسهانی   ها:یافته

، فقر اقتصادی و پایین اننینشهیحاشهای زراعی، تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی توسط جنگل نشینان و کمبود زمین

در تخریهب   (سهوزی و آتهش  یسهال خشکنظیر ) نسبت به عوامل طبیعی ، باال بودن نر  بیکاری در منطقه(بودن درآمد

بهر تخریهب    مهثرر و طبیعی  انسانیبندی عوامل اولویت و در اولویت باالتری قرار دارند. اندبوده مثررترهای منطقه جنگل

از نظر کارشناسهان   و (11/0میانگین رتبه ) های زراعیکه از دید مردم محلی، کمبود زمین های منطقه نشان دادجنگل

ههای اول  رتبه حائز (21/88)میانگین رتبه  نانینشهیحاشنیز تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی توسط جنگل نشینان و 

داری خریهب ارتبهام معکهوس معنهی    بهر ت  مهثرر درآمد و عوامهل  همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان  بودند.

(P<0.001.وجود دارد ) 

 ریتأرهای منطقه اوالدقباد کوهدشت عوامل انسانی در تخریب جنگلکه در کل نتایج تحقیق نشان داد گیری: نتیجه

 های منطقه بیشتر از عوامل طبیعی است.در تخریب جنگل هاآنداری دارند و نقش معنی

 اجتماعی، عوامل طبیعی -ل اقتصادی، عوام، زاگرسنشینانجنگل :کلیدی یهاواژه
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 ...بلوط منطقه اوالد قباد هایجنگل بیعوامل مؤثر در تخرآقباش و فالحی: 

 

 مقدمه

های های زاگرس طی سالیان متمادی به روشجنگل

های مختلف مورد تعرض قرار گرفته و پیشرفت زمین

مشهود است )فتاحی،  کامالًکشاورزی در داخل جنگل 

مناطق (. در صورت ادامه روند تخریب در 8909

است بخش وسیعی ممکن  جهان خشکمهینخشک و 

سال آینده از  07الی  97تا  هاآنی جنگلپوشش از 

(. پایین بودن درآمد Pote et al., 2006بین بروند )

ترین لوازم ، کمبود بدیهییافتگیتوسعهسرانه، نبود 

(، فقدان 8903اولیه زندگی )فتاحی و همکاران، 

و عدم اشاعه آن از سوی  یطیمحستیزفرهنگ 

بع سبب شده جوامع محلی برای مدیریت اجرایی منا

 فشارتحتمنابع طبیعی را  شدتبهنیازهای خود  نیتأم

مشکالت مردم محلی در  نیترمهمقرار دهند. یکی از 

زاگرس، تغییر کاربری جنگل به اراضی کشاورزی است 

های نادرست شیوه(. 8903)فتاحی و همکاران، 

یش برداری از زمین، کمبود اراضی زراعی، چرای ببهره

های شغلی به دلیل کاهش از حد، عدم وجود فرصت

لذایی برای دام و انسان، از  یناامناراضی زراعی و 

جمله مسائل مربوم به نگرانی در استفاده از منابع 

اند جنگلی منطقه هیمالیا در هند معرفی شده

(Raizada et al., 2008 .)( در 8911کوشانفر )

بیعی استان بررسی عوامل و سرعت تخریب منابع ط

ها به دو عامل انسانی و بندی آنلرستان با تقسیم

تر گزارش داده طبیعی، نقش عامل انسانی را پررنگ

در پژوهشی با ( 2773)و همکاران    Bablo است.

ها در رفع فقر و ایجاد بررسی اهمیت و نقش جنگل

در کشور  Tigraدرآمد برای خانوارهای روستای 

مد از راه منابع طبیعی، دومین اتیوپی نشان داد که درآ

سهم را در متوسط درآمد کل خانوارهای روستایی بعد 

( 2788و همکاران ) Richardاز محصول زراعی دارد. 

در پژوهشی عوامل اقتصادی و اجتماعی مثرر بر 

در تانزانیا مورد بررسی قرار  Brikioتخریب جنگل 

ت های معیشتی، مددادند. نتایج نشان داد که فعالیت

 طوربههای روستایی سکونت در جنگل و فاصله از خانه

  Landryدر تخریب جنگل مثرر هستند.  یتوجهقابل

در پژوهشی به ارزیابی معیشت و Chirwa (2788 ) و

اقتصادی خانوارهای روستایی در -وضعیت اجتماعی

شده در کشور موزامبیک  یکارجنگلیک منطقه 

بین خانوارهای پرداختند. وجود شکاف طبقاتی رروت 

 اظهارنظرهای ایشان بود. طبق روستایی از جمله یافته

تواند ایشان ایجاد صنعت جنگلداری و اشتغال می

با  شکاف طبقاتی را کاهش دهد. برای ارزیابی بهتر

باید با  بینی و کاهش خطرهای اجتماعیهدف پیش

 منطقه تعامل برقرار شود اندرکاراندستمردم محلی و 

(Webb et al., 2013) سطح سواد، آگاهی از نقش و .

