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 ةمطالع: انييشت روستاير معدنقش محصوالت فرعي جنگلي و مرتعي 

  المياستان ا ،آباد شهرستان دهلراننيبخش زر يمورد

  ∗∗∗∗يمين حکيمحمدحس و ان،يمياکبر کر ي، علييرزايم يم ملکمر
  ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ :رشيخ پذيتار    ۲۳/۸/۱۳۹۴: افتيخ دريتار

  چكيده

ان ييشت روستاير معدمرتع  جنگل و يرعنقش محصوالت ف يبررس ا هدفب ،مطالعه حاضر
 .انجام شد يشيمايبا استفاده از پرسشنامه به روش پ ،آباد شهرستان دهلراننيبخش زر

 يبرا .صورت گرفت ص متناسبيشده با تخص يبند ي طبقهريگوه نمونهيش ها به داده يآورگرد
ع يتوز و ،ي، درصد تجمعيوانع فراي، توزيان رتبهيانگيم( يفيتوص يهااز آماره ،هال دادهيتحل

ج نشان ينتا .استفاده شد) رمنياسپ يو آزمون همبستگ ياجملهآزمون دو( يو استنباط) درصد
وجود  يجنگل و مرتع تفاوت يمورد مطالعه از نظر نقش محصوالت فرع ين روستاهايبکه داد 
آمد حاصل از را در ييهر خانوار روستاساالنه ن درآمد يانگيم از درصد ۳۲/۱۲؛ و ندارد

سهم محصوالت  ،زانين ميکه از ا دهديل ميجنگل و مرتع تشک يبرداشت محصوالت فرع
از  ،نيهمچن است؛درصد  ۷۸/۳ يمرتع يدرصد و سهم محصوالت فرع ۵۴/۸ يجنگل يفرع

جاد اشتغال، کسب يو ا يو مرتع يجنگل ياز محصوالت فرع يبردارن بهرهيب ،انيينگاه روستا
  .دار وجود داردياز مهاجرت رابطه مثبت و معن يريو جلوگدرآمد، کاهش فقر 

، )بخش( آبادني، زريبردارشت، بهرهيجنگل و مرتع، مع يمحصوالت فرع: هاواژهكليد
  ).استان(، ايالم )شهرستان(دهلران 

                                                           
سندة مسـئول و  ي؛ نوزدي، دانشگاه يرشناسيو کو يعي، دانشکدة منابع طبيدار ارشد جنگل يکارشناسآموختة  دانش ∗

ـ ، دانشـگاه  يرشناسيو کو يعيار دانشکدة منابع طبياستاد ار دانشـکدة  ياسـتاد ؛ و )akarimian@yazd.ac.ir(زد ي
  .زديدانشگاه  ،يرشناسيو کو يعيمنابع طب
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  مقدمه

رفاه و خدمات  موازات بهامروز،  يدر زندگ ها يفناورع و يافزون صنانده و روزيرشد فزا

ن رفاه در معرض خطـر و  يا تأمين يکشور را برا يعيطب يهاها و ثروتهيسرما ،يعموم

کـه از   اسـت  يخـداداد  يهـا از جملـه ثـروت  هـا و مراتـع   جنگل. دهديقرار م ينابود

 يطـ يمح تسيکه آثار زژه آنيو هب دارد،ت ياهم بسيار يو اقتصاد يطيمحستيز يها جنبه

گونـه اسـت    نيبد. ن را متأثر خواهد ساختيبلکه کره زم و هيهمسا ير کشورهايآن سا

ت از آن از گسـتره  يـ حفـظ و حما  يهـا اسـت يهـا و س رامون جنگليبحث پ ،امروزهکه 

  ).۱۰( رون رفته استيب يداخل يمرزها

 يهـا تيمحـدود  ي، داراييايـ ت جغرافيـ و موقع يعيبه لحاظ ساختار طب ،ن مايسرزم

ـ تول يبـرا  ياساس ـ اسـت، ز  يسـت ينظـام ز  يداريـ ک و پايـ ولوژيد بي  يرا قسـمت اصـل  ي

