
قتصاد محیط زیست و منابع طبیعیفصلنامه ا
1-28صفحات ، 1398پاییز، 6، شماره سومسال

شی
ژوه

ه پ
مقال

ت: 
ریاف

خ د
اری

ت
6/12/

139
7

ش:
ذیر

خ پ
اری

ت
24/2/

139
8

IS
SN

:2
53

8-
47

91
eI

SS
N

:2
53

8-
48

3X

هاي جش آگاهی مردم در خصوص ارزش جنگلبررسی سن
هاي فریرود ـ زیلکی رود، در حوزههیرکانی

چايسه هزار، بلیران و چهل-دوهزار

پورمحسن جوانمیري
، کرج، دانش آموخته دکتراي علوم جنگل، دانشکده منابع دانشگاه تهران

ایران

عباسعلی نوبخت
دکتراي جنگلداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی آموختهدانش

مازندران، ساري، ایران

اسحق عطایی
دانشجوي دکتراي جنگلداري، دانشگاه آزاد چالوس، واحد علوم و تحقیقات، 

چالوس، ایران

، ایرانچالوس،هاي هیرکانیمدیر ملی پروژه مدیریت چند منظوره جنگلوش بیاتداری

، ایرانچالوس،هاي هیرکانیمعاون ملی پروژه مدیریت چند منظوره جنگلجلیل کرمی

نریمان بیات
آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست،گرایش آلودگی محیط زیست، دانش

، ایرانتنکابن،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن

دهیچک
بستر مناسب بـراي توسـعه  جادیدر اینقش مهمدشونده،یتجداصلی از منابع یکیعنوان ها و مراتع بهجنگل

. به همین جهت، در پـژوهش حاضـر اهـداف مختلفـی از قبیـل      کنندیمافیایاقتصادي و اجتماعهايتیفعال
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سال در سه استان مازندران، گـیالن و گلسـتان بـوده    15سه گروه شهروندان، روستائیان و گردشگران باالي 
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ار% 9/19شهروندان،راآنها%9/68دست آمده است که ه نفر ب1892است. اندازه نمونه از سه گروه برابر با 
ناممردماز% 2/53هاي این پژوهش نشان داد که یافته.دهندمیتشکیلگردشگرانرا% 2/11وروستانشینان

انـواع شـکار انـد گفتـه %4/62.اندکردهاطالعیبیاظهار%8/46مقابلدرواندشنیدهراهیرکانیهايجنگل
تـأثیر معتقدنـد ایـن شـکار   % 7/32.شـد خواهـد جنگلوطبیعترفتنبینازباعثوحشحیاتوپرندگان

باعـث وحـش حیـات وپرنـدگان انواعشکاراندگفتهگویانپاسخ% 7/4تنهاوباشدداشتهتواندنمیخاصی
بـه  یرکـان یهيهـا جنگـل و نقشتیاهمد،یفوا% افراد مورد مطالعه از7/87.شودمیجنگلوطبیعتحفظ
و هـا جنگـل ازچـوب مجـاز غیـر ها، برداشتجنگليسوزی آگاهی زیادي دارند. آتشطیمحستیزلحاظ

ی رکـان یهيهـا کننده و مخـرّب جنگـل  دیعوامل تهدترین جنگل از نظر مردم به عنوان مهمدرزبالهریختن
% نیـز  2/7هـاي خـزري هسـتند و    % مردم نگران از بین رفتن جنگل4/72ها، شناخته شده است. بر اساس یافته

جنگـل مربـوط بـه    ازمـردم منـدي بهـره میـزان بیشترینهاي هیرکانی نیستند.جنگلاصالً نگران از بین رفتن 
.بـوده اسـت  هیـزم آوريجمـع دارویـی، گیاهـان چیدنجنگلی،هايمیوهوگیاهانچیدنتفریح،وگردش

درنـاامنی گاز،مشکالترفاهی،امکاناتکمبودآمد،ورفتبرايايجادهوآسفالتبهمربوطمشکالت
.استبودهنشینمردم جنگلمشکالتومسائلمهمترینجملهازبهداشتیامورمشکالتوجنگل

اجتمـاعی، مـدیریت جنگـل،    داريهاي هیرکانی، تنوع زیسـتی، جنگـل  جنگل: يدیواژگان کل
.تعامل با جنگل

.JEL :73L،23Qيبندطبقه
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مقدمه. 1
بسـتر  جـاد یدر اینقـش مهمـ  ده،دشـون یتجداصـلی  از منابع یکیعنوان ها و مراتع بهجنگل

حفـظ  در. نقـش جنگـل  1کننـد یمفایایاقتصادي و اجتماعهايتیفعالمناسب براي توسعه
مـؤثر زیـ از بعـد اقتصـادي ن  واسـت  بـارز اریهـاي مختلـف بسـ   نظامآب، خاك و تعادل بوم

سـبب ،رخ دادسـتم یدوم قـرن ب مـه یدر نژهیدو قـرن گذشـته بـو   درکـه  یحوالتت.2باشدمی
سـو  کیـ تحوالت از نی. اشدمنابعنیاهايویژیگیو تیاز ماهيترو شفافیدرك واقع