اهمیت منابع طبیعی، شغل، وضعیت معیشتی مردم، 

میزان درآمد و لیره از جمله عوامل فرهنگی، اقتصادی 

های و اجتماعی هستند که در حفظ و یا تخریب جنگل

هستند. بررسی میزان تأریر هر کدام  رگذاریتأرمنطقه 

ها و در نهایت بندی آنموجب اولویتاز این عوامل، 

و سهولت کار حفاظت و حمایت از این منابع شده 

وری در مدیریت حفظ و حمایت و توسعه بهره موجب

. در تحقیق حاضر شناسایی شودها میاین رویشگاه

های فردی مردم محلی ساکن در منطقه، ویژگی

میزان استفاده مردم محلی از جنگل و  یبندتیاولو

در تخریب از  مثررو طبیعی  یانسانبندی عوامل اولویت

اهداف  عنوانبهدیدگاه مردم محلی و کارشناسان 

در تحقیق حاضر فرض شد که یف شدند. پژوهش تعر

دخیل در  )انسانی و طبیعی( عوامل یبندتیاولو

 دیدگاههای منطقه مورد مطالعه از تخریب جنگل

 کارشناسان و مردم محلی متفاوت است.

 

 هامواد و روش

 موردمطالعه هنطقمشخصات م

سامان عرفی اوالد قباد در دهستان کوهدشت شهمالی  

 00دقیقهه تها    29درجهه و   00بین طهول جغرافیهایی   

درجه  99دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  91درجه و 

دقیقه شمالی واقع شده است.  00و  99دقیقه تا  91و 

اسهت.  از سطح دریها  متر  8831 ارتفاع متوسط منطقه

کیلومتری شمال شهر  91اصله تقریبی این منطقه در ف

کوهدشههت واقههع شههده اسههت و شههامل پههنج روسههتای 

جعفرآباد، سرکوره، نهامجو، تکیهه دیهالی و میهان ملهه      

 است.
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5931/ دومهای زاگرس/ سال سوم/ شماره جله تحقیقات جنگلم  

 

 پژوهشروش 

تحقیق حاضر از نوع توصیفی، تحلیلی است و با روش 

تواند مورد توجه به اینکه نتایج حاصل از این کاوش می

واقع گردد؛ پژوهش  رموردنظاستفاده جامعه آماری 

پیش رو از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این 

تحقیق شامل کارشناسان آشنا به منابع طبیعی، 

و تحقیقات  اجراهای کارشناسان و متخصصین بخش

در مورد عوامل تخریب و مردم محلی و ساکن در 

اطراف آن هستند. الزم به ذکر است که تعداد کل 

اوالدقباد شامل پنج روستای  روستاهای سامان عرفی

جعفرآباد، سرکوره، نامجو، تکیه دیالی و میان مله بوده 

 خانوار است. 931و تعداد کل خانوارها نیز 

یکی از که کوکران برای تعیین حجم نمونه از روش 

ها برای محاسبه حجم نمونه آماری پرکاربردترین روش

  استفاده شد. است

  رابطه کوکران -8فرمول 

 
 s، 71/7= حداکثر قدر مطلق خطا =  p  =1/7 ،d: که

=1-p =1/7 ،t = 30/8= دقت برآورد ،N  حجم =

 = حجم نمونه nجمعیت آماری، 

 807های آماری پس از انجام محاسبات، تعداد نمونه

آمد که برای باال بردن دقت تحقیق،  به دستنمونه 

پرسشنامه در میان خانوارهای  817اقدام به توزیع 

گیری مورد مطالعه به شیوه نمونه در منطقه ساکن

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

 07و تحقیقات بود در نظر گرفته شده که  اجرابخش 

ر این پژوهش ابزار نمونه انتخاد شدند. د عنوانبهنفر 

ها پرسشنامه بود که با استفاده از طیف گردآوری داده

بندی شده بودند. برای ای لیکرت درجهپنج درجه

ها به تأیید اساتید متخصص تعیین روایی، پرسشنامه

دانشگاه مالیر و کارشناسان منابع طبیعی و متخصصان 

های تحقیقات و اجرای استان لرستان رسید. بخش

، هاسثالها و های احتمالی در واژهرفع ابهام ورمنظبه

که خارج از  مردم محلیاز  ییتاستیبدر یک نمونه 

گرفته شد و  نمونه تحقیق قرار داشتند، پیش آزمون

پرسشنامه نهایی با استفاده از نتایج حاصل شده از این 

. پایایی پرسشنامه به روش آزمون تدوین و طراحی شد

و  19/7نامه مردم محلی: پرسش)ا  آلفای کرونب

 قرار گرفت دییتأ( مورد بررسی و 071/7کارشناسان: 

 .(8913قیومی، مثمنی و فعال)

 

 مورد بررسی انسانی و طبیعیعوامل 

و طبیعی مورد بررسی در تحقیق حاضهر   انسانیعوامل 

و بها مهرور منهابع    از نظر مردمان محلی و کارشناسهان  

 8در جدول  حلیو مردمان ممصاحبه با متخصصان امر 

 تدوین شدند.