خشـک و   يهـا دهند کـه در قسـمت  يل ميتشک يها و مراتعآن را جنگل يهابوم ستيز

 يدارا يعـ يطـور طب  ن منـاطق بـه  ياند و اافتهيگسترش  يا مناطق کوهستانيخشک و  مهين

خارج از تـوان محـدود    يبردارکه در صورت بهره است حساس و شکننده يمبو زيست

در اغلـب   ،يعـ يط طبيو بـه لحـاظ شـرا    رديگيب قرار ميمعرض تخر در يسادگ آنها، به

ـ  يد هزيبا هاآن يو بازساز اياح يبرا ،اوقات ـ را پرداخـت   ينـه فراوان ـ ا زمـان ز ي را  يادي

ـ از ا يبـردار ها و مراتع و بهرهانت از جنگليص ،يطين شرايدر چن ؛صرف کرد ن منـابع  ي

  ). ۱۳(ن روش است يترنهيهزآنها کم يعيد طبيو توان تول يشناخت بومدر چارچوب نظام 

شـونده بـوده و   ديتجد يعـ يمنابع طب ها و مراتع جزو از آنجا که جنگل ،ن حاليدر ع

نان بـوده و  يمورد استفاده روستانشـ  ،هستند که از گذشته تا حال يدات متعدديتول يدارا

ـ تـوان نقـش ا   يکرده اسـت، نمـ   تأمينرا  آنها يشتيمع يازهاياز ن يبخش را در  ن منـابع ي

بـذر   يآور مطالعات نشان داده است که درآمد حاصل از جمع. ده گرفتيناد هاآن يزندگ

 يلشکنار ياحمد ).۶(ار قابل توجه باشد يه جنگل بسيحاش روستاييان يتواند برايبنه م

 دودر بخـش   يزاگرس شـمال  يهاجنگل يرچوبيمحصوالت غ ياقتصاد يبررس با ،)۱(

ـ از مجمـوع درآمـد    که نشان داد ،انهآرمرده شهرستان ب يهاجنگل خـانوار   ۴۴ ةسـال  کي

مانـده بـه    يدرصد باق ۱/۴۲جنگل و  يچوبريدرصد به محصوالت غ ۹/۵۷ ،يبررس مورد
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و همکـاران   يمهـدو . دارد اختصاص يکشاورز و يج مانند دامداريرا يهاتير فعاليسا

جنگـل   يت فرعـ محصـوال  از روستايياندرصد از درآمد  ۸/۳نشان دادند که حدود ) ۷(

اهـان  يگ يارزش اقتصـاد  ،)۱۲(کالم و همکـاران  نيريشبر اساس برآورد . شوديم تأمين

 کننــدگان در منــاطق اطــراف رودخانــه کــارون ســاالنه     د مصــرفيــاز د يــيدارو

ـ مع. بوده استال ير ۰۰۰/۹۰۴/۵۸۴/۹ د فروشندگانيال و از دير ۱۰۰/۶۳۱/۹۵۲/۳۲  يري

توسـط سـاکنان    ياز منـابع جنگلـ   يبـردار مقدار بهرهنوع و  يبررس، در )۸(و همکاران 

از محصـوالت   ييجوامـع روسـتا   افتند کهيحه دست ين نتيد، بمجاور جنگل يروستاها

ـ ، تعلييمـواد غـذا   تـأمين بـه منظـور    ياديجنگل و مرتع به مقدار ز يچوبريغ ف دام و ي

ـ ، بر اساس گـزارش زا )۲( يارزان ه گفتةب .کنندياستفاده م ييمصارف دارو  ،)۱۶(ابوت ي

به غذا، ساخت لوازم  يدسترس يبرا از جنگل و مرتع يجوامع محل يبردارن بهرهيشتريب

، )۳( شيکاونـد  .اسـت  يي، فـروش چـوب، گرمـا و روشـنا    يـي دارو يهـا  منزل، استفاده