در توسـعه بخـش   ، به ویژه داریتوسعه پايساخت براریزکیرا به عنوان یعینقش منابع طب
وهیبـه شـ  یعـ یاسـتفاده از منـابع طب  ادامـه نشان داد گریدياز سوبه اثبات رساند.يکشاورز
اي در آینـده هـا منـابع و تمـدن  شکالت تاثیرگـذاري نظیـر نـابودي ایـن     سبب بروز مگذشته 
يهـا و درحال توسعه با بحـران افتهیتوسعه يکشورهاشیها پ. از مدت3خواهد شدنزدیک

يهـا یآن مشـکالت و آلـودگ  امـد یکه پیعیمنابع طبدیشدبیاز تخریناشیطیمحستیز
4.انداست، مواجه شدهیو فراملیدر سطح ملعیوس

،یمنـاطق جنگلـ  روسـتاهاي درژهیـ وبـه ران،یاییدر اکثر مناطق روستایفعلطیدر شرا
. طـور اخـص هسـتند   و جنگـل بـه  کلیطـور بهیعیطبمنابعدر ارتباط تنگاتنگ باانییروستا

منظـور  بـه نیبنـابرا 5.وابسـته اسـت  یعـ یطبآنان به جنگل و منـابع یاز زندگیبخشهمچنین 
و امکانـات  یفنـ هـاي حـل ها، فقط استفاده از راهاز جنگلحیصحداريبربهرهوایحفظ، اح

نینشـ نقش مردم جنگلتیدر رابطه با اهم6.ستینکشوریپاسخگوي مشکالت فعل،یدولت
بـر  یمبتنـ یداري دولتـ جنگـل باید به این مطلـب اشـاره کردکـه   ،جنگلتیریمدندیدر فرا

ی، ضعیف و نا تـوان اسـت همـین امـر     حفاظتهاي برنامهوداريجنگلمتعارفهايافتیره
ی و نقـش مـردم   مشارکتتیریتوجه به مدی،منابع جنگلتیریمدندیدر فرااستسبب شده 

7.ردیداري قرار گسرلوحه جنگل

)1385(عباسی و رضایی .1
)1396(یان و همکاران باده.2
)1389(یامانو یپورچاقيصفر.3
)1395(جهانگردو)1393و همکاران (قربانی.4

5. Abdolahpoor (2000)
)1395(جهانگرد.6
,Adhikariو )1393(ی و همکارانحبیب.7 et al (2014)
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هـا و مراتـع بـا    جنگـل نظیرتا چند دهه پیش از ایـن ارزش منـابع طبیعـی تجدیـد شـونده      
، در صـورتی کـه در دهـه اخیـر بـا      1شـد میالوصول آن سنجیدهمنافع آنی و سهلهايمعیار

بروز مشکال ت و معضالتی درباره وضعیت محیط زیست مانند نازك شـدن الیـه ازن یـا از    
افتـادن شـرایط   ، در خطـر قسمتی از آن، گرم شدن کره زمین، نابودي تنوع زیستینبین رفت

گـذاري  زیست محیطی و به هـم خـوردن تعـادل اکولوژیـک تغییراتـی در معیارهـاي ارزش      
اخیـر توجـه   هـاي بـه همـین دلیـل در سـال    2.منابع طبیعی تجدید شونده به وجود آمده است

حفاظـت از منـابع طبیعـی بـه خصـوص پوشـش گیـاهی        مسـئله اي در سطح جهـانی بـه   ویژه
نمود بخشـی از آن را در برگـزاري کنفـرانس سـران کشـورهاي      کهمعطوف گردیده است

ائل محیط زیست جهان، تدوین کنوانسیون جهانی تنـوع  به منظور بررسی مس» ریو«جهان در
. 3دیدتوان میبرنامه جهانی جنگلوحیاتی، تدوین کنوانسیون جهانی بیابان زدایی

حفـظ و  یکی از عوامل مؤثر و تعیین کننـده در » مشارکت مردم«همچنان که ذکر شد 
فـائو نیـز اهمیـت    شـود. در ایـن زمینـه،   ها محسوب میی و جنگلعیمنابع طباتیحدیتجد

هـاي  در سیسـتم «هـا را مـورد توجـه قـرار داده اسـت.      مشارکت مردم در مدیریت جنگـل 
اند و بعـد اجتمـاعی ـ فرهنگـی     ها وابستهمدیریتی به کار گرفته شده، مردمی که به جنگل

گیرنـد و ایـن امـر عوامـل     توجهی قـرار مـی  آیند، مورد بیدر مدیریت جنگل به شمار می
توان ادعا کرد که عدم دخالـت مـردم محلـی در    نماید، در نتیجه میید میتخریب را تشد

هــا هــا یکــی از عوامــل اصــلی مــوثر در شــرایط کنــونی تخریــب جنگــلمــدیریت جنگــل
4».باشدمی

با همکـاري سـازمان   » هاي هیرکانیمدیریت چند منظوره جنگل«در همین راستا، پروژه 
بـا  2013برنامه عمران سازمان ملل متحـد از سـال   ها، مراتع و آبخیزداري کشور و نیز جنگل

هاي هیرکانی و تغییـر مـدیریت واحـد بـه مـدیریت      هدف حفظ تنوع زیستی در پهنه جنگل
چندمنظوره آغاز گردیده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از اهـداف ایـن پـروژه، مـدیرت           