 

 هاتحلیل آماری داده

تجزیه و تحلیل اطالعات، از آمارهای توصیفی  منظوربه

اسهتفاده شهد. در    SPSS افزارنرمو استنباطی در قالب 

شناخت نمونه مهورد مطالعهه از    منظوربهآمار توصیفی 

های های تمرکز )میانگین، مُد، میانه( و شاخصشاخص

انس، انحههراف معیههار و مههاکزیمم و  پراکنههدگی )واریهه 

مینیمم( و در آمار استنباطی جهت آزمون نرمال بودن 

اسهمیرنوف   -توزیع نمونه انتخابی از آزمون کلمهوگراف 

استفاده شد که نتهایج آزمهون حهاکی از نرمهال بهودن      

ها بود. همچنین برای آزمهون فرضهیات تحقیهق از    داده

ونهه( و  تهک نم  tآزمون مقایسه میانگین یهک جامعهه )  

 دو نمونه زوجی استفاده شد. tای و آزمون دوجمله
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 ...بلوط منطقه اوالد قباد هایجنگل بیعوامل مؤثر در تخرآقباش و فالحی: 

 
 عوامل انسانی و طبیعی مورد بررسی در تحقیق حاضر از نظر مردمان محلی و کارشناسان -5جدول 

Table 1. The human and natural factors studied in the present research are considered by local people and 
 experts 

 مردمان محلی

Local people 

 کارشناسان

Experts 

 های زراعیکمبود زمین

Lack of agricultural lands 

 نشینانتبدیل جنگل به اراضی کشاورزی توسط جنگل نشینان و حاشیه

Forest is converting into agricultural lands by forest  

sprawl 

 فقر اقتصادی و پایین بودن درآمد

Poverty and Low income 

 عدم وجود فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در بین مردم

Lack of natural resources, culture among peoples 

 باال بودن نر  بیکاری در منطقه

High unemployment rate 

 سوزیسالی و آتشعوامل طبیعی مانند خشک

Natural factors such as drought and fire 

 جهت تأمین علوفه سرشاخه زنی

Lopping for feeding 

 عدم همکاری مردم و شوراهای روستایی

Lack of cooperation between locals and rural councils 

 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 

 وجود دام در داخل جنگل

Livestock in the forest 

 ها جهت تهیه ابزارآالت کشاورزیقطع درخت و سرشاخه

Tree cutting for supplying agricultural tools 

 عدم برخورد قاطع از جانب مراجع قضایی

Lack of decisive encountering by jurisdictions 

 سوزیی هنگام وقوع آتشنشاننبود امکانات آتش

Lack of fire stations in the event of fire 

 ضعف مدیریت و عدم برخورد جدی با متخلفین

Lack of management and no decision encounters with 

 offenders 

 عدم وجود فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در بین مردم

Lack of natural resources, culture among peoples 

 فقر اقتصادی و پایین بودن درآمد

Diseconomy and low income 

 سوزیعوامل طبیعی مانند آتش

Natural factors such as fire 

 باالبودن نر  بیکاری در منطقه

High unemployment rate 

 سالیعوامل طبیعی مانند خشک

Natural factors such as drought 

 جنگل چرای دام خارج از ظرفیت

Over grazing 

 وجود دام در داخل جنگل

Livestock in the forest 

 نبود گشتهای منظم منابع طبیعی

Lack of natural resources patrols 

 قرار گرفتن در مسیر عبور عشایر کوچ

Located in the nomad migration ways 

 یه سوختعدم وجود امکانات گرمایشی مانند سوخت فسیلی و عدم سهولت ته

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 

 
 ها جهت تهیه ابزارآالت کشاورزیقطع درخت و سرشاخه

Tree cutting for supplying agricultural tools 

 

 ایجنت

 جنسیت و تحصیالت مردم محلی و کارشناسان

درصههد از  12 نتههایج مشههخص شههد کههه   بههر اسههاس 

کهه  مردمان محلی مرد بوده در حالی  شوندگانپرسش

درصههد بههود  1/12ایههن رقههم در خصههون کارشناسههان 

 درصههد مردمههان محلههی 0/07(. همچنههین 2)جههدول 

 حهائز درصهد کارشناسهان نیهز     1/02سهواد بهوده و   بی

 (.9ناسی بودند )جدول مدرک کارش
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5931/ دومهای زاگرس/ سال سوم/ شماره جله تحقیقات جنگلم  

 
 فراوانی جنسیت مردم محلی و کارشناسان -2جدول 

Table 2. Frequency of sex of local people and experts 

 جنسیت 

Sex 
 فراوانی مطلق

Absolute 

frequency 

 درصد فراوانی

Frequency (%) 
 درصد فراوانی تجمعی

The cumulative 

frequency (%) 

 مردم محلی
Local people 

Male 78 52 48 
Female 72 48 100 
Total 150 100  

 کارشناسان

Experts 

Male 33 82.5 82.5 
Female 7 17.5 100 
Total 40 100  

 

 فراوانی تحصیالت مردم محلی و کارشناسان -9جدول 

Table 3. Frequency of education of local people and experts 

 مردم محلی 

Local people 
 کارشناسان

Experts 

 تحصیالت

Education 

 فراوانی مطلق

Absolute 

frequency 

 درصد فراوانی

Frequency 

(%) 

درصد فراوانی 

 تجمعی

The 

cumulative 

frequency 

(%) 