در مطالعات خود نشـان دادنـد    ،يطور کل هب ،)۱۱(و همکاران  لتونو شاک) ۴( راثيچانت

منـابع   رو، از ايـن . کنـد ير کمک ميفق يهارصد به درآمد خانوادهد ن منابع تا چهليکه ا

ـ اهم يدارا يطـ يمح ستيز  .اسـت  ييروسـتا  يدر اقتصـاد خانوارهـا   يت قابـل تـوجه  ي

ـ  رسـيدند کـه  جـه  ين نتي، بـد مطالعه خـود  در ،)١٤(و همکاران  ياورواش ن درآمـد و  يب

درآمـد و  طبقـه کـم   کـه دو  يمعنـ ن ي، بدشکل وجود دارد U يا به منابع رابطه يوابستگ

درآمـد   ،)۹( و همکاران ياماجيرابه گفتة . ندکن يمن استفاده را يشتريباز جنگل درآمد پر

درصـد از کـل    ۲۲حدود  ،طور متوسط هو ب درصد ۳۱تا  دوازدهحاصل از جنگل حدود 

ـ     ،از مناطق يدر برخ دهد؛ ويل ميدرآمد خانوار را تشک  يدرآمـد حاصـل از جنگـل حت

 همچنين، بـر اسـاس نتـايج مطالعـة     .است يو دام يهر محصول کشاورز ش از درآمديب

درصد از کل درآمد خـانوار را   ٥/٣١جنگل  يمحصوالت فرع ،)٥(هوگارت و همکاران 

ها مهـم اسـت   درآمد حاصل از جنگل در سطوح مختلف درآمد خانواده ؛دهد يل ميتشک

به جنگل  يشتريب يوابستگ گريد يدرآمد به علت نداشتن منابع درآمدکم يهاو خانواده

ـ اهم يبررسـ  در، )١٥(وورکو و همکاران . دارند  يريپـذ در انعطـاف  ت درآمـد جنگـل  ي

ن بخش مهم از يخشک دومدر مناطق درآمد جنگل  ند کهداشتان يب ،امرار معاش يها راه
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 ٤٥ يشـده، بـرا   محاسـبه  يگـر درآمـدها  يسه بـا د يدر مقا و است وارمجموع درآمد خان

   .شود ين درآمد محسوب ميشتريب ،قهمردم منط درصد

بر اسـاس منطقـه    يو مرتع يجنگل يسهم محصوالت فرع ،که در منابع آمده همچنان

 ياز درآمـد خـانوار هـا    يبخشـ  ،در هـر صـورت   يول است، مورد مطالعه متفاوت بوده

  .دهد يل ميرا تشک ييروستا

محصـوالت   يروشـتر  يب پيشـين مطالعات که دهد  ينشان م يادشدهمنابع  يبند جمع 

نقـش   يرو يا وب و علوفـه تمرکـز داشـته و مطالعـه    چـ ، يعنـ يجنگـل و مرتـع    ياصل

هدف رو،  از اين .انجام نشده است روستاييانشت ير معجنگل و مرتع د يمحصوالت فرع

شـت  ير معمرتـع د  و جنگـل  ينقـش محصـوالت فرعـ    يبررسـ حاضـر  پژوهش  ياصل

 تعيـين ن محصوالت و يا ياتيو عمل يعلم فيمراتع با تعر و هاه جنگليحاش روستاييان

 .استآباد نيبخش زر روستاييان يدر زندگ آنهازان نقش يم

   ها واد و روشم

 يلـ يتحل -يفيتوصـ انجام شده و از نوع  ۱۳۹۳در سال  يشيمايبه روش پ حاضر قيتحق

آباد از نين بخش زرينشجنگل روستاييان از نفر ٦٣٧٩ ق شامليتحق يجامعه آمار. است

ـ بر اساس جدول مورگان، تعداد نمونه مناسب تحق. الم استيبع استان اتوا نفـر   ٣٦٢ق ي

