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چکیده
درآمدهای حاصل از فعالیت بخش غیر کشاورزی در نواحی روستایی سهم به سزایی از کل درآمد خانوار را بهه
خود اختصاص میدهد .پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت امرار معاش روسهتاییا حاشهیه جنگهل من هه
هزارجریب بهشهر در سال  ،2931تعداد  261خانوار را به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و مورد بررسی قهرار
داده است .از لحاظ روش ،تح یق کاربردی و از نظر دادهها یک پژوهش میدانی و از جنبهه نظهری توصهیوی و
کمی است .ابزار جمعآوری اطالعات تح یق پرسشنامه است که با انجام مصاحبه حضوری با نمونهههای مهورد
بررسی ،تکمیل گردید .نتایج پژوهش نشا میدهد درآمد حاصل از فعالیت دام-طیور بیشترین سههم را در بهین
منابع درآمدی خانوار غنی داشته است ( 96/1درصد) .درآمد جنگل در مرتبه بعهدی  14/4درصهد درآمهد کهل
ساالنه خانوار غنی را شامل میشود .همچنین ،درآمد جنگل بیشترین سهم درآمدی را در بین خانوار ف یر به خود
اختصاص داده است ( 49/4درصد) و درآمد حاصل از فعالیتههای دام -طیهور در مرتبهه دوم در درآمهد کهل
خانوار ف یر ن ش دارند ( 12/24درصد) .افزایش درآمد خانوار باعه

افهزایش فرصهتههای اشهتلال مهیشهود

بهطوریکه کاهش وابستگی به منابع جنگل و کاهش درآمد نسبی حاصل از منابع جنگل را در پی خواهد داشت.
واژههای کلیدی :معیشت روستایی ،درآمد نسبی جنگل ،هزارجریب

م دمه و بررسی منابع

بسیاری از مواد غذایی و کاالهای مصرفی بادوام و غیر باادوام موردنیااز بشار با طاور مساتيی یاا غیرمساتيی از
جنگل ب دست میآید ( .)Esmaeili, 2004بای

از  1/6میلیاارد نرار با الاکات م تلای بارای تایمی معیشات و

بهرهبرداری تجاری وابست ب اکوسیست جنگلی هستند حدود  66میلیون نرر از افاراد باومی و سااک در جنگالهاا
تمام نیازهای اولی و ضروری خود را ب طور کامل از منابع جنگلی تایمی مایکنناد ) .)World bank, 2004مناابع
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طبیعی و یا محصوالت وحشی جمعآوریلده از جنگلها و مراتع ب مدت طوالنی ب لکل یک ترکیب حیااتی از
نیازهااای معیشااتی روزمااره مااردم روسااتایی در جهاات تاایمی اناارمی ،مااواد غااذایی ،دارویاای و مااواد اولی ا باارای
ساختوساز ،صنایعدستی و ابزار کشاورزی میبالند ک خریدوفروش در ای محصاوالت در سا م محلای اسات
ک درآمد نيدی نالی از آن مورد غرلت قرارگرفت است و ب عنوان محصوالت ب ظااهر کا ارزش و کا اهمیات
یادلده است ( .)Shackleton, 2005در هر نظام اقتصادی ،وجود مناابع و ذخاایر طبیعای و حراظات از آن ،ها
ب منظور تیمی نیازهای مصرفی و ه در جهت تداوم ب شیدن ب توسع پایدار ،از اهمیت زیادی برخوردار اسات
و جایگاه ویژهای در علوم اقتصادی دارد .عدم توج ب حرظ منابع طبیعی و مصرف بیروی آن ،با منزلا نادیاده
رفاه انسانی اسات کا درنهایات ،رفااه آینادگان نیاز

انگالت سرمای های ملی ،تزلزت ثروتهای مادی و کاه

آسیبپذیر میلاود .لاذا ،اساتراده بهینا و کارآماد مناابع طبیعای عما ا رلاد و توساع اقتصاادی را در پای دارد
(.)Campbell and Luckert, 2002
آگاهی از اهمیت درآمدهای زیستمحی ی ،برای بحثهای حراظت محیطزیست ،معاادالت و معارضاات بای
حراظت از منابع طبیعی و استراده از آن بسیار مرید اسات ( .)Vedeld et al., 2007; Sjaastad et al., 2005یکای
از ویژگیهای متمایز استراتژیهاای امرارمعااش روساتایی در کشاورهای فيیار ،نيا

درآماد جنگال در معیشات

روستایی هست .اغلب درآمد نيدی حاصل از بهرهبارداری مناابع جنگلای ،کا هزینا و کا باازده اسات ( Ellis,

 .)2001م الع و بررسی وضعیت روستاییان ب عنوان اقشار تولیدکننده در ب

هاای م تلای کشااورزی ،دامای و

بهرهبردار از منابع طبیعی ،لناسایی و درک جایگاه و مسئولیتهای آنان در قبات تولید بهینا و حراظ مناابع طبیعای
برای نسلهای آتی در راستای حرکت ب سوی توسع پایدار از اهمیت بسازایی برخاوردار اسات ( Voinov et al.,

.)2008
نگاهی گذرا ب تاری چ توسع روستایی نشاان مایدهاد کا طای دها هاای  1316و  1366توساع کشااورزی
ب عنوان مه تری عامل در توسع روستایی موردتوج بوده است .در اواخر ده  1366و در طوت ده  1376لااهد
تیکید بیشتر برافزای

بازدهی کشاورزی بودی  ،ولی تجرب نشان داد ک باوجود افزای

نابرابریها ب دلیل توزیع نامناسب ای افزای

کل تولیدات کشااورزی،

تولید ،تشدید لاده اسات ( .)Dias and Vikramanayak, 1998با

عيیااده بساایاری از محيياای و سیاسااتگااذاران درگذلاات (قباال از دها هشااتاد قاارن بیساات ) اقتصاااد روسااتایی در
کشورهای درحاتتوسع  ،مترادف با ب