هاي هدف آن وهباشد و مردم یکی از ذینفعان اصلی و گریکپارچه جنگلداري اجتماعی می
تنـوع  جملـه  بـا اهـدافی از  هیرکـانی هاي ها در خصوص جنگلباشد، سنجش آگاهی آنمی

)1397(بیگی علی.1
)1394(اسدي و همکاران .2
)1388(شامخی ) و1384(سینگ .3

4. FAO (1992)
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هــا ازنظرزیســت محیطــی و اقتصــادي، عوامــل تخریبــی زیســتی در جنگــل، اهمیــت جنگــل
ها بر زندگی مردم، نحوه تعامل با جنگـل و غیـره در پـژوهش حاضـر     ها، تأثیر جنگلجنگل

رد.گیمورد بررسی قرار می
هیرکـانی  هـاي  جنگـل هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش آگاهی مردم در خصـوص  

باشد که در راستاي آن، اهداف جزئی زیر مورد بررسی قرار گرفته است:می
هـاي  اهمیت و نقـش جنگـل  وسنجش آگاهی مردم نسبت به تنوع زیستی در جنگل، فواید

هاي هیرکانی و عوامـل  جنگلهیرکانی در ابعاد مختلف زیست محیطی، مدیریت و حفاظت
هاي هیرکانی.کننده و مخرّب جنگلتهدید

. مبانی نظري2
ارزش متعـالی منـابع طبیعـی و تـأثیرات آن در اوضـاع اکولـوژیکی کشـور، ارزش        در کنار

هـا در تولیـد چـوب و    عبارت است از نقـش جنگـل  ها و مراتع و منافع حاصل از آنها جنگل
هـا و مراتـع در   نقش جنگـل ، هوایمبارزه با آلودگمراتع درها وقش جنگلصنایع چوبی، ن

هـا و نقـش جنگـل  هواو تعدیل فیها و مراتع در تلطجنگل، نقشنیاز رانش زميریجلوگ
1در جذب توریسم.

زیـادي دارنـد. از جملـه ایـن     یطیمحستیخدمات زهاجنگلنیز معتقد است که 2پیرس
می، تنظـ ییبهبود حوادث آب و هـوا ،یو جهانیمحليآب و هوامیتنظخدمات عبارتند از 

و آب و خـاك يهاانی، جریاهیو پوشش گي آبخیزداريهاچرخه آب، حفاظت از حوزه
نشده است.که هنوز کشف زیاديیکیاز اطالعات ژنتوسیعیمنبع

شوند. این عوامل عبارتنـد از اسـتفاده   ها و مراتع میعوامل مختلفی باعث تخریب جنگل
هـا، تـأثیر گرمـاي شـدید در وقـوع      ها، چـراي دام در جنگـل  دارد از درختان جنگلغیراستان

اتیـ حدیـ دم مشارکت مـردم در برنامـه حفـظ و تجد   و عهادر جنگليسوزآتشحریق و 
3ی.عیمنابع طب

يبـردار بهـره وحفاظـت يراهبردهـا نیتـدو یعیطبمنابعازحفاظتتیاهمبهتوجهاب

)1392(مروي مهاجر .1
2. Pearce (2001)

)1392(پور جوانمیري.3
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نیچنـ در. گـردد یمـ احسـاس شیپـ ازشیبـ يادیـ بنیضـرورت انعنوبهمنابعنیاازداریپا
. باشـد یمـ یمحلـ جوامـع درمنابعنیایاصلنفعانیذیعنیانییروستابایاصلنقشیتیوضع

درمسـئله نیـ اواسـت پـروژه آنيداریـ پاواجـرا ضـامن ياپـروژه هردرمردممشارکت
طیمحـ بـه مربـوط مسائلرایزاشد،بیمبرخورداريشتریبتیاهمازیعیطبمنابعازحفاظت

ازمنـد ینيابرنامهنوعهرقیتوفواستختهیآمیمحلجوامعیزندگبایعیطبمنابعوستیز
اجـرا، ،يزیـ ربرنامه،يریگمیتصمدرمردمنقشنیبنابرا. 1بودخواهدجوامعنیامشارکت

مناسـب یتیریمـد نظـام رونیااز. داردیاتیحتیاهمیحفاظتبرنامههریابیارزشونظارت
بنـا یمحلـ جوامعمشارکتبریمبتنتیریمديمبنابریستیباها،عرصهنیاازحفاظتيبرا

تأکیـد ییروسـتا بخشدرداریپاتوسعهکردنیعملیاصلراهبردگریدیانیببه. شودنهاده
.2دارندیمحلجوامعبایمشارکتجنبهشتریبکهداشتهیعواملبر

رفـع و اتیـ حيربنـا یز،خـدمات گسـترده  وکارکردهـا لیـ دلبـه یعـ یطبمنابعهمچنین 
منابع عمـدتا  نیادهدیها نشان میوجود بررسنیابا. باشندیمجاندارانریساوبشريازهاین

قـرار يرکـود بـه روطیشـرا درتیـ ظرفازشیبيبردارنامناسب و بهرهيهاتیفعاللیبه دل
ازیکـ یبـه بیتخرپرشتابروندلیدلبهآنهايایاحوحفاظتت،یریمدرونیااز. 3دارند
نـه  یزمنیـ ادریگونـاگون اقـدامات چـه اگـر . استشدهلیتبدیعصرکنونلیمسانیمهمتر