از کـل   نفر ٣٨٤به  حجم نمونه ،هاافتهيزان دقت و اعتبار يباال بردن م يبرا. دست آمد هب

بسـته بـر    يهـا  هيـ گو يکه دارا بودهق پرسشنامه يابزار تحق. افتيش يافزا يجامعه آمار

و  يو مرتعـ  يجنگلـ  يق محصوالت فرعـ ير مستقل تحقيمتغ. کرت استيف لياساس ط

 يسـو پرسشنامه از  ييروا. استوابسته شامل اشتغال، درآمد، فقر و مهاجرت  يهاريمتغ

ي ب آلفـا يضـر ق يد قرار گرفت و اعتبار پرسشنامه از طرييمتخصصان و استادان مورد تأ

 برابر بـا  شده محاسبه يب آلفايده شد که ضريسنج SPSSافزار با استفاده از نرمکرونباخ 

ـ ، توزيان رتبـه يانگيـ م( يفيتوص يهااز آماره ،هال دادهيتحل يبرا. دست آمد هب ۷۶/۰ ع ي

 و آزمـون  )۱(ياجملـه دوآزمـون  ( يو اسـتنباط ) ع درصديتوز و ،ي، درصد تجمعيفراوان

  .استفاده شده است) رمنياسپ يهمبستگ
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  نتايج و بحث

  روستاييان يزندگ در عمرت و جنگل يفرع محصوالت نقش يبررس

جنگـل و   يمحصـوالت فرعـ  نقش  ،گويان پاسخدگاه ياز ددهد که ينشان م تحقيقج ينتا

کـاهش فقـر و    ،نيهمچنـ  و و درآمـد  جـاد اشـتغال  يمرتع در منطقـه مـورد مطالعـه در ا   

  ).۱جدول (است  مثبت روستاييان مهاجرت

  اساس طيف ليکرت  برجنگل و مرتع  ينقش محصوالت فرع يا ن رتبهيانگيم - ۱ جدول

 شاخص
 ين رتبه ايانگيم

  ن کليانگيم
  مرد  زن

  ۴۳/۴ ٣/٤ ٤٦/٤  اشتغال

 ٣٨/٤ ٣٢/٤ ٤/٤  درآمد

 ٣٧/٣ ١٥/٣ ٤٢/٣  فقر

  ۲۷/۳ ٩٧/٢ ٣٥/٣  مهاجرت

 پژوهش يها يافته: مأخذ

 نقش محصوالت يع فراوانيتوز

گـل و مرتـع در   جن ين نکته که محصوالت فرعيمردم با ا ،آمده دست بهج ينتابر اساس 

 گويـان  پاسـخ درصـد   ۹/۲۱نفر معادل  ۸۴( ندا موافق ،جاد اشتغال در منطقه نقش دارنديا

نفـر   ۳۴۰ ،نه کامالً موافقم و در مجموعيگز درصد ۷/۶۶نفر معادل  ۲۵۶نه موافقم و يگز

خـود   موافقـت مورد مطالعه  يدر روستاها گويان پاسخدرصد از  ۶/۸۸نفر معادل  ۳۸۴از 

جنگل و مرتع در منطقه مـورد   يمحصوالت فرع ،نيهمچن .)ندداعالم کره يگون يرا با ا

درصد  ۳/۳۱نفر معادل  ۱۲۰( داشته است روستاييانکسب درآمد  مثبت در يمطالعه نقش

نـه کـامالً مـوافقم و در    يگز درصـد  ۹/۵۸نفر معادل  ۲۲۶نه موافقم و يگز گويان پاسخاز 

 موافقـت مورد مطالعه  يدر روستاها گويان خپاسدرصد از  ۲/۹۰نفر معادل  ۳۴۶ ،مجموع

کـه  دهـد  يج نشان مـ ينتاز يدر خصوص کاهش فقر ن. )ندداعالم کره ين گويخود را با ا

 ۱۶۲( دنقـش دار  روسـتاييان در کاهش فقر  يجنگل و مرتع تا حدود يمحصوالت فرع
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نـه  يگز درصـد  ۵/۱۸نفر معـادل   ۷۱نه موافقم و يگز گويان پاسخدرصد  ۲/۴۲نفر معادل 