کشاورزی بوده است .در ساتهای اخیر ای دیدگاه عاو لاده اسات،

ب طوریک امروزه روستاها بر اساس موقعیت جغرافیاایی خاود و پتانسایلهاایی کا دارناد زمینا هاای درآمادی
متنوعی دارند .درآمدهای حاصل از فعالیت در ب

غیر کشاورزی در نواحی روساتایی ساه با سازایی از کال
فيار روساتایی ماسثر اسات ( Safari Aliakbari et al.,

درآمد خانوار را ب خود اختصاص مایدهاد و در کااه
.)2011

بررسیهای وضعیت خانوارهای روستایی ،نشان میدهد ک درآمد مناابع زیساتمحی ای با نادرت در ترکیاب
فعالیتهای متعارف روستایی مانند تولید محصوالت کشاورزی و دام ،در نظر گرفت میلاود و کاالهاا و خادمات
ارائ لده توسط منابع زیستمحی ی مانند جنگل اغلب حذفلده است ( .)Fisher, 2004فيدان آگاهی علمی از
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ابعاد کمی و کیری ارزش تولیدات و مناابع اکوسیساتمی حاصال از جنگالهاا و اهمیات محصاوالت جنگال در
معیشت جوامع روستایی ،در راستای رلت ای از عوامل گوناگون ،ت ریب و تغییر کااربری اراضای جنگلای را با
سود فعالیتهای دیگر توجی پذیر ساخت است ( .)Shackleton, 2005تعدادی از م العات تجربی اخیر انجاملاده
بر روی اقتصاد روستایی در کشورهای درحاتتوسع نشان میدهد ک علیرغ تمرکز سیاساتهاای توساع دها
 1366روی توسع درآمد پولی و نيدی ،درآمد غیر نيدی و مصرف خانوار در ميابل درآمد نيدی روساتاییان دور
از دسترس ب بازار ،از اهمیت بیشتری برخوردار است (.)Cavendish, 2000; Fisher, 2004
پژوه

ها در مورد ارتباط بی مناابع طبیعای و معیشات جواماع روساتایی در ایاران انادک باوده و ایا ارتبااط

ب خصوص در مورد اکوسیست جنگلی ب خوبی مش ص و تبیی نشده است .در بی م العاات انجااملاده در ایاران
در پژوهشی تیثیر جنگل و توسع محلی در توزیع درآمد و لااخص هاای فيار من يا جنگلای حاوزه آب یاز تنا
تامرادی موردم الع قرار گرفت .نتایج پژوه

نشان داد جنگل باالتری سه درآمادی ( 36درصاد) را در ميابال

درآمد کشااورزی ( 22درصاد) ،کاارگری ( 16درصاد) و داماداری ( 11درصاد) دارد (.)Soltani et al., 2010
همچنی  ،در م الع دیگر در زمینة ارتباط بی فير ،پایداری و استراتژیهای امرارمعاش خاانوار در من يا زاگارس
ایران نتایج نشان داد ک بسیاری از خانوارها ( 66درصد) ب دنبات یک استراتژی امرارمعااش باا ترکیبای از جنگال-
داری ،دامداری و کشاورزی هستند .خانوارهای با امرارمعاش ب لدت وابست ب است راج جنگال و رارای دام (27
درصد) فيیرتری گروه هستند درحالیک افراد با ترکیب کشت محصوالت تجاری باا فعالیات غیار کشااورزی (3
درصد) قادر ب کسب درآمدهای باالتری هستند (.)Soltani et al., 2012
در بی م العات خارجی ،آنالیز و ارزیابی محصوالت غیرروبی جنگال در من يا مدیترانا ای نشاان داد کا
محصوالت غیرروبی جنگل ني

مهمی در توسع پایدار و زنادگی خانوارهاا را در سا م من يا ای و را در

س م ملی دارند .در ای م الع محصوالت غیرروبی مانند هیزم ،علوف  ،قارچ و عسل موردبررسی قرار گرفات
و نتاایج نشاان داد کا محصاوالت غیرراوبی ساود سااالن ای معاادت  33یاورو در هکتاار دارناد کا ایا رقا
یکرهارم ارزش اقتصادی کل جنگل اسات ( .)Croitoru, 2007همچنای  ،نتاایج بررسای ساه اقتصاادی مناابع
جنگلی مورداستراده برای معیشت روستاییان لمات اتیوپی حااکی از آن اسات کا درآماد زیساتمحی ای جنگال
ب طور متوسط  27درصد از کل درآمد خانوار را ب خود اختصاص داده است ک بزرگتری سه درآمدی را بعد
از سه درآمدی دام ( 63درصد) دالت است ( .)Babulo et al., 2009نتایج م العا وضاعیت معیشاتی روساتاییان
حالی پارک ملی حراظتلده تانزانیا نشان می دهد ک روساتاییان اطاراف ایا پاارک جنگلای با طار م تلای
امرارمعاش میکنند .با طاوریکا درآماد محصاوالت کشااورزی  61/6درصاد ،درآماد فعالیاتهاای مولاد غیار
کشاورزی  32/6درصد ،التغات غیر کشاورزی  3/2درصد ،درآمد جنگل  6/3درصد و درآمد حاصل از پرداخت
نيدی  6/6درصد است ( .)Vedeld et al., 2012نتایج م الع اهمیت درآمد حاصل از جنگل در اقتصاد و معیشت
روستایی نشان میدهد هیزم پرمصرفتری محصوت جنگل و بازرگتاری ساه درآمادی را در بای محصاوالت
جنگل تشکیل میدهد ( 73درصد) .ب طور متوسط ،درآمد حاصل از کشاورزی و جنگال با ترتیاب  66/7و 32/6
درصد ،درآمد حاصل از دام ،فعالیتهای غیار کشااورزی (خاارج مزرعا ) و بااغی با ترتیاب  11/13 ،6/6و 1/7
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درصد از کل درآمد خانوار را ب خود اختصاص میدهند .همچنی  ،درآمد جنگل برای خاانوادههاای فيیار (67/3
درصد) بیشتر از خانوار متوسط ( 36/1درصد) و یا غنی ( 26/2درصد) برآورد گردید (.)Asfaw et al., 2013
با استراده از دادههای اجتماعی -اقتصادی 266خانوار ،ارتباط بی درآمد مربوط ب جنگل و معیشت روستایی
در جنوب ری بررسی لد .نتایج نشان داد ب طور متوسط ساه درآماد جنگال  31/1درصاد هسات کا عمادتاا از
منابع غیر روب مشتق لده اسات .در تماام سا ود درآمادی ،درآماد جنگال بارای خاانواده مها اسات ،اگررا
خانوادههای ک درآمد ب دلیل عدم وجود منابع دیگر ،وابستگی بیشتری ب منابع جنگلای دارناد ( Hogarth et al.,