 فراوانی مطلق

Absolute 

frequency 

 درصد فراوانی

Frequency 

(%) 

درصد فراوانی 

 تجمعی

The 

cumulative 

frequency 

(%) 
 سوادبی

Illiterate 
61 40.7 40.7 - - - 

 ابتدایی

Primary education 
38 25.3 66 - - - 

 سیکل

Intermediate education 
29 19.3 85.3 - - - 

 دیپلم

Diploma education 
12 8 93.3 - - - 

 پلمیدفوق

Associate degree 
5 3.3 96.7 2 5 5 

 کارشناسی

Bachelor 
5 3.3 100 25 62.5 67.5 

 باالتر از کارشناسی ارشد

Higher than master 
- - - 13 32.5 100 

 جمع

Total 
150 100  40 100  

 

 شغل و درآمد مردم محلی

نتایج مربوم به شغل و درآمد مردم محلی نشان داد 

 9/01درصد مردمان محلی دامدار بوده و  9/01که 

 (.0نیز درآمد کمی دارند )جدول  هاآندرصد 
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 ...بلوط منطقه اوالد قباد هایجنگل بیعوامل مؤثر در تخرآقباش و فالحی: 

 
 فراوانی مربوم به شغل و درآمد مردم محلی -4 جدول

Table 4. Frequency of Job and Income of locale people 

 شغل
Employ 

 درآمد

Income 

 کشاورز 

Farmer 
 دامدار

Rancher 

 آزاد

Self-

employment 

 دارخانه

House 

work 

 بیکار

Unemployed 
 جمع

Total 

بدون 

 درآمد

No 

income 

خیلی 

 کم

Very 

little 

 کم

Little 
 تا حدودی

Somewhat 
 جمع

Total 

 فراوانی مطلق

Absolute 

frequency 
1 68 30 40 11 150 51 25 68 6 150 

 درصد فراوانی

Frequency 

(%) 
0.7 45.3 20 26.7 7.3 100 34 16.7 45.3 4 100 

درصد فراوانی 

 تجمعی

The 

cumulative 

frequency 

(%) 

0.7 46 66 92.7 100  34 50.7 96 100  

 

توصیف اطالعات مربوط به تعداد دامدار و مدت 

 هازمان و منبع تعلیف دام

درصد دامداران منطقه شش ماه  8/10نتایج،  بر اساس

از سال از علوفه استفاده کرده و شش ماه بعد را در 

-می های خودهای منابع طبیعی به تعلیف دامعرصه

 (.1پردازند )جدول 

 

 هال دادهتجزیه و تحلی
های منطقه اوالد جنگلعوامل انسانی در تخریب  ریتأر

ای تک نمونه tقباد کوهدشت با استفاده از آزمون 

آمده  به دستداری بررسی شد. با توجه به سطح معنی

قرار  ییدتأاین عوامل مورد  یرتأرفرضیه صفر رد شده و 

 (.0گرفت )جدول 

های مقایسه نقش عوامل انسانی در تخریب جنگل

دو نمونه  tآزمون منطقه با عوامل طبیعی با استفاده از 

نتایج مشخص شد که  بر اساسزوجی انجام گرفت. 

های منطقه نقش عوامل انسانی در تخریب جنگل

 (.0بیشتر از عوامل طبیعی است )جدول 

 

 

 

 هافراوانی تعداد دامدار و مدت زمان تعلیف دام آن -1جدول 

Table 5. Frequency of Cowhand number and their feeding time 

 تعداد دامدار

Number of 

cowhand 

 مدت زمان تعلیف دام

Feeding time 
 فراوانی مطلق

Absolute 

frequency 

 درصد فراوانی

Frequency (%) 
 درصد فراوانی تجمعی

The cumulative 

frequency (%) 
 
88 

 تمام سال علوفه

All year of feed 

14 15.9 15.9 

 منابع طبیعیماه  0ماه علوفه و  0

6 month from feed and 6 month 

from natural resources 

74 84.1 100 

 جمع

Total 

88 100  
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5931/ دومهای زاگرس/ سال سوم/ شماره جله تحقیقات جنگلم  

 
 های منطقهعوامل انسانی در تخریب جنگل یرتأرای جهت بررسی تک نمونه tآزمون  -6جدول 

Table 6. One sample t test to study the effect of human factors on the degradation of forests 

 دیدگاه

Point of view 
 میانگین

Mean 
 انحراف معیار

Standard 

deviation 

 tمقدار آماره 

The t- statistic 
 درجه آزادی

Degree of 

freedom 

 داریسطح معنی

P- value 

 کارشناسان

Experts 

3.94 0.437 13.577 39 0.000 

 مردم محلی

Local people 

4.51 0.305 60.761 149 0.000 

 

 های منطقه با عوامل طبیعیمقایسه نقش عوامل انسانی در تخریب جنگلدو نمونه زوجی  tآزمون  -7جدول 