 يدر روسـتاها  گويـان  پاسـخ درصد از  ۷/۶۰نفر معادل  ۲۳۳ ،کامالً موافقم و در مجموع

-بهره ،گويان پاسخر اساس نظر ب. )دنداعالم کره ين گويخود را با ا موافقتمورد مطالعه 

از مهـاجرت   يريباعـث جلـوگ   يجنگل و مرتع تـا حـدود   ياز محصوالت فرع يبردار

 ۸۴نـه مـوافقم و   يگز گويان پاسخدرصد  ۷/۳۵ر معادل نف ۱۳۷( شده استز ين روستاييان

درصـد از   ۶/۵۷معادل  نفر ۲۲۱ ،نه کامالً موافقم و در مجموعيدرصدگز ۹/۲۱نفر معادل 

 )نـد اعـالم کرد ه يـ ن گويـ خـود را بـا ا   موافقـت مورد مطالعه  يدر روستاها گويان پاسخ

  ).۲جدول (

  گويان پاسخنظر  يدرصد فراوان - ۲جدول 

  يفرع نقش محصوالت
  کرتيف ليبر اساس ط گويان پاسخنظر  يدرصد فراوان

  مخالفم کامالً  مخالفم  موافقم  موافقم کامالً

  ۶/۰  ۷/۱۰  ۹/۲۱  ۷/۶۶  جاد اشتغاليا

  ۸/۰  ۱/۹  ۳/۳۱  ۹/۵۸  کسب درآمد

  ۱/۳  ۲/۳۶  ۲/۴۲  ۵/۱۸  کاهش فقر

  ۶/۹  ۶/۳۲  ۷/۳۵  ۹/۲۱  از مهاجرت يريجلوگ

  پژوهش يها يافته: مأخذ

  جنگل و مرتع يزان درآمد محصوالت فرعيم يبررس

 جنگـل و مرتـع و درآمـد    ياز محصوالت فرعـ  روستاييانزان برداشت يم ،ن بخشيدر ا

 يبررسـ  روسـتاييان درآمـد   در کل درآمداين  و نيز سهمن محصوالت ياز برداشت ا آنها

ـ م ،آمده دست بهج ينتابر اساس . شوديم  هـزار  ۵۳۵۵۰روسـتاييان ن درآمـد سـاالنه   يانگي

را درآمـد   از آندرصـد   ۳۲/۱۲حدود  ،روستاييانخود  ه گفتةب و ؛)۳جدول (است ال ير

 ،زانيـ ن ميـ کـه از ا  دهـد يل ميجنگل و مرتع تشک يحاصل از برداشت محصوالت فرع

 ۷۸/۳ يمرتعـ  يدرصـد و سـهم محصـوالت فرعـ     ۵۴/۸ يجنگل يسهم محصوالت فرع

  ).۵و  ۴جداول (است درصد 



   ۲۳  �۴ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام      ... در يو مرتع يجنگل ينقش محصوالت فرع

  

  انوار از منابع مختلفن درآمد خيانگيم - ٣جدول 
  )ريال( ساالنه خانوار ميانگين درآمد  روستا
  ۰۰۰/۱۲۰/۵۵  پهله
  ۰۰۰/۸۰۰/۴۶  بردي
  ۰۰۰/۰۰۰/۴۵  سرکمر
  ۰۰۰/۳۳۰/۵۷  علي آباد
  ۰۰۰/۳۰۰/۴۲  گلوزه
  ۰۰۰/۳۵۰/۴۶  هفتکده