 .)2013نتاایج م العااات تجرباای مزبااور نشااان ماایدهااد کا درآمااد جنگاال باارای خااانوار روسااتایی مها اساات و
خانوادههای فيیر در ميابل خانوادههای غیر فيیر وابستگی بیشتر ب محصوالت و منابع جنگال دارناد .با طاوریکا
سه درآمد جنگل از کل درآمد خانوار در م العات انجاملده در محدوده  6/3تا  33درصد برآورد لده است.
استان مازندران ب ویژه من ي هزارجریب ب دلیل وجود روستاهای متناو در حالای جنگال و ارتبااط بای
مردم و منابع جنگلی ،قابلتوج بوده و هست .ب طوریک ای ارتباط ني

زیادی در لارایط اقتصاادی جواماع

روستایی ایرا میکند .وابستگی مردم روستایی ب محصوالت و منابع غیر کشاورزی من ي موردم الع ما را قادر با
ارزیابی سه کمی درآمد جنگل در کنار ساایر مناابع درآمادی روساتاییان مایساازد .م العا و بررسای وضاعیت
روستاییان ب عنوان اقشار تولیدکننده در ب

های م تلی کشاورزی و دامی و بهرهبردار از منابع طبیعی ،لناساایی

و درک جایگاه و مسئولیتهای آنان در قبات تولید بهینا و حراظ مناابع طبیعای بارای نسالهاای آتای در راساتای
حرکت ب سوی توسع پایدار از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ بنابرای  ،باا توجا با تایثیر مها مناابع جنگال در
وضعیت اقتصادی روستاییان مناطق جنگلای ،اهمیات موضاو و عادم م العاات جاامع و کاافی در ایاران ،نيا
فعالیتهای م تلی و متعاارف روساتاییان بار وضاعیت امرارمعااش روساتاییان حالای جنگال من يا هزارجریاب
لهرستان بهشهر استان مازندران موردبررسی قرار میگیرد.
مواد و روشها

ای تحيیق ب لحاظ روش از نو پیمایشی مبتنی بر پرسشانام اسات .بار اسااس هادف تحيیاق و بررسای اولیا
میدانی ،روستاهای من ي موردم الع انت اب لدند .بدی منظور از کال جامعا آمااری یعنای سرپرساتان خاانوار
ساک در نواحی روستایی حالی جنگل من ي هزارجریب ک  672خانوار مایبالاند از طریاق روش نمونا گیاری
(روش کوکران) حج نمون  166خانوار از  11روستای حالی جنگل من ي هزارجریب بهشاهر بارآورد گردیاد.
در جریان نمون گیری با توج ب حج نمون  166خانوار ،ابتدا حج نمون در هر روستا با روش نسابتگیاری بار
اساس تعداد خانوار در هر روستا تعیی گردید (انت ااب متناساب) ،سا

برحساب تعاداد نمونا هاای هار روساتا،

خانوار ب طریق نمون گیری تصادفی انت اب لدند.
برای تعیی حج نمون در آزمای

اولی (پی آزمون) 66 ،خانوار ب طور تصادفی مورد آزمون قرار گرفتناد

تا ع وه بر تعیی حج نمون و اص د سساالت پرسشنام  ،ارزیابی اولی از وضعیت پاس گویی روستاییان صاورت
گیرد .برای تعیی حج نمون در فرموت کوکران با توج ب راب
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معیار «درآمد کل خانوار» بوده است:
() 1
ک در آن n ،حج نمون  S ،انحراف معیار درآمد کل خانوار N ،حج جامعا  d 2 ،دقات احتماالی م لاوب و t

فاصل اعتماد است ک در ای م الع  1/36در نظر گرفت میلود .انحراف معیار ب دستآمده از پی آزماون  6/7و
ب منظور افزای

دقت در انت اب تعداد نمون  ،دقت احتمالی م لوب رق فو  3درصد در نظر گرفت لده استd .

دقت احتمالی م لوب و یا درصد خ ا ک معموالا بی  1تا  16درصد هست (:)Tajdari, 1997
()2
هزارجریب بهشهر ب عناوان محادودهی موردم العا تحيیاق ،جزئای از من يا کوهساتانی البارز دارای روساتاهای
پراکنده و کورک است .ای م الع  ،در قسمت لمالی من يا ی هزارجریاب در  16کیلاومتری جناوب لهرساتان
بهشهر انجام لد .من ي موردم العا بای  22ا  36تاا  66ا  36عار

لامالی و  61ا  13تاا  3ا  16طاوت لارقی در

محدودهی ارتراعی  1666تا  1166متار بااالتر از سا م دریاا ،در جنگالهاای طبیعای خازری در اساتان مازنادران
قرارگرفت است ک جنگلها ب وسیل ی روستاها احاط لده است .آبوهوای من ي در زمستان بسایار سارد اسات و
تا بیست درج سانتیگراد زیر صارر مایرساد و در تابساتان معتادت اسات و درجا حارارت بای  21تاا  32درجا
سانتیگراد نوسان دارد .میزان متوسط بارندگی سالیان در من يا  766میلایمتار اسات .سا م کال من يا بای

از

 16،666هکتار است ک  3266هکتار آن لامل جنگلهای م روب و طبیعای دساتن اورده یاا کا دساتخاورده
است .بردالتها و استرادههای نابجا ،بيای گون هایی مانند بلوط ،آزاد ،سرخدار و لمشاد را تهدید میکند و تنو
زیستی لدیداا در معر

خ ر است (.)Yakhkeshi, 2006
کلای تيسای لاد .ب ا

پرسشنام مورداستراده در ای م الع با سا ب ا

اوت اط عاات و ویژگایهاای

دموگرافیک خانوار مانند س سرپرست خانوار ،میزان تحصی ت ،اندازه یا بُعد خانوار و لغل سرپرست خاانوار را
موردبررسی قرار میدهد .ب

دوم لاامل محصاوالت تولیادی ،هزینا هاا در ب ا

وسعت اراضی و داراییهای خانوار هست .ب

کشااورزی ،دامای ،بااغی و

سوم مربوط ب بهرهبرداری از محصوالت جنگل است.