بیـ تخرونبـوده مناسـب ایـ ویکـاف هـا تالشنیرسد ایبه نظر میصورت گرفته است ول
، گـزاران اسـت یسورانیگمیتصمتا شدهسببلهئمسنیهم. 4داردادامههمچنانیعیبطمنابع

قـرار دهنـد.  یابیـ ارزمـورد  دوبـاره رایعـ یابع طبمنيهاستمیسي مطالعه و مدیریت هاروش
يهـا هیسـرما ازاستفادهبهتوسعهحالدريکشورهاازياریبسر دریاخيهاسالدربنابراین

ــریمبتنــتیریمــدقالــبدریاجتمــاعویانســان ــردارانبهــرهمشــارکتب یحلــمجوامــعب
يبــرایتوانـد پاسـخ  یمـ امـر نیـ ا.شــوديشـتر یبتوجـه یعـ یطبمنـابع يایـ احودرحفاظـت 

ــالش ــاچ ــوديه ــدموج ــاو باش ــتجینت ــذارومثب ــهیزمدريتأثیرگ ــت،ن ــعهحفاظ وتوس
5.باشدبرداشتهدریعیطبمنابعداریپايبرداربهره

)1391(و همکاران وزین.1
)1395(پور جمالی و خسروي.2
)1397(یگی بعلی.3
)1396(کریمی و کرمی دهکردي .4
)1395(کاظمی .5
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پژوهش. روش3
. منطقه مورد مطالعه3-1

هــزار هکتــار900میلیــون و 1در حــوزه هیرکــانی بــیش از هــاي جنگلــی وســعت رویشــگاه
هـاي  % در اشـغال تـوده  27و 1هاي جنگلی تجاري% در اشغال توده68باشد. از این میزان می

هاي حفـاظتی و  هاي جنگلی نیز در اشغال توده% رویشگاه5قرار دارند. 2جنگلی نیمه تجاري
حوضه از دامنه شمالی البرز 103کانی در جنگلی هیرباشند. پراکندگی غیرقابل برداشت می

شـود. در حـال   اداره کل منـابع طبیعـی مـدیریت مـی    4سري، زیر نظر 500و در قالب است
هاي جنگلی هیرکانی، برداشـت  % از وسعت رویشگاه63اي معادل حدود حاضر در محدوده

هـا،  جنگـل هاي تجاري و نیمه تجاري درختان با اهـداف تجـاري زیـر نظـر سـازمان     از توده
رسد.مراتع و آبخیزداري کشور به انجام می

حوزه جنگلی هیرکانی در میان سه استان خزري ایران شامل گلستان، مازندران و گیالن 
% استان 23استان را پوشانده است. به این ترتیب که 3% از مجوع وسعت این 41قرار دارد و 

% و در 52ن در اسـتان مازنـدران   هاي هیرکانی اسـت. ایـن میـزا   گلستان تحت پوشش جنگل
% است. در واقع بیش از نیمـی از اسـتان مازنـدران و گـیالن سـیما و مسـائل       49استان گیالن 

شود.جنگلی دارند و در گلستان کمتر از یک چهارم استان را شامل می
بخـش  121شهرسـتان،  49هاي شمال ایران از نظر تقسیمات کشوري در برگیرنده استان

هـا  % دهسـتان 63ها و % بخش73ها، % شهرستان77ان است که تمام یا قسمتی از دهست294و 
در حوزه هیرکانی قرار گرفته است.

پژوهشانجام روش. 3-2
اطالعـات  در روش پیمایش به منظور انجام این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است.

و در پـژوهش حاضـر بـراي    مـی آیـد   فـراهم  غیـره نیاز از طریق پرسشنامه، مصـاحبه و مورد
آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است. بنابراین بـا توجـه بـه اهـداف پـژوهش     جمع

ی شــد.ابیــارزو یپرسشــنامه اســتاندارد طراحــی،پــس از انجــام مطالعــات کیفــی و اکتشــاف
ه نفر از افراد نمونه توزیع و تکمیـل شـد  45یی ابتدا به صورت پایلوت در بین نامه نهاپرسش

نامـه، تغییـرات جزئـی و اصـالحات الزم صـورت      و ضمن بررسی ابهامات و پایایی پرسـش 

1. Commercial (C)
2. Semi-Comercial (SC)
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70هاي پرسشـنامه بـیش از   گرفته است. شایان ذکر است که ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس
بـه صـورت   پرسشنامه ها دست آمده است. در آخر براي مناطق مشخص در اجراي نهاییه ب

ل شده است.یتکميمصاحبه حضور
باشد. امعه آماري این پژوهش شامل سه گروه شهرنشینان، روستائیان و گردشگران میج

هـاي گـیالن،   سال مراکز اسـتان 15جامعه آماري این طرح در فاز اول، شامل ساکنین باالي 
مازندران و گلستان است.