  ۰۰۰/۵۲۰/۵۲  زراب وسراشکفت
  ۰۰۰/۵۰۰/۵۳  خربزان

 پژوهش يها يافته: مأخذ

  يجنگل ياز محصوالت فرع و درآمد خانوار يبردار رهزان بهيم - ٤جدول 

ن برداشت خانوار يانگيم  نوع محصول
  )لوگرميک(

مت واحد يق
  )الير(

درآمد خانوار از محصول 
  )الير(

  درصد

  ۱۲/۱  ۰۰۰/۶۰۰  ۰۰۰/۶۰  ۱۰  وه بنهيم
  ۱۴/۱  ۰۰۰/۶۱۰  ۰۰۰/۹۰  ۷/۶  سقز

  ۷۵/۰  ۰۰۰/۴۰۰  ۰۰۰/۶۰  ۷/۶  نجوکيوه خيم
  ۱۴/۳  ۰۰۰/۶۸۰/۱  ۰۰۰/۸۰  ۲۱  يکوه بادام وهيم
  ۳۵/۲  ۰۰۰/۲۶۰/۱  ۰۰۰/۳  ۴۲۰  وه بلوطيم

  ۰۴/۰  ۰۰۰/۲۰  ۰۰۰/۴۰  ۵۰/۰  جفت
  ۵۴/۸        جمع

 پژوهش يها يافته: مأخذ

  يمرتعبرداري و درآمد خانوار از محصوالت فرعي  ميزان بهره - ٥جدول 

خانوار ميانگين برداشت   محصولنوع 
  )کيلوگرم(

مت واحد قي
  )ريال(

 درآمد خانوار از محصول
  )ريال(

  درصد

  ۰۷/۰  ۰۰۰/۴۰۰  ۵۰۰/۷  ۵  پنيرک
  ۵۷/۱  ۰۰۰/۸۴۰  ۰۰۰/۱۱۵  ۳/۷  گل گاو زبان
  ۱۹/۰  ۰۰۰/۱۰۰  ۰۰۰/۲۰  ۵  اسپند
  ۴۵/۰  ۰۰۰/۲۴۰  ۰۰۰/۲۰۰  ۲/۱  آويشن
  ۳۷/۰  ۰۰۰/۲۰۰  ۰۰۰/۶۵  ۳  پونه
  ۷/۰  ۰۰۰/۳۸۰  ۰۰۰/۱۲۰  ۲/۳  قارچ
  ۴۳/۰  ۰۰۰/۲۳۰  ۰۰۰/۳۰  ۷/۷  کنگر
  ۷۸/۳        جمع

  پژوهش يها يافته: مأخذ
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  روستاييان يزندگمختلف  يها جنبهر دجنگل و مرتع  ينقش محصوالت فرع

، از آزمـون  روستاييان ير زندگدجنگل و مرتع  ينقش محصوالت فرع يبه منظور بررس
ـ  با توجه به نتايج،  .)۶جدول (استفاده شد يادوجمله آزمـون کمتـر از    يدار يسـطح معن
جنگل و مرتـع و اشـتغال،    ياز محصوالت فرع يبردارن بهرهيب رو، اينو از  است ۰۵/۰

درصد  ؛ به ديگر سخن،دار وجود دارديمعن رابطةحد متوسط  دردرآمد، فقر و مهاجرت 
 ۸۹( جاد اشـتغال يدر ا ياز محصوالت فرع يبردار معتقدند که بهره گويان پاسخاز  ييباال

 از مهـاجرت  يريو جلـوگ  )درصد ۶۱(قر ، کاهش ف)نود درصد( ش درآمدي، افزا)درصد
  .نقش دارد) درصد ۵۸(

  جنگل و مرتع ينقش محصوالت فرعدر زمينة  يا دوجملهج آزمون ينتا - ٦جدول 
  يدار يسطح معن  هينسبت پا تعداد درصد  طبقه گروه شاخص

 
 اشتغال

 

١گروه   ۳ ۱۱ ٤٤ 

٢گروه   ۰۰۰/۰  ۵۰  ۳ ۸۹ ۳۴۰  

 ٣٨٤  ١۰۰   جمع

 
 درآمد

 