Table 7. Paired sample t test to comparison the role of human factors in the destruction of forests with 

natural factors 

 رمعیا 

Criteria 
 میانگین

Mean 

 انحراف

 معیار 

Standard 

deviation 

 tمقدار آماره 

The t- 

statistic 

 داریسطح معنی

P- value 

 مردم محلی

Locals 

 عوامل اقتصادی

Economic 

factors 
4.55 0.373 

2.870 0.005 
 عوامل طبیعی

Natural 

factors 
4.46 0.350 

 کارشناسان

Experts 

 دیعوامل اقتصا

Economic 

factors 
4.07 0.487 

3.321 0.005 
 عوامل طبیعی

Natural 

factors 
3.70 0.659 

 

 مؤثرو عوامل طبیعی  انسانی عوامل یبندتیاولو

 از دید مردم محلی بر تخریب

انسانی و  های آزمون فریدمن برای عواملمیانگین رتبه

از دیهد مهردم محلهی     بهر تخریهب   مثررعوامل طبیعی 

در ( 11/0های زراعی )کمبود زمین داد که عامل نشان

 عبور عشایر کوچر قرار گرفتن در مسیرتبه اول و عامل 

 (.1( در رتبه آخر قرار داشت )جدول 17/1)

 

 مؤثرانسانی و عوامل طبیعی عوامل بندی اولویت

 از دید کارشناسان بر تخریب

انسانی و  های آزمون فریدمن برای عواملمیانگین رتبه

از دید کارشناسان نشان  بر تخریب مثررامل طبیعی عو

تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی توسهط  داد که عامل 

( در رتبهه اول  21/88) نانینشهیحاشجنگل نشینان و 

ها جهت تهیه ابزارآالت و عامل قطع درخت و سرشاخه

 (.3( در رتبه آخر قرار دارد )جدول 88/0کشاورزی )

 

درآمد و تخریب بررسی ارتباط بین میزان 

 جنگل
های بررسی ارتبام بین میزان درآمد و تخریب جنگل

منطقه با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن انجام 

 بین میزان درآمد و عواملگرفت. نتایج نشان داد که 

در سطح  داریدر تخریب ارتبام معکوس و معنی مثرر

 (.87درصد وجود دارد )جدول  33اطمینان 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

uj
s.

yu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             7 / 14

http://yujs.yu.ac.ir/jzfr/article-1-96-en.html


11 

 ...بلوط منطقه اوالد قباد هایجنگل بیعوامل مؤثر در تخرآقباش و فالحی: 

 
 از دید مردم محلی بر تخریب مثررانسانی و عوامل طبیعی  های آزمون فریدمن برای عواملمیانگین رتبه -8جدول 

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 

 دابعا

Dimension 
 هامیانگین رتبه

The mean ranks 

 اولویت

Priority 

 های زراعیکمبود زمین

Lack of agricultural lands 
7.58 1 

 فقر اقتصادی و پایین بودن درآمد

Poverty and Low income 
7.53 2 

 باال بودن نر  بیکاری در منطقه

High unemployment rate 
7.03 3 

 سرشاخه زنی جهت تأمین علوفه

Lopping for feeding 
6.86 4 

 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 

6.67 5 

 ها جهت تهیه ابزارآالت کشاورزیقطع درخت و سرشاخه

Tree cutting for supplying agricultural tools 
6.59 6 

 سوزینشانی هنگام وقوع آتشنبود امکانات آتش

Lack of fire stations in the event of fire 
6.24 7 

 عدم وجود فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در بین مردم

Lack of natural resources, culture among peoples 
6.14 8 

 سوزییعی مانند آتشعوامل طب

Natural factors such as fire 
5.99 9 

 سالیعوامل طبیعی مانند خشک

Natural factors such as drought 
5.97 10 

 وجود دام در داخل جنگل

Livestock in the forest 
5.591 11 

 قرار گرفتن در مسیر عبور عشایر کوچ

Located in the nomad migration ways 
5.50 12 
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5931/ دومهای زاگرس/ سال سوم/ شماره جله تحقیقات جنگلم  

 
 از دید کارشناسان بر تخریب مثررانسانی و عوامل طبیعی  های آزمون فریدمن برای عواملمیانگین رتبه -3جدول 

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 

 ابعاد

Dimension 
 هامیانگین رتبه

The mean ranks 

 اولویت

Priority 

 نشینانتبدیل جنگل به اراضی کشاورزی توسط جنگل نشینان و حاشیه

Forest is converting into agricultural lands by forest  

sprawl 

11.25 1 

 عدم وجود فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در بین مردم

Lack of natural resources, culture among peoples 
10.53 2 

 سوزیسالی و آتشعوامل طبیعی مانند خشک

Natural factors such as drought and fire 
9.79 3 

 عدم همکاری مردم و شوراهای روستایی

Lack of cooperation between locals and rural councils 
9.53 4 

 خل جنگلوجود دام در دا

Livestock in the forest 
8.83 5 

 عدم برخورد قاطع از جانب مراجع قضایی

Lack of decisive encountering by jurisdictions 
8.60 6 

 ضعف مدیریت و عدم برخورد جدی با متخلفین

Lack of management and no decision encounters with 

 offenders 

8.53 7 

 یین بودن درآمدفقر اقتصادی و پا

Diseconomy and low income 
7.95 8 

 باالبودن نر  بیکاری در منطقه

High unemployment rate 
7.74 9 

 چرای دام خارج از ظرفیت جنگل

Over grazing 
7.24 10 

 نبود گشتهای منظم منابع طبیعی

Lack of natural resources patrols 
6.41 11 

 مانند سوخت فسیلی و عدم سهولت تهیه سوختعدم وجود امکانات گرمایشی 

Lack of heating facilities such as fossil fuels and no easy access to fuel 
5.56 12 