اي محاسـبه شـده اسـت. بـه     در این طرح اندازه نمونه با استفاده از فرمول خطـاي حاشـیه  
رح زیرش

)()(
n

σαZE 2

)(در این فرمول  2
αZ   مقـدار بحرانـی و

n
σ       مقـدار انحـراف اسـتاندارد اسـت. بـا در نظـر

آید.دست میه ب600اندازه نمونه برابر یا σ= 5/0و Z= 96/1و E= 04/0گرفتن 
ه نیاز تعداد نمونه کافی در مراکز اسـتان بـه شـهرهاي    پس از تعیین اندازه نمونه با توجه ب

نمونه اختصاص یافته است.  200نمونه و گرگان 200نمونه، ساري 200رشت 
هاي فنی بعد از انتخاب شهرها، در مرحله بعد چندین بلوك انتخاب شد. با توجه به جنبه

پاسـخگو) انتخـاب   فـرد 10خانوار (و بـه تبـع آن   10طرح مقرر گردید که داخل هر بلوك 
گیـري بـا   هاي نـابرابر (یـا نمونـه   گیري با احتمالها به روش نمونهگردد. براي انتخاب بلوك

یـا بـه اختصـار    » رائـو ـ هـارتلی ـ کـوکران     «و بـه روش معـروف   PPS1هاي متناسب احتمال
RHC2 .انجام پذیرفت

سـاکن در  خـانوار معمـولی  10هاي نمونـه، در مرحلـه بعـد    پس از مشخص شدن بلوك
گیـري سیسـتماتیک اسـتفاده    بلوك مورد نظر مصاحبه شده اند. در این مرحله از شیوه نمونه

گیري تعداد خانوارهاي هر بلوك شده است. همانطور که قبالً اشاره شد در چارچوب نمونه
، ابتدا تعداد خانوارهـاي سـاکن را بـر    3گیري سیستماتیکباشد، لذا به شیوه نمونهموجود می

30اي به دست آید (مثالً اگـر تعـداد خانوارهـاي بلـوك     تقسیم کرده تا عدد فاصله10عدد 
310اي خــانوار باشــد، عــدد فاصــله

30d  خواهــد بــود). بعــد از بــه دســت آوردن عــدد

1. Proportion Probability Sampling (pps)
2. Rao-Hartley-Cochran

گیري، از توضیح مبانی نظري این روش خودداري شده است.با توجه به معمول بودن این شیوه نمونه.3
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اال شود (مثالً در مثال بگیري نیز انتخاب میاي، یک عدد تصادفی به عنوان مبدأ نمونهفاصله
باشد). در ادامه نقشه بلوك مـورد  2شود. فرض کنید این عدد انتخاب می3تا 1عددي بین 

هـایی کـه بـه پرسشـگران داده     شـود. در ایـن مرحلـه طبـق آمـوزش     نظر به پرسشگر داده می
گـذاري خانوارهـاي بلـوك ابتـدا     شود، با شروع از ضلع جنوب شـرقی بلـوك و شـماره   می

دهند و براي انتخاب ) را مورد مصاحبه قرار می2ینجا خانوار شمارة خانوار شماره مبدأ (در ا
) عدد فاصله را افزوده تا خـانوار بعـدي نمونـه (یعنـی     2خانوار دوم نمونه، به عدد مبدأ (یعنی

گیـرد و بـه همـین ترتیـب خـانوار      مورد مصاحبه قـرار مـی  5) یا همان خانوار شماره 5=3+2
گیرند. با توجه به مبـانی  و چهاردهم مورد مصاحبه قرار می) هشتم، یازدهم8=5+3شماره (

نامـه) داراي پراکنـدگی   هـاي مـورد بررسـی (متغیرهـاي پرسـش     نظري این روش اگر صفت
هـاي  گیري بـرآورد بسـیار مناسـبی را از صـفت    زیادي در طول بلوك هستند، این نوع نمونه

).1مورد بررسی به دست خواهد داد (شکل 

از یک بلوك و روش انتخاب خانوارها به شیوه سیستماتیکشمایی .1شکل 

با انتخاب شدن خانوارهاي نمونه در هر بلوك، باید فرد پاسـخگو را از بـین تمـام افـراد     
سال به باال) انتخاب کـرد. در ایـن مرحلـه    15واجد شرایط پاسخگویی در آن خانوار (افراد 

است.اي عمل شده گیري سهمیهبه شیوه نمونه
سـال شـهرهاي درجـه دوم    15در فاز دوم جامعه آماري این طرح شامل سـاکنین بـاالي   

رودبار، سیاهکل، تنکابن، آمل و مینودشت است. پس از تعیین اندازه نمونه با توجـه بـه نیـاز    

11

14

9

12

6

3 گیريع نمونهشرو
25

8
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نمونه اختصاص یافت. 140تعداد نمونه کافی به هر 
اها و افـراد عبـوري در منـاطق    در فاز سوم جامعه آماري این طرح، شامل سـاکنین روسـت  

باشد. اندازه نمونه بـا اسـتفاده   چاي میزیلکی رود، فریرود، دو هزار ـ سه هزار، بلیران، چهل 
اي محاسبه شده است. در زیر این فرمول و نحوه محاسبه آمده است.از فرمول خطاي حاشیه

)()(
n

σαZE 2

)(در این فرمول 2
αZ دار بحرانـی و مقـ

n
σ       مقـدار انحـراف اسـتاندارد اسـت. بـا در نظـر

آید. دست میه ب580اندازه نمونه برابر یا σ= 5/0و Z= 96/1و E= 041/0گرفتن 
) تخصیص یافته است.  1پس از تعیین اندازه نمونه این تعداد به صورت جدول (