١گروه   ۳ ٣٨ ١٠ 

٢گروه   ۰۰۰/۰  ۵۰  ۳ ٣٤٦ ٩٠ 

 ٣٨٤ ١٠٠   جمع

 
 فقر
 

١گروه   ۳ ٣٩ ۱۵۱  
٢گروه   ۰۰۰/۰  ۵۰  ۳ ٢٣٣ ٦١ 

 ٣٨٤ ١٠٠   جمع

 
 مهاجرت

١گروه   ۳ ١٦٣ ٤٢ 

٢ گروه  ۰۰۴/۰  ۵۰  ۳ ٢٢١ ٥٨ 

 ٣٨٤ ١٠٠   جمع

 پژوهش يها يافته: مأخذ

  از مهاجرت يريو جلوگ کسب درآمد بااشتغال  ةرابط يبررس

جنگـل و   يمحصـوالت فرعـ  از  يبـردار اشتغال حاصل از بهـره  يج آزمون همبستگينتا
و  است داريمعنو رابطه مثبت دهندة  نشان از مهاجرت يريو جلوگکسب درآمد  بامرتع 
ـ درصد بر کسب درآمد  ۷۷تا حدود  اشتغال اين معتقدند که روستاييانرو،  از اين ش يو ب
  ).۷جدول ( است بوده رگذاريتأثاز مهاجرت  يريدرصد بر جلوگ ۵۱از 
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  از مهاجرت يريو جلوگ کسب درآمد بااشتغال  رابطة در زمينة رمنياسپ يج آزمون همبستگينتا - ٧جدول 

  گروه
حجم 

  نمونه

طح س

  يدار يمعن

ب يضر

  يهمبستگ

جنگل و  يمحصوالت فرع از يبرداراشتغال حاصل از بهرهرابطة 

  کسب درآمد بامرتع 
۳۸۴  ۰۲۶/۰ ∗∗۷۷۸/۰  

جنگل و  يمحصوالت فرع از يبرداراشتغال حاصل از بهرهرابطة 

  روستايياناز مهاجرت  يريجلوگ بامرتع 
۳۸۴  ۰۰۰/۰ ∗∗۵۱۶/۰  

  د درص ۱ سطحدر  يدار معني ∗∗

 پژوهش يها يافته: مأخذ

 يبند جمع

گونه  اين اگر .رايج بوده استباز ريجنگل و مرتع از د ياز محصوالت فرع يبردار بهره
ـ منابع صورت گ يديو در حد توان تول يدرست بهها  يبردار بهره  ياز نظـر اقتصـاد   ،ردي
 درکه ن داد نشا ة حاضرج مطالعينتا. ت باشديز اهمئنان حايروستانش يتواند برا يز مين

 ۳۲/۱۲جنگـل و مرتـع    يدرآمد حاصل از برداشت محصـوالت فرعـ   ،آبادبخش زرين
سـهم   ،ن درآمـد يـ دهـد؛ از ا يل مـ يتشـک را  ييخـانوار روسـتا   درآمـد کـل  درصد از 

درصـد   ۷۸/۳ يمرتعـ  يدرصد و سهم محصوالت فرع ۵۴/۸ يجنگل يمحصوالت فرع
از  ،در منطقـه آرمـرده بانـه    )۱( يلشـکنار  ياحمـد بر اساس نتايج مطالعة . بوده است

 يچوبريدرصد به محصوالت غ ۹/۵۷ ،يبررس موردخانوار  ۴۴ ةسال کيمجموع درآمد 
 يکشـاورز  و يج مانند دامداريرا يهاتير فعاليمانده به سا يدرصد باق ۱/۴۲جنگل و 

ـ اران، يدر منطقه کام، )۷(و همکاران ياما مهدو. اختصاص داشت جـه دسـت   ين نتيدب
 .شـود ين ميجنگل تأم يمحصوالت فرع ازدرصد از درآمد مردم  ۸/۳حدود افتند که ي