 قرار گرفتن در مسیر عبور عشایر کوچ

Located in the nomad migration ways 
4.73 13 

 ها جهت تهیه ابزارآالت کشاورزیقطع درخت و سرشاخه

Tree cutting for supplying agricultural tools 
4.11 14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون همبستگی اسپیرمن بین میزان درآمد مردم  -51جدول 

 محلی و تخریب جنگل
Table 10. Spearman correlation coefficient 

between the income of local people and forest 

destruction 

 عنوان

Title 
 مقدار

Amount 
 بستگیضریب هم

Correlation 

coefficient 
0.342- 

 داریمعنی سطح

P- value 
0.000 

 تعداد

Number 
150 
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37 

 ...بلوط منطقه اوالد قباد هایجنگل بیعوامل مؤثر در تخرآقباش و فالحی: 

 

 بحث

 -کمبودههای ناشهی از مسهائل اقتصهادی     با توجهه بهه  

ههای نهواحی لهرد    اجتماعی حاکم بر منطقهه جنگهل  

به همین اند. کشور در ابعاد وسیع دچار مشکالتی شده

عوامل انسانی مهثرر  نقش  بررسی دلیل این پژوهش به

ههای بلهوم منطقهه اوالد قبهاد     بر میزان تخریب جنگل

کوهدشت استان لرستان پرداخته است. نتایج به دست 

درصهد از مهردم محلهی     0/07دهد کهه  آمده نشان می

درصههد ابتههدایی اسههت و  9/21سههواد و تحصههیالت بههی

ر . این امر بیهانگ است 07/93ها برابر با میانگین سن آن

خود باعث عدم  نوبهبهها است که سطح سواد پایین آن

برداری ها نسبت به شیوه بهرهدرک و یا درک پایین آن

رسد با توجه به نظر می و از جنگل و مدیریت آن است

ایی فهراهم شهود کهه    به متغیرهای ذکرشده باید زمینه

منهد  نشین بیشتر از نعمت سواد بهرهروستاییان جنگل

فعالیهت اصهلی   ههای تحقیهق،   ه بهه یافتهه  با توجشوند. 

ساکنین در محدوده مورد مطالعه بر دامداری متمرکهز  

، میزان استفاده آمده به دستبا عنایت به نتایج  است و

از جنگل توسط دامداران جهت چهرای دام بها تخریهب    

(، 8911داری دارد. ناصههری و حسههینی )رابطههه معنههی

 Singh و  Pandey(،8910خانجانی شیراز و همتهی ) 

( در تحقیقات 2788و همکاران ) Richardو ( 8310)