لاخص مناسب برای بررسی وضعیت اقتصادی خانوار ،درآمد کل خانوار است .روش محاسب درآمد کل بر
اساس روش م الع  Cavendish; 2002صورت گرفت ک برابر اسات باا درآماد نيادی با اضااف ارزش کاالهاا و
خدمات خریدارینشده (مجانی) ک توسط خانوار استرادهلده است ک با اقبات زیادی همراه بوده است(Fisher, .
;2004; Mamo et al., 2007; Shackleton et al., 2007; Babulo et al., 2009; Appiah et al., 2009
Yemiru et al., 2010; Vedeld et al., 2012).

جهت بررسی وضعیت اقتصادی خانوار ،متغیر درآمد خالص کل (درآمد مالی ،پولی و یا درآمد غیار نيادی)
در نظر گرفت لده است .پن ج دست عمده از درآمد خانوار لاامل درآماد زراعای ،درآماد دامای ،درآماد خاارج از
مزرع (کارگری) ،درآمد باغ و درآمد جنگل در حساب درآمادی خاانوار تعریایلاده اسات .همچنای درآماد
خانوار ب کل درآمد نيدی خانوار ،ارزش خالص هدایا و کمکهای نيدی ،ارزش خودمصرفی یا ارزش کاالهاای
1
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تولیدی ک خانوار مصرف میکنناد و ارزش اساتراده از مناابع طبیعای تيسای مایلاود .درآمادهای خاالص کلیا
فعالیتهای تولیدی ب صورت راب

( )3تعریی میلود:
=

( )3
ک  gmiسود ناخالص ب ازای یک واحد تولید محصوت در هر فعالیت تولیدی،

میازان تولیاد محصاوت در

هر فعالیت لامل (کشاورزی -دامداری -باغ -جنگل -متررق ) و  TNRiدرآمد خالص ساالن  iام است .یکی دیگار
از فعالیتهای تولیدی در من ي  ،کارگری و کار در خارج مزرع میبالد ک با صاورت راب ا ( )6تعریای مای-
لود:
=TNRi

()6
ک  TNRiدرآمد خالص ساالن کار خارج مزرع

سااعت کااری  wدساتمزد سااعتی کاارگری در خاارج

مزرع (مزرع دیگران ،کارهای غیر کشاورزی) است.
ب دنبات روشهای مورداستراده در سایر م العات مربوط ب محایطزیسات (Cavendish, 2002; Twnie et
al.,2003; Fisher, 2004; Narain et al., 2008; Babulo et al., 2009; Kamanga et al., 2009; de
) ،Koning et al., 2011; Rayamajhi et al., 2012مرروضات ساده زیر در حسابداری درآماد خاانواده در نظار

گرفت لده است:
الی) ارزش نیروی کار ل صی از درآمد خالص کسر نمیلود :برای نیاروی کاار خانوارهاای روساتایی در
مناطيی ک در آن بازار کار وجود ندارد و یا ضعیی عمل میلود و فرصتهای جایگزی محدود است ،ایجااد یاا
نسبت دادن هزین فرصت زمان نیروی کار (نرخ دساتمزد ساای ای) دلاوار اسات؛ بناابرای  ،درآماد خاالص لاامل
هزین های کار ل صی است.
ب) ارزش ناخالص محصوالت جنگل استراده میلاود :در جواماع سانتی ،بردالات بسایاری از محصاوالت
جنگل ب س م مهارتهای باال نیاز ندارند .بسیاری از ای محصوالت را میتوان با حداقل سرمای گذاری اسات راج
کرد و هزین فرصت نیروی کار غیرماهر روستایی بسیار ک است .در رنی سناریویای ،هزین های مصرف سارمای
و نیروی کار اهمیت ندارند .ازای رو ،در برآورد درآمد جنگل ،هزین های سرمای (اساته ک) ،هزینا هاای نهااده-
های واس ای و هزین های نیروی کار خانوادگی از ارزش محصوالت جنگل کسر نمیلوند .ب عناوانمثاات ،ارزش
ناخالص محصوالت جنگل ب عنوان تيریبی از «منرعت طبیعی» ب حساب میآید.
ع وه بر پنج مسلر اصلی درآمد ،برخی از خانواده ها نیز از مناابع م تلای دیگار مانناد تولیاد عسال ،کشات
گیاهان دارویی و درآمدهای خالص حاصل از اجاره زمی  ،دریافتهای انتيالی دولات و اقاوام و خویشاان کساب
درآمد میکنند .ب عنوانمثات؛ درآمد اجاره منری (اجاره پرداختی زمای هاای اجاارهلاده) از درآماد اجااره مثبات
(اجاره دریافتی زمی ها) کسر میلوند ،همچنی کل دریافتهای انتيالی خانوار از پرداختهاای آنهاا (پرداختای
ب اقوام) کسر میلود .خالص دریافتی خانوار ب عنوان مجموع درآمدهای کسبلده از منابع طبيا بنادیلاده در
حسابداری درآمد خانوار قرار میگیرند.
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درآمد خالص ،ارزش کلی تولیدات نهایی منهای ارزش کلی نهاادههاای تولیاد اسات .در ماورد کلیا ی مناابع
درآمدی ،درآمد خالص ب زیرگروههایی تيسی میلود ک ب عنوانمثات برای محاساب درآماد خاالص داماداری،
ارزش کلی نهادههای تولید دامداری ک علوف جنگال نیاز یکای از آنهاسات از درآماد ناخاالص داماداری کسار
میلود ،س