شامل تعداد نمونه روستا و تعداد نمونه افراد عبوري. تعداد نمونه تخصیص یافته 1جدول

ل چايهچ بلیران سه هزار دو هزار فریرود زیلکی رود نام روستا

80 80 45 60 55 55 تعداد نمونه روستا

40 40 35 60 15 15 تعداد نمونه افراد عبوري
120 120 80 120 70 70 جمع

هاي اصلی در نظر گرفته شده و ان بلوكهاي مرکزي به عنودر داخل روستاها ساختمان
هاي شهري صورت گرفته است.گیري در آنها طبق بلوكنمونه

براي انتخاب افراد عبوري یـک یـا دو نقطـه در محـدوده جغرافیـایی اعـالم شـده بـراي         
هـا  گیـري در آن مکـان  هاي مورد نظر که تردد در آنها زیاد اسـت، انتخـاب و نمونـه   پایلوت

. الزم به ذکر است نحوه انتخاب افراد به صورتی بـوده کـه شـامل تمـام     صورت گرفته است
هاي شخصیتی باشد.تیپ

ــل پرسشــنامه  ــا اســتفاده از  هــاي جمــعهــا، اطالعــات و دادهپــس از تکمی آوري شــده ب
توصیف و تحلیل شده است. 22Spssوارد و Csproافزارهاي نرم
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نتایج تحقیق. 4
یرکانیهيهاجنگلمردم ازیشناخت کلیبررس. 4-1
انـد و در  هـاي هیرکـانی را شـنیده   نـام جنگـل  پاسـخگویان  % از2/53، )1نمودار (توجه بهاب

اند.اطالعی کرده% اظهار بی8/46مقابل 

هاي هیرکانیدر مورد شنیدن نام جنگلنمایش توزیع پاسخگویان .1نمودار

هـاي  اند از عمر جنگلاظهار داشتهاز کل پاسخگویان%4/26)، 2جدول (هايافتهطبق ی
ــد و  ــی %6/73هیرکــانی اطــالع دارن ــن خصــوص ب ــز در ای ــین دیگــر نی اطــالع هســتند. از ب

آنهـا عمـر ایـن    %4/26هاي فوق اطالع دارند اند از عمر جنگلپاسخگویانی که اظهار داشته
هـزار تـا   501بین %8/23هزار سال، 500تا 101بین %2/24هزار سال، 100ها را زیر جنگل

اند.میلیون سال ذکر کرده5نیز عمر بیش از %6/6میلیون و 5تا 1بین %19میلیون سال، 1

هاي هیرکانیاطالع از عمر جنگل.2جدول

درصدفراوانیهاي هیرکانیعمر جنگلدرصدفراوانی

5004/26بلی

1324/26هزار سال100زیر 
1212/24هزار سال500تا 101

1198/23میلیون سال1هزار تا 501
9519میلیون سال5تا 1بین 

336/6میلیون سال5بیش از 

5000/100کل13926/73خیر

---18920/100کل
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رویـد کـه بیشـترین    از پاسخگویان سؤال شده است که هر چند وقت یکبار به جنگل می
% سه چهار مـاه یکبـار بـه جنگـل     1/21ند سالی یکی دو بار و ا% گفته1/25درصد آنها یعنی 

انـد بـه   % دیگـر نیـز گفتـه   4/4رونـد و  اند به طور نامنظم به جنگـل مـی  % گفته4/17روند. می
).2روند (نمودار جنگل نمی

هاي هیرکانینمایش توزیع پاسخگویان بر حسب دوره زمانی رفتن به جنگل.2نمودار 

)، مهمترین تأثیرات انـواع مختلـف گیاهـان جنگـل بـه ترتیـب       3نتایج نمودار (بر اساس 
را در اولویت اول بـه  » شادابی و سالمتی انسان«% پاسخگویان 9/81اولویت پرسیده شده که 

اند. امتیاز موارد فوق پـس  ترین تأثیر انواع مختلف گیاهان بر طبیعت بشري دانستهعنوان مهم
47برابـر بـا   100به شده است که امتیاز شادابی و سالمتی انسان از محاس100دهی از از وزن

شده است که نسبت به بقیه موارد بـه عنـوان مهمتـرین پیامـد وجـود انـواع مختلـف گیاهـان         
شود. وزن منفعت مالی و تهیه خوراك و پوشاك بـه طـور یکسـان برابـر بـا      جنگل تلقی می

% شده است.3/26
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اسخگویان بر حسب مهمترین تأثیرات انواع مختلف حیات وحش جنگلنمایش توزیع پ.3نمودار 

)، نظـر پاسـخگویان در خصـوص اسـتفاده از وجـود انـواع مختلـف        4بر اساس نمـودار ( 
گیاهان و حیات وحش جنگل در تهیه خوراك، پوشاك و سایر منابع پرسـیده شـده اسـت.    

تـوان از  % اعتقاد دارند که مـی 2/15فقط اند این کار اصالً درست نیست.% اظهار کرده9/64
انواع مختلف گیاهان و حیات وحش جنگل در تهیه خوراك، پوشاك و سایر منابع استفاده 

اند بستگی به فواید استفاده دارد.% دیگر نیز گفته3/19کرد. 