خههود نیههز چههرای دام را یکههی از علههل اصههلی تخریههب 

درصهد از   0/22 دههد کهه  اند. نتایج نشهان مهی  دانسته

هها  درصهد آن  9/23روستاییان جهت گرمایش منزل و 

جهت تهیهه آد گهرم و پخهت و پهز از هیهزم اسهتفاده       

اسهت کهه    مسهئله ن ایه  دهنهده نشانکه خود  کنندمی

سههوخت فسههیلی موجههود در روسههتاها کفههاف مصههرف 

دهد، الزم اسهت در چنهین منهاطقی    روستاییان را نمی

هههای تهیههه و توزیههع سههوخت ایجههاد شههود و  جایگههاه

بهه   بها توجهه  صحیح انجام شهود.   طوربهرسانی خدمات

برداری مردم محلی میزان بهره اگرچههای تحقیق یافته

گیری، تهیه سوخت، ذلال نیتأماز چود جنگل جهت 

مسکن و تهیه آلل برای دام در میهزان تخریهب رابطهه    

داری ندارد اما هنوز هم تعدادی از مهردم محلهی   معنی

تهیهه سهوخت و    خصهون بهه موارد فهوق   نیتأمجهت 

بهر  کننهد.  بهرداری مهی  گیری از چود جنگل بهرهذلال

بهرداری  های تحقیق، میزان استفاده و بهرهیافته اساس

گیهری بها میهانگین    دم محلی از جنگل جهت ذلهال مر

(، 8932در اولویت اول قرار گرفته است. گراوند ) 72/0

گیهری در  جایگهاه ذلهال  در تحقیق خود تحت عنهوان  

نظام معیشتی ساکنان منطقه اوالدقباد گزارش داد که 

بخشی از درآمهد  درصد مردم محلی ساکن منطقه،  91

 نیتههأمال چههود سههاالنه خههود را از طریههق تولیههد زلهه

 طهور بهه کننهد کهه در تحقیهق حاضهر ایهن مقهدار       می

لهذا ایجهاد   درصد به دست آمده اسهت.   1/21میانگین 

بهرداری مفهرم و   زمینه مناسب برای جلوگیری از بهره

های جنگلی الزم و ضهروری  همچنین حفاظت از عرصه

ههای  رسد. از طرفی میزان همکاری سهازمان به نظر می

ن در خصون جلوگیری از تخریهب  با روستاییا ربطیذ

کمبهود درآمهد و    .ها بایستی افهزایش یابهد  زیاد جنگل

زمینه شهغلی نامناسهب در روسهتاهای اطهراف جنگهل      

یکهی از عوامهل مههم و تأریرگهذار در      عنوانبهتواند می

برداری و حتی تخریب جنگل منطقه باشهد.  میزان بهره

و دههد، کمبهود درآمهد    که نتایج نشهان مهی   طورهمان

ههای  وضعیت اقتصادی نامناسهب، عهدم وجهود زمینهه    

شههغلی مناسههب، بهها میههزان اسههتفاده از جنگههل رابطههه 

ههها بهها نتههایج تحقیقههات  د. ایههن یافتهههداری دارمعنههی

Mulyoutami ( 2788و همکهههههههاران) ،Hamilton 

(8310)،Ives  و Messerli (8313 )و Raizada  و

ج همسو هسهتند. بها توجهه بهه نتهای     ( 2771همکاران )

تحقیق، عوامل انسهانی نسهبت بهه عوامهل طبیعهی در      

(، 8911و در اولویت هستند. کوشهانفر )  مثررترتخریب 

( نیز در تحقیقات خود رابهت  8911ناصری و حسینی )

اجتمههاعی بههر عوامههل  –کردنههد کههه عوامههل اقتصههادی 

در تخریب للبه دارند. با توجهه بهه نتهایج     مثررطبیعی 

در تخریب از  مثررسانی بندی عوامل انپژوهش، اولویت

کمبهود   هها شهامل  آن نیترمهمدیدگاه مردم محلی که 

های زراعی، فقر اقتصادی و پایین بهودن درآمهد،   زمین

زنهی جههت   باال بودن نر  بیکاری در منطقه، سرشهاخه 

علوفهه، عهدم وجهود امکانهات گرمایشهی ماننهد        ینتأم

سههوخت فسههیلی و عههدم سهههولت تهیههه آن اسههت کههه 

توجهه کهافی نمهود و همچنهین در ایهن       بایستی به آن

ها تمهیداتی از جملهه واگهذاری زمهین از سهوی     زمینه
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5931/ دومهای زاگرس/ سال سوم/ شماره جله تحقیقات جنگلم  

 

ایجههاد اشههتغال بههرای    نشههینان،دولههت بههه جنگههل  

 یجههابههه، جههایگزینی سههوخت فسههیلی روستانشههینان

علوفه دستی با شهرایط   ینتأمسوخت هیزمی و نباتی، 

و قیمت مناسب جهت عرضه به روسهتاییان اندیشهیده   

 نایههت بههه نتههایج تحقیههق در خصههون   شههود. بهها ع 

در تخریهب از دیهدگاه    مثرربندی عوامل انسانی اولویت

الزم است که دستگاه متهولی  (، 87کارشناسان )جدول 

ها بیشهتر روی  حفاظت از عرصه منظوربهمنابع طبیعی 

مربههوم بههه تغییههر کههاربری اراضههی از سههوی   مسههائل

سهازی بهین روسهتاییان جههت     نشینان، فرهنگجنگل

ارائهه اجهرای صهحیح طهرح      اظت از منابع طبیعهی، حف

و نیز تغییر نظام دام و  ساماندهی و خروج دام از جنگل

دامداری از نظام دامهداری سهنتی بهه صهنعتی، ایجهاد      

اشتغال و در نتیجه درآمد برای روستاییان و همچنهین  

از بهار  سوخت نبهاتی   یجابهجایگزینی سوخت فسیلی 

به مشکالت عدیده در این  با توجهزدایی بکاهند. جنگل

روستاها، صنایع وابسته به کشاورزی و دامداری، بهرای  

از این منابع باید فعال شوند  کنندهاستفادهکاهش افراد 

های فسیلی تأمین شوند و نظام دامهداری  و نیز سوخت

عهوض شهود تها جنگهل فرصهت الزم بهرای        یدارو گله

 داشته باشد. اتیح دیتجد

 

 گیرینتیجه

تهوان اذعهان داشهت کهه     گیری کلی مینتیجه انعنوبه

های منطقهه اوالدقبهاد   عوامل انسانی در تخریب جنگل

در  هههاآنداری دارنههد و نقههش معنههی ریتههأرکوهدشهت  

ههای منطقهه بیشهتر از عوامهل طبیعهی      تخریب جنگل

های زراعی، فقر اقتصهادی و پهایین   است. کمبود زمین

منطقه از جمله  بودن درآمد و باال بودن نر  بیکاری در

بندی عوامل انسانی و عوامهل طبیعهی   اولویت نیترمهم

بر تخریب از دید مردم محلهی بهود در حهالی کهه      مثرر

نشینان تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی توسط جنگل

عدم وجود فرهنگ حفاظت از منهابع  نشینان، و حاشیه

عوامههل طبیعههی ماننههد   و  طبیعههی در بههین مههردم  

 نیتهر مهمکارشناسان  ازنظری سوزو آتش یسالخشک

 ها بودند.اولویت

 