ارزش علوف جنگل ب درآمد خالص جنگل اضاف میلاود ،زیارا ایا نهاادههاا با صاورت مجاانی

توسط جنگل در اختیار خانوار قرارگرفت است .باا توجا با مناابع جنگال کا لاامل راوب ،علوفا دام ،گیاهاان
دارویی ،میوههای جنگلی ،سبزیهای وحشی جنگلی ،قارچ ،بلوط و ارزش استراده از جنگال با عناوان رارای دام
در نظر گرفت لدهاند ،درآمد جنگل ای گون تعریی میلود:
الی -ارزش تولیدات جنگل ک خانوار میفرولند؛ مانند گیاهان دارویی
ب -ارزش تولیداتی ک توسط خانوار جمعآوری و ب مصرف میرسند؛ مانند هیزم ،میوه و سبزی
ج  -ارزش تولیداتی ک توسط خانوار ب عناوان نهاادههاای تولیاد مورداساتراده قارار مایگیرناد؛ مانناد علوفا
جنگل ،مصرف هیزم برای تولید فرآوردههای لبنی
د -ارزش تولیداتی ک ب عنوان هدی ب اقوام داده میلود؛ مانند زغات و میوه جنگلی
ارزش کاالهای طبیعی فروخت لده ب عنوان درآمد نيدی جنگل میبالند .همچنی  ،ارزش کااالی زیساتمحی ای
ک هدی میدهناد با عناوان درآماد هادایا و ارزش کاالهاایی مثال راوب ساوختنی کا مصارف مایلاود جاز
خودمصرفی درآمد جنگل و ارزش کاالهایی ک نهادهی تولید میبالند جز درآمدهای جنگل خواهد باود (مثال
علوف جنگل) .بعد از محاسب درآمد کل خانوار ،معیار مورداستراده در ای م الع جهت ميایس وضاعیت معیشاتی
روستاییان موردم الع و تمایز فيیر از غنی ،خط فير هست ک برای محاسب درصاد افاراد زیارخط فيار و لادت
فير ،قابل استناد هست .خط فير معیاری ساده برای بررسی فير است ک برای ترکیک افراد فيیار از ساایر افاراد
جامع از آن استراده میلود ( .)Dessallien, 1998در م الع حاضر ،از خط فير روستایی سات  1323استرادهلده
است.
بررسی راب

بی درآمد کل خانوار و درآمد نسبی جنگل (نسبت درآمد جنگل ب درآمد کل خاانوار) نشاان

میدهد وقتی درآمد کل افزای

مییابد وابستگی ب منابع جنگلی کاه یافت و التغات در سایر فعالیتهاا افازای

مییابد ( .)Kamanga et al., 2009در ای تحيیق نیز درآمد کل خانوار در ميابال درآماد نسابی جنگال در یاک
مدت رگرسیونی با استراده از برآورد کنندهی حداقل مربعات معمولی موردبررسی و آزمون قرار گرفت (راب

.)1

درواقع ،هدف از ای تحلیل رگرسیون بررسی ای وضعیت است ک تغییرات درآمدکل ر تیثیری بار ساه نسابی
درآمد جنگل و یا وابستگی ب منابع جنگلی دارد.
( )1

ک  RFIدرآمد نسبی جنگل FI ،کل درآمد جنگل و  TIدرآمد کل خانوار است.
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نتایج و بح

یافت های تحيیق حاصل تجزی و تحلیل اط عات جمعآوریلده از  166پرسشنام خانوار اسات .توزیاع فراوانای
دارایی فعالیتهای م تلی خانوار در جدوت ( )1آمده است.
ب طورکلی ،وسیل ی امرار معاش و درآمد خانوار نمون مورد م الع  ،فعالیاتهاای کشااورزی و دام اروری اسات.
بعضی از خانوادهها از فعالیتهای باغداری و پرورش مرغ خانگی و زنبورداری درآمد اضافی دارند (جدوت .)2
جدول  -2توزیع فراوانی داراییهای فعالیتهای خانوار
Table 1- Frequency distribution of household activities assets

انحراف معیار

ميدار میانگی

دارایی خانوار

Standard deviation

mean value

household asset

3.28

4.36

زمی دی (هکتار)

1.1

0.24

2283

1898

3.42

1.78

9.77

4.67

35.52

37.4

9.95

4.2

3.2

0.37

8.6

18

)Irrigated land (ha

زمی آی

(هکتار)

)Fallow land (ha

باغ (مترمربع)
)Garden (M2

گاو دو رگ (رأس)
)Crossbred cow (head

بز (رأس)
)Goat (head

گوسرند (رأس)
)Sheep (head

گاو بومی (رأس)
)Domestic cattle (head

زنبور (کندو)
)Bee (hive

طیور (ق ع )
)Poultry (piece
Source: Research findings

منبع :یافت های تحيیق

دادههای موردنظر خانوار موردم الع  ،لامل یک دید کلی از وضعیت اقتصادی خانوار هسات کا درآماد جنگال
نیز در کنار سایر منابع درآمدی موردتوج قرارگرفتا اسات .در جادوت ( )3باا توجا با تجزیا وتحلیال وضاعیت
درآمدی روستاییان ،متوسط درآمد کل ساالن خانوار نمون در من ي موردبررسی معادت  216/26میلیاون ریاات باا
انحراف معیار  211/21میلیون ریات برآورد لده است .فعالیت دام-طیاور باا میاانگی درآماد  36/22میلیاون ریاات
بیشتری سه درآمدی نمون موردم الع را ب خود اختصاص داده اسات ( 32/6درصاد) .درآماد حاصال از مناابع
جنگل بعد از دام و طیور در مرتب بعدی در درآمد خانوار ني

دارد ( 23/3درصد) .درآمد حاصال از فعالیات دام

و طیور ک بیشتری سه درآمدی در بی سایر فعالیتهای خانوار دالت است 1/3 ،برابر درآمد جنگال هسات کا
بعد از فعالیت دامی در معیشت خاانوار روساتایی نيا