حش نمایش توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از وجود انواع مختلف گیاهان و حیات و.4نمودار 
در تهیه خوراك، پوشاك و سایر منابع
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از پاسخگویان پرسیده شده است که شکار انواع پرندگان و حیات وحش بر جنگل چـه  
اند شکار انواع پرندگان و حیـات وحـش باعـث    % گفته4/62تأثیري دارد که اکثر آنها یعنی 

تواند داشـته باشـد   اصی نمیاند تأثیر خ% گفته7/32از بین رفتن طبیعت و جنگل خواهد شد. 
اند شکار انواع پرندگان و حیات وحش باعث حفظ طبیعـت و  % پاسخگویان گفته7/4و تنها 

).5شود (نمودار جنگل می

نمایش توزیع پاسخگویان بر حسب تأثیر شکار انواع پرندگان و حیات وحش بر جنگل.5نمودار 

چـرا شـکار انـواع پرنـدگان و حیـات وحـش       همچنین، از پاسخگویان سؤال شده اسـت 
% به برهم 4/14% به انقراض حیوانات، 3/39شود؟ که باعث از بین رفتن طبیعت و جنگل می

% دیگر نیز به مفیـد و  7/5% به از بین رفتن زیبایی جنگل و 6خوردن تعادل طبیعت و جنگل، 
).3سازنده بودن پرندگان و حیات وحش براي جنگل اشاره کردند (جدول 

از پاسخگویانی که گفته بودند شکار انواع پرندگان و حیات وحش باعـث از بـین رفـتن    
% آنهـا اظهـار   6/18شود دلیل ایـن امـر پرسـیده شـده کـه      هاي کشاورزي میطبیعت و زمین

زنـد.  اند به کشاورزي و مرغداري آسیب مـی % گفته12شوند، اند باعث آفت زمین میکرده
% به خورده شـدن حشـرات مـوذي زمـین توسـط      2/6دل طبیعت و % به برهم خوردن تعا8/8

اند.پرندگان اشاره کرده
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هاي کشاورزي با شکار انواع پرندگان و حیات وحشل از بین رفتن طبیعت و زمیندالی.3جدول 

درصدفراوانیلدالیردیف
1296/18شوندباعث آفت زمین می1
830/12زندبه کشاورزي و مرغداري آسیب می2
618/8شوندباعث برهم خوردن تعادل طبیعت می3
432/6خورندپرندگان حشرات موذي زمین را می4
350/5شودباعث آسیب اکوسیستم زمین می5
292/4شودپرندگان و حیات وحش باعث رشد محصوالت کشاورزي می6
222/3شودباعث یشتر شدن حشرات مضر از جمله ملخ می7
209/2شودعث گرده افشانی محصوالت کشاورزي میبا8
197/2رودکود شیمیایی ناشی از فضوالت حیوانات از بین می9
934/13سایر موارد10
1601/23پاسخدانم/بینمی11

6940/100کل

هـاي  از پاسخگویان پرسیده شده که تا چه میزان در مورد فواید، اهمیت و نقـش جنگـل  
هـاي  انـد؟ بیشـتر پاسـخگویان، اطـالع از فوایـد جنگـل      ازنظرزیست محیطی شنیدههیرکانی

ها بسیار زیاد شنیده بودند. میانگین هـر یـک از مـوارد    هیرکانی دارند و در باره فواید جنگل
دهـد. طبـق   ، میزان دانـش مـردم را بـه خـوبی نشـان مـی      5تا 1فوق در جدول بر روي طیف 

ود را در خصـوص تـأمین اکسـیژن مـورد نیـاز موجـودات       % آگاهی خـ 3/92هاي فوق، داده
انـد. میـزان آگـاهی بـاالي مـردم در      ها را در حد زیاد و خیلی زیاد اعالم کردهتوسط جنگل

%) و تـأمین زیسـتگاه   9/87هـا در جلـوگیري از جـاري شـدن سـیل (     خصوص نقـش جنگـل  
مـردم در خصـوص   %) و سایر موارد قابل توجـه اسـت. البتـه میـزان آگـاهی      3/87حیوانات (

هاي جنگـل و اسـتفاده از جنگـل    جذب مواد شیمیایی موجود در هوا توسط گیاهان و علوفه
). 4در صنایع چوب در مقایسه با سایر موارد کمتر است (جدول 

هـاي  هاي مربوط به شاخص آگاهی مردم از فواید، اهمیـت و نقـش جنگـل   بر طبق یافته
% مردم در ایـن زمینـه   7/87فت که میزان آگاهی توان گمحیطی میهیرکانی به لحاظ زیست

4/81، برابر با 100باشد. میانگین شاخص مزبور از % کم می5/0% متوسط و فقط 8/11زیاد، 
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). 6شده است (نمودار 

هاي هیرکانی ازنظرمحیطیآگاهی مردم در خصوص فواید، اهمیت و نقش جنگل.4جدول 

خیلی اصالًهافواید و نقش زیست محیطی جنگل
خیلی زیادنسبتاًکمکم

زیاد
میانگین

)5-1(
ها، اکسیژن مورد نیاز را براي موجـودات زنـده   جنگل

2/03/20/22/34/469/4531/4کنندفراهم می

2/09/17/43/59/430/4423/4کنندها، از جاري شدن سیل جلوگیري میجنگل
دهد میها، انواع حیوانات را در خود پناهوجود جنگل

1/02.09/47/53/460/4119/4شان از بین نرودتا نسل

دهنـد و از بـروز   ها، سرعت باد را کـاهش مـی  جنگل
3/01/23/54/33/506/3817/4کندجلوگیري میطوفان