 پیشنهادها

با توجه شود های تحقیق پیشنهاد میبا عنایت به یافته

و همچنهین  روسهتاییان   پایین بهودن درآمهد سهرانه   به 

ریزی، دولت باید با برنامههای انرژی حذف یارانه حامل

گیری و مدیریت صحیح نسبت به جلهوگیری از  تصمیم

دم نمایهد. بها توجهه بهه کمبهود      هها اقه  لتخریب جنگه 

های زراعی و تبدیل اراضی جنگلی به کشهاورزی،  زمین

انههدازی مشههاللی چههون پههرورش تغییههر معیشههت و راه

توانهد در ایهن زمینهه    و گیاهان دارویی مهی  زنبورعسل

 گشا باشد.مشکل

 

 

 

 

 

 

 منابع

های جنگلی و عدم ی و چرای دام در تغییر ساختار تودهبررسی تأریر عوامل انسان .8910 ، ا.همتی و .، دخانجانی شیراز

انجمن  ،های ایران. همایش ملی آینده جنگلگیالن (3سری  3مطالعه موردی حوزه )توسعه پایدار در حوزه آبخیز 

 .8-87 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. ،علمی جنگلبانی ایران

ها و انتشارات موسسه تحقیقات جنگل .تخریب آن عوامل نیترمهمزاگرس و  های بلوم. بررسی جنگل8909فتاحی، م. 

 .ن 09مراتع، 

های های زاگرس )منطقه موردی: جنگل. مدیریت جنگل8903 .حسنی، مخان و .عباسی، ح.ر ،.انصاری، ن ،.فتاحی، م

 .ن 008ها و مراتع، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل دار بادام کرمانشاه(.
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، دانشگاه نامه کارشناسی ارشد. جایگاه زلالگیری در نظام معیشتی ساکنان منطقه اوالدقباد. پایان8932 گراوند، ز.

 .ن 31ایران،  کردستان،

 .ن 982، انتشارات علم و دانش، spssآماری با استفاده از  یهالیتحل. 8913 فعال قیومی، ع. و .، میمثمن

)مطالعه موردی: منطقه آبزا(.  های بنه شهرستان ایالم. بررسی عوامل تخریب جنگل8911حسینی، ا. .، ناصری، د
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82-8. 

Bablo, B., Muys, B., Negu, F., Tollens, E., Nyssen, J., Deckers, J. & Mathis, E. 2009. The 

economic contribution of forest resource use to rural livelihoods in Tigray, Northern 

Ethiopia. Forest Policy and Economics, 11(2): 109-117. 

 Hamilton, L.S. 1987. What are the impacts of Himalayan deforestation on Gangese 

Brahamaputra lowlands and delta?. Mountain Research and Development, 7: 256-263. 

Ives, J.D. & Messerli, B. 1989. The himalayan dilemma: Reconciling environment and 

development, Routledge, London, UK, 295p. 

Landry, J. & Chirwa, W.P. 2011. Analysis of the potential socio-economic impactof 

establishing plantation forestry on rural communities in Sanga district, Niassa province, 

Mozambique. Land Use Policy, 28(3): 542–551. 

Mulyoutami, E., Rismawan, & Joshi, R.L. 2009. Local knowledge and management of 

simpukng (forest gardens) among the Dayak people in East Kalimantan, Indonesia. Forest 

Ecology and Management, 257(10): 2054-2061. 

Pandey, U. & Singh, J.S. 1984. Energy flower lationships between agro- and forest ecosystems 

in Central Himalaya. Environmental Conservation, 11(1): 45-53. 

Pote, J., Shackleton, C., Cocks, M. & Lubke, R. 2006. Fuel wood harvesting and selection in 

Valley Thicket, South Africa. Journal of Arid Environments, 67(2): 270-287. 

Raizada, A., Dogra, P. & Dhyani, B.L. 2008. Assessment of a multi objective decision support 

system generated land use plan on forest fodder dependency in a Himalayan watershed, 

Environmental modelling and software, 23(9): 1171-1181. 

Richard, A.G., Emmanuel, K.B., Kayombo, C.J., Chirenje, L.I. & Musamba, E.B. 2011. The 

Influence of Socio- economic Factors on Deforestation: A Case Study of the Bereku Forest 

Reserve in Tanzania, Journal of Biodiversity, 2(1): 31-39 

Webb, N.P., Stokes, C.J. & Marshall, N.A. 2013. Integrating biophysical and socio-economic 

evaluation to improve the efficacy of adaptation assessments for agriculture, Global 

Environmental Change, 23(5): 1164-1177. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

uj
s.

yu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            12 / 14

http://yujs.yu.ac.ir/jzfr/article-1-96-en.html


93 
Journal of Zagros Forests Researches, Vol: 3(2), 2017 

 

Factors Affecting the Deforestation of Oak Forests in Oulad Ghobad 

Region, Koohdasht 

Farhad Ghasemi Aghbash1, *, Sara Falahi2 

1 Assistant Professor, Faculty of Natural Resource and Environment, Malayer University, 

Malayer, Iran 
2 M.Sc. Faculty of Natural Resource and Environment, Malayer University, Malayer, Iran 

*Corresponding author, E-mail address: ghasemifarhad@yahoo.com   

Received: 26.04.2016    Accepted: 29.08.2016 

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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