 ۳۱تـا   دوازده ازحاصل از جنگـل   ، درآمد)۹(و همکاران  ياماجيهمچنين، به گفتة را
ل يرا تشـک درصد از کل درآمد خانوار  ۲۲حدود  ،طور متوسط هب و استر يمتغدرصد 

درصد از  ۵/۳۱ را جنگل يرعسهم محصوالت ف زين )۵( هوگارت و همکاران .دهد يم
   .ن کردندييتعکل درآمد خانوار 
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 اسـت بر اساس منطقه مورد مطالعه متفاوت  يو مرتع يجنگل يسهم محصوالت فرع

 جينتـا . دهـد يل مـ يرا تشـک  ييروسـتا  يهااز درآمد خانوار يبخش ،در هر صورت يول

 يبـردار  بهـره عه، از نظر خود روستاييان منطقه مورد مطالدهد که ينشان م حاضر يبررس

از  يريدرآمـد،  کـاهش فقـر و جلـوگ    ش يافـزا جـاد اشـتغال،   يدر ا يمحصوالت فرع از

 يبردار ن بهرهيب که  از آن است يج حاکينتا ،نيهمچن. داشته است يمهاجرت نقش مثبت

ــا از روســتاييان درآمــد و جــاد اشــتغاليجنگــل و مرتــع و ا ياز محصــوالت فرعــ ن ي

ـ     دراز مهـاجرت   يريکاهش فقر و جلوگ و محصوالت دار يحـد متوسـط اخـتالف معن

جـاد اشـتغال،   يجنگـل و مرتـع در ا   يبا نقش محصوالت فرع گويان پاسخوجود دارد و 

 يبرخـ  يهاافتهيبا ؛ اين نتايج دارند موافقتاز مهاجرت  يريدرآمد، کاهش فقر و جلوگ

 ،)۶( همکـاران و  يگوجـان  يجهانبـاز : انـد  ، که از آن جملـه تطابق دارد ديگر از محققان

ـ زا ،)۸( و همکـاران  يريمع ،)۲( يمعتمدو  يارزان ،)۱۲( و همکاران کالم يرينش  ابوتي

  ).۴( راتيچانت ، و)۳( شيکاوند ،)۱۴( و همکاران ياورواش، )۱۶(

نظر  ، بهشدهيادمشابه  يها حاضر و پژوهش آمده از پژوهش دست بهج يبا توجه به نتا

و تـراکم   ييايـ ط جغرافيرتـع بـر حسـب شـرا    جنگـل و م  يمحصوالت فرعکه رسد  يم

ـ نقـش دار  روسـتاييان  يمتفاوت در زندگ يها به نسبت يو مرتع يجنگل يها پوشش . دن

 بـه  يو مرتعـ  يجنگلـ  ياز محصـوالت فرعـ   يبـردار  که بهرهتوان گفت  يم ،يطور کل هب

نيـز  و  ييروسـتا  يخانوارهـا  يدر ثبـات زنـدگ   ياقتصاد يازهاياز ن يبخش تأمين لحاظ

هـا و مراتـع از منـابع     رو، از آنجـا کـه جنگـل    از ايـن . ثر استؤاز مهاجرت م يريجلوگ

محصـوالت آنهـا    ،درسـت  يبـردار  رونـد و در صـورت بهـره    يشمار مـ  بهشونده ديتجد

 ياصـول ريغ يبـردار  برعکس، بهـره  رد ويار بشر قرار گيدر اخت يتواند در زمان طوالن يم

ـ از ا روستاييان يدائم يبرخوردار ،دن منابع خواهد شيا و سريعديب شديباعث تخر ن ي

ط يح و متناســب بــا شــرايصــح يبــردار بهــره يدر راســتاالزم اســت  ،يعــيمواهــب طب

ـ تمه ،در هر منطقه يشگاهيرو انديشـيده شـود تـا    ربـط   يذ يهـا  ارگـان  يسـو از  يداتي

  .نشود همراهمنابع  فراوان بدينب يآس با ها و مراتع جنگلو استفاده از  يبردار بهره
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