عمادهای ایراا مایکناد .فعالیات باغاداری  16/61درصاد،
2
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کشاورزی  11/3درصد ،فعالیت کارگری و فعالیتهای متررق ب ترتیب  1/63درصد و  1/12درصاد درآماد کال
خانوار را تشکیل میدهند.
جدول  -1توزیع فراوانی افراد موردم العه بر اساس شلل
Table 2- Frequency distribution of Occupation of the household

فراوانی نسبی (درصد)

تعداد خانوار

نو لغل

)Frequency (percent

Number of households

Type of job

8.42

13

کشاورز

6.33

10

71.5

115

4.8

8

2.9

3

2.45

5

3.6

6

100

160

Farmer

دامدار
Rancher

کشاورز -دامدار
Farmer - rancher

باغدار
Gardener

کشاورز -باغدار
Farmer -Gardener

دامدار -باغدار
Gardener - rancher

سایر (معل  ،کارگر)
)Other (teacher, worker

مجمو
Total
Source: Research findings
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نتایج حاصل از ت می رگرسیون در جدوت ( )6نشان میدهد ک متغیر درآمد کل خانوار تیثیر منرای و معنایداری
بر درآمد نسبی جنگل دارد و در س م یک درصد معنیدار لناخت لده است .باا توجا با ع مات منرای ضاریب
درآمد کل ،هر ر میزان درآمد کل خانوار افزای
مییابد .ب عبارتدیگر ،افزای

(کاه ) یابد میازان درآماد نسابی جنگال کااه

درآمد خانوار باعث افزای

وابستگی ب منابع جنگل و درنهایت کاه

(افازای )

فرصاتهاای الاتغات مایلاود با طاوریکا کااه

درآ مد نسبی حاصال از مناابع جنگال را در پای خواهاد دالات .نتاایج

حاصل با نتایج م الع ( )Kamanga et al., 2009هم وانی دارد.
در م الع حاضر ،از خط فير روستایی ساات  1323کا معاادت  1266هازار ریاات اسات ،اساترادهلاده اسات
( .)Economy World Newspaper, 2012خط فير نسبی ماهان سات  1323از طریق حاصلضرب ضرایب تعدیل
برای لاخص بهای کاال و خدمات مصرفی ،)1/7( 1ضریب تعدیل بعد خانوار ،)1/2( 2ضریب تعادیل مااه با ساات
 .1منتشرلده توسط بانک مرکزی ک م ک تعدی ت هزین ها ،بر اساس تاورم مایبالاد Central Bank of Islamic .Republic of Iran
)(2003-2013
 .2خط فير خانوار  6نرره با ضریب تعدیل ( )1/2ب خط فير خانوار  6/2نرره تبدیل میلود ک با تناسب ساده از تيسی  6/2بر  6ب دست میآید.
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( )12تعدیلیافت است؛ بنابرای  ،خط فير نسبی ساالن خانوار  6/2نرره روستایی در من ي موردم الع برابر است با:
ریات 1266666× 1/7× 1/2× 12= 161326666
جدول  - 9توزیع درآمد خالص خانوار روستایی (هزار ریال)
Table 3 - Net income Distribution of rural households

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

درصد متوسط درآمد

متوسط درآمد

منابع درآمد

Maximum

Minimum

Standard deviation

)Mean income (%

Mean income

Income sources

52510

34680

24000

14.05

35180

باغ

158050

0

15210

38.4

96280

186070

0

27340

11.94

29850

202600

12250

32710

29.3

73400

102640

0

16620

5.03

12590

43320

0

16610

1.18

2960

1587744

50080

251210

100

250260

Garden

دام طیور
Poultry breeding

زراعی
Crop

جنگل
Forest

کارگری
Worker

متررق
Miscellaneous

کل
Total

Source: Research findings
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جدول  -4نتایج برآورد مدل رگرسیو درآمد نسبی جنگل بر درآمد کل خانوارهای حاشیه جنگل
Table 4- Regression results of forest relative income on total income of households in forest margins

احتمات

آماره t

انحراف معیار

ضرایب

نام متغیر

Probability

t-statistics

Standard deviation

Coefficients

Variable name

0. 0000

25.1374

1.5435

38.80

ضریب ثابت

0.0000

**-9.5175

3.88E-06

-3.7E-05

Constant Coefficient

درآمد کل
Total income
R-squared = 0.364
Adjusted R-squared = 0.353
Prob( F- statistic) = 0.000

**معنیداری در س م یک درصد
منبع :یافت های تحيیق

Source: Research findings

نتایج حاصل از بررسی وضعیت درآماد کال خاانوار موردم العا نشاان مایدهاد 61 ،درصاد ( 66خاانوار) نمونا
موردم الع زیرخط فير قرار دارند .اهمیت منابع درآمادی م تلای بارای خاانوار حالای جنگال کا باا توجا با
تجزی وتحلیل وضعیت درآمدی خانوار بر حسب خط فير تعریی لده ب دو گروه فيیر و غیار فيیار (غنای) تيسای
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لده است ،در جدوت ( )1آمده است.
جدول  -5اهمیت منابع درآمدی مختلف برای خانوار مورد م العه بر اساس گروههای درآمدی (میلیو ریال)
Table 5- The importance of different income sources for households based on income groups

فيیر ()n = 66

غنی (غیر فيیر) ()n=94

Poor

Rich

درصد

متوسط درآمد

درصد

متوسط درآمد

Percent

Average income

Percent

Average Income

14. 6

49.865

2.4

2.542

36.2

123.639

27.14

28.746

21.6

73.773

17.16

18.175

24.4

83.336

43.4

45.968

2

6.831

6.3

6.673

1.2

4.099

3.6

3.813

100

341.543

100

105.916

منابع درآمدی
Sources of income

باغ
Garden

دام طیور
Poultry breeding

زراعی
Crop

جنگل
Forest

کارگری
Worker

متررق
Miscellaneous

کل
Total

منبع :یافت های تحيیق

Source: Research findings

نتایج جدوت ( )1نشان میدهد در بی منابع درآمدی م تلی ،درآمد جنگل ک بیشتری ساه درآمادی را در بای
خانوار فيیر دارد ( 63/6درصاد) معاادت  61/362میلیاون ریاات اسات .درآماد حاصال از فعالیاتهاای دام و طیاور
 22/766میلیون ریات است ک در مرتب دوم سه درآمد کل خانوار فيیر را لامل میلود ( 27/16درصد) ،درآماد
کشاورزی  12/171میلیون ریات ( 17/16درصد) ،درآمد خارج مزرع  6/673میلیون ریاات ( 6/3درصاد) ،درآماد
متررق  3/213میلیون ریات ( 3/6درصد) و درآمد باغداری  2/162میلیون ریات ( 2/6درصد) ب ترتیاب در درجاات
بعدی در درآمد کل خانوار فيیر سه دارند.
ترتیب اه میت منابع درآمدی م تلی خاانوار غنای (غیار فيیار) کا درآماد کال آنهاا بااالتر از خاط فيار
تعرییلده است ،نشان میدهد ک درآمد حاصل از فعالیت دام -طیاور بیشاتری ساه را در بای مناابع درآمادی
خانوار غنی دالت است ( 36/2درصد) ک معادت  123/633میلیون ریات برآورد لده است .درآمد جنگل در مرتبا
بعدی  26/6درصد درآمد کل خانوار غنی را لامل میلاود ( 23/336میلیاون ریاات) .ساه ساایر مناابع درآمادی
خانوار غنی ب ترتیب عبارت است از درآمد زراعی ( 21/6درصد) ،باغی ( 16/6درصد) ،خارج مزرع ( 2درصاد)
و متررق ( 1/2درصد) ک در مراتب بعدی در درآمد کل غنای تساهی مایلاوند .همچنای  ،متوساط درآماد کال
خانوارهای غنی  361/163میلیون ریات و برای خانوار فيیر  161/316میلیون ریات برآورد لده است ک تراوت بای
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دو ميدار ( 231/627میلیون ریات) نالی از فاصل زیاد دوطبي غنی و فيیر در من ي موردم الع است .علت اهمیت
باالتر درآمد جنگل برای خانوار فيیر را می توان با نااریز باودن هزینا فرصات نیاروی کاار و کا باودن درآماد
ب دستآمده از سایر فعالیتها مانند کشاورزی ،باغداری ،خارج مزرع نسابت داد کا خاود نالای از پاایی باودن
س م مهارت افراد و نبود سرمای کافی است .همچنی  ،تعداد بیشتر افراد تحات تکرال خاانوار فيیار را در موقعیات
بهتری برای جمعآوری منابع جنگلی قرار میدهد .افزای

درآمد دام -طیور خانوار غنای کا بیشاتری ساه را در

بی منابع درآمدی آنها دالت است ،در ميایس با درآمد دام-طیور خانوار فيیر ،نشان مایدهاد کا مرفهاان دارای
گل های بزرگتر و زمی هایی با عملکرد بیشتر بوده ک بازدهی آنها بی

از سایر فعالیتهاا بارآورد لاده اسات.

همچنی  ،درآمد جنگل خانوار غنی دومی سه درآمدی را دالت است ک ب دلیل تعداد دام بیشاتر خاانوار هسات
ک جهت تعلیی دام و تیمی علوف موردنیاز دام ،وابستگی بیشتر ب منابع جنگل را ب دنبات دالت است.
با توج ب نتایج جدوت ( )6در بی محصوالت و فرآوردههای جنگلی ،روب بیشاتری ساه درآمادی را در
بی گروههای فيیر ( 72/1درصد) و غنی ( 63درصد) دالت است .ارزش ررای دام جنگل برای خانوار غنی معادت
 13126هزار ریات ( 23/1درصد) و برای خانوار فيیار  7121هازار ریاات ( 16/1درصاد) در درجا بعادی اهمیات،
بیشتری سه را ب خود اختصاص داده اسات .ساایر محصاوالت و فارآوردههاای فرعای جنگال مانناد میاوه (6/6
درصد) ،دارویی ( 2/1درصد) ،سبزی ( 1/7درصد) ،بلوط ( 1درصد) ،علوف جنگل ( 6/37درصد) و قاارچ (6/23
درصد) ب ترتیب در مراتب بعدی برای خانوار فيیر حائز اهمیت هستند .همچنی در بی خانوار غنی محصاوالت و
فرآوردههای جنگل مانند میوه ( 3/6درصد) ،دارویی ( 1/6درصد) ،سبزیهای جنگلی ( 1/3درصد) ،علوف جنگل
( 6/77درصد) ،بلوط ( 6/36درصد) و قارچ ( 6/67درصد) در مراتب بعادی اهمیات ،در درآماد حاصال از مناابع
جنگی ني

دارند.

عدم توج ب درآمدهای زیستمحی ی منابع طبیعی (جنگل) ک ب لاکل یاک ترکیاب حیااتی از نیازهاای
معیشتی روزمره مردم روستایی در جهت تیمی انرمی ،مواد غذایی ،دارویی میبالاند و وجاود ناوعی ناساازگاری
بی استراده از منابع جنگلی و حراظت از آنها ،ات اذ هر نو سیاستی را برای حراظت از منابع طبیعی مشکل کارده
و رنانچ بدون تعمق و درک بیشتر در مورد ني

ای منابع در اقتصاد خانوارها تصمی گیری لود ،میتواناد آثاار

زیانباری بر معیشت روستاییان و همچنی وضعیت اکوسیست جنگلها در پی دالت بالد.
ب منظور بهبود وضعیت اقتصادی و اکولومیکی روستاییان حالی جنگال من يا هزارجریاب در ب ا هاای
کشاورزی ،دامداری ،باغداری و جنگل برحسب وضعیت موجود و اساتعدادهاای من يا پیشانهاداتی ارائا تاا باا
با کاارگیری آنهاا در آیناده لااهد بهباود وضاعیت خاانوار روساتایی و همچنای حراظات و حمایات از مناابع
زیستمحی ی جنگل در جهت توسع روستایی بالی  .با توج ب اهمیت منابع درآمدی جنگال کا بیشاتری ساه
درآمدی را برای خانوار فيیر دالت است ،سه درآمد جنگل از کل درآمد برای خانوار فيیر ( 63/6درصد) مه تر
از خانوار (غنی) غیر فيیر ( 26/6درصد) برآورد گردیاد .نتاایج ایا ب ا

باا یافتا هاای ()Asfaw et al., 2013

 )Babulo et al., 2009(, )Soltani et al., 2012(,و ( )Hogarth et al., 2013ها خاوانی زیاادی دارد کا
خانوارها با امرارمعاش ب لدت وابست ب جنگل هستند ک سه درآمد جنگل را برای فيرا مه تر از خانوار متوساط
12
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و غنی بیان نمودند ،همچنی منابع روب جنگل باالتری مصرف را در میان خانوار موردم الع ب خاود اختصااص
داد .هدف از جمعآوری محصوالت جنگلی توساط روساتائیان من يا موردم العا  ،جهات مصاارف ل صای و
محلی بوده و کمتر برای فروش اقدام ب جمعآوری میکنند .لاذا اقادامات الزم جهات تایمی ساوخت موردنیااز
روستاییان از طریق لرکت خادمات روساتایی ،مای تواناد گاامی ماسثر جهات تایمی رفااه روساتاییان و در جهات
وابستگی کمتر ب منابع جنگل (کاه

ت ریب) بالد .التغات خانوار ب فعالیت دامداری بی

از ساایر فعالیاتهاای

موجود در من ي  ،درآمد خانوار را تحت تیثیر قرار میدهد .درنتیج  ،با توج با ساه بیشاتر درآماد داماداری در
اقتصاد خانوار موردم الع  ،توسع فعالیت دامی از طریق تولیاد دامهاای دو رگ با واسا
دامداری در جهت کاه

وابستگی ب منابع جنگلی ،افزای

تغییار لایوههاای سانتی

عملکرد و بازدهی دامهای مزبور میتواند گامی مسثر

در جهت توسع روستا و روستایی بالد.
جدول  -6اهمیت منابع درآمدی جنگل برای خانوار موردم العه بر اساس گروههای درآمدی (میلیو ریال)
Table 6. The importance of forest income sources for households based on income groups

غیر فيیر ( )n=94

فيیر ( )n=66

Non-poor

Poor

درصد

متوسط درآمد

درصد

متوسط درآمد

Percent

Average income

Percent

Average income

4.6

2.115

3.6

3

72.5

33.327

69

57.502

0.97

0.446

0.77

0.642

علوف

2.5

1.149

1.4

1.167

Feed
دارویی

1.7

0.781

1.3

1.083

0.23

0.106

0.07

0.058

1

0.460

0.36

0.300

16.5

7.585

23.5

19.584

100

45.968

100

83.336

منابع جنگل
Forest resources

میوه
Fruit

روب
Wood

Drug

سبزی
Vegetable

قارچ
Mushroom

بلوط
Oak

ارزش ررا
Pasture value

کل
Total

Source: Research findings

منبع :یافت های تحيیق

ميایس سه درآمد جنگل با درآمد حاصل از فعالیت دامداری با اخت ف  3درصد نشان میدهاد کا باا توجا با
اهمیت درآمد جنگل بعد از دام ،نادیده انگالت آن در بی سایر مناابع درآمادی ،انحاراف و بارآورد نادرساتی از
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تعریی درآمد کل خانوار موردم الع ایجاد خواهد کرد .همچنی  ،لکاف قابلتوجهی در درک ما از سه واقعی
منابع زیستمحی ی (جنگل) در اقتصاد خانوار روستایی حالی جنگل من ي هزارجریب ،عملکرد خانوار روساتایی
و میزان فير در من ي موردم الع ب وجود خواهد آمد؛ بنابرای  ،افزای

فرصتهاای الاتغات با عناوان جاایگزی

مناسبی برای جبران درآمد جنگل (در اثر ایجاد محدودیت برای خانوارهای روستایی در دسترسی ب منابع جنگلای
در جهت حراظت منابع جنگل) ب واس

پتانسیل باالی من يا موردم العا جهات کشات باغاات گاردو و صانوبر

کاری و پرورش گیاهان دارویی مانند گلگاوزبان ،پرورش زنبورعسل باا اعماات روشهاای ناوی زنباورداری در
تولید عسل مرغوب در کنار باغات و جنگل گامی مسثر جهت افازای

درآماد روساتاییان و کااه

وابساتگی با

منابع جنگلی خواهد بود .تناقض بی استراده از محصوالت جنگل و بهباود معیشات روساتایی مایتواناد انگیازهای
برای مردم محلی در جهت حرظ منابع طبیعی ارائ داده و درنتیج موجب لکلگیری پای و اسااس توساع پایادار
لود درحالیک ب طور همزمان توسع روستایی را ترویج دهد.
های مه فعالیتهای اقتصادی محسوب میگردد.

گردلگری روستایی در دنیای امروز یکی از ب

ازای رو ،لناسایی منابع موجود گردلگری (اکو توریس ) در داخل من ي موردم الع و مناطق مجاور لامل مناظر
طبیعی و رش اندازهای طبیعی و تجهیز تسهی ت تردد و اقامت گردلگران در خان های وی یی روستایی و عرض
تولیدات ،اع از مواد خوراکی و فرآوردههای م تلی دامی و زراعی ب توریستها ب اقتصاد معیشتی خانوار
روستایی و توسع منابع روستایی کمک لایانی مینماید .همچنی  ،بهرهبرداری اصولی و پایدار از منابع موجود در
من ي موردم الع برحسب استعداد و توان من ي در جهت کاه
استعدادهای باليوه من ي در جهت اجرای برنامة آمای

فير و حراظت محیطزیست (بهرهوری از

سرزمی ) امکانپذیر است.
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