ها، از خاك محافظت کرده و مانع از بین رفـتن  جنگل
3614/4/.4/01/26/52/352.07شوندخاك می

9/02/24/57/42/535/3308/4کنندهاي زیرزمینی را زیاد و تقویت می، آبهالجنگ
ها، گازهاي آلوده و گرد و غبار محـیط زیسـت   جنگل

1/18/23/61/53/514/3303/4کنندرا جذب می

هـا،  هاي موجـود در جنگـل  ها و جلبکگیاهان، علوفه
4/29/53/88.07/498/2574/3کنندمواد شیمیایی موجود در هوا را جذب می

بخش زیادي از چوب استفاده شده در درب و پنجـره  
1/17/33/119/138/431/2674/3باشدو مبلمان، از درختان جنگل می

هاي هیرکانی به لحاظ محیط زیستینمایش توزیع پاسخگویان از فواید، اهمیت و نقش جنگل.6نمودار
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ها از پاسخگویان سؤال شده است که تـا چـه میـزان آنهـا     ل مخرّب جنگلدر مورد عوام
% از پاسـخگویان مهمتـرین عامـل    4/41ها، نسبت به این عوامل آگاهی دارند. بر اساس داده

% 7/37بیان کرده اند. » هاسوزي جنگلآتش«هاي هیرکانی را کننده و مخرّب جنگلتهدید
% شکارهاي غیـر  5/31% ریختن زباله در جنگل، 8/36ها، برداشت غیر مجاز چوب از جنگل

هـا را بـه عنـوان    هـاي عمرانـی در جنگـل   % نیز سـاخت و سـاز و اجـراي طـرح    4/30مجاز و 
).5هاي هیرکانی اظهار داشته اند. (جدول ترین عوامل تهدیدکننده و مخرّب جنگلمهم

ردمهاي هیرکانی از نظر مکننده و مخرّب جنگلعوامل تهدید.5جدول 

درصدفراوانیکنندهعوامل تهدیدردیف
7844/41هاسوزي جنگلآتش1
7147/37هابرداشت غیر مجاز چوب از جنگل2
6968/36ریختن زباله در جنگل3
5965/31شکارهاي غیر مجاز4
5754/30هاهاي عمرانی در جنگلساخت و ساز و اجراي طرح5
5004/26ها در جنگلچراي دام6
3516/18جاري شدن سیل7
2988/15عدم کاشت نهال در جنگل8
2776/14هانبود نگهبان در جنگل9
2112/11هاي کشاورزيتبدیل جنگل به زمین1
243/1سایر موارد11
53/0پاسخبی12

-1892کل

ز آنها پرسیده شـد  مردم در خصوص خطر زوال جنگل، ابراي پی بردن به میزان دغدغه
انـد  % آنها اظهـار داشـته  4/72هستید؟ هیرکانیهايرفتن جنگلبینازنگرانحدچهکه تا

مسـئله % تا حدودي نگران ایـن  1/19هاي خزري هستند، که خیلی نگران از بین رفتن جنگل
).7هاي هیرکانی نیستند (نمودار % نیز اصالً نگران از بین رفتن جنگل2/7هستند و 
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ها و خطر زوال جنگلمندي مردم در خصوص جنگلنمایش توزیع پاسخگویان به میزان دغدغه.7دارنمو

بـه  هـا  و نقـش جنگـل  دیـ از فوارود و بلیـران زیلکی رود ـ فـري  میزان آگاهی مردم مناطق
%). این میزان در بـین پاسـخگویان   100ی نسبت به سایر مناطق بیشتر است (طیمحستیزلحاظ

دسـت آمـده اسـت. بـا     ه % بـ 2/70ل چاي برابر بـا  هو چ4/82ق دو هزار ـ سه هزار برابر با   مناط
تـوان  توجه به تفاوت قابل مالحظه در میزان آگاهی پاسخگویان در چهار منطقـه پـایلوت، مـی   

آزمـون بـر حسـب منـاطق پـایلوت طبـق      هـا و نقش جنگـل دیفواقضاوت کرد که آگاهی از 
).6باشد (جدول شدت پیوستگی این دو متغیر در حد متوسط میدار است ومعنی1کايمربع

مناطق مورد مطالعهبر حسب ی طیها ازنظرمحو نقش جنگلدیاز فوایزان آگاهیمیبررس.6جدول

کلشاخصمناطق پایلوت زیادمتوسطکم/ 
00/1000/100رودزیلکی رود، فري

6/174/820/100دو هزار، سه هزار 
00/1000/100بلیران

8/292/700/100ل چايهچ
6/134/86100کل

يکامربع نوع آزمون
53/65مقدار آزمون

Sig000/0
33/0ضریب کرامر

1. Chi-squared test
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بـر  یطـ یمحسـت یهـا ازنظرز و نقـش جنگـل  دیاز فوایآگاهزانیمبین داري معنیرابطه
ن تحصـیالت شـان،   و پاسـخگویان بـا توجـه بـه میـزا     وجـود نـدارد   ت تحصیالمیزانحسب 

).7ها دارند (جدول شناخت و آگاهی یکسانی نسبت به فواید و نقش جنگل

میزان تحصیالتبر حسب ی طیها ازنظرمحو نقش جنگلدیاز فوایزان آگاهیمیبررس.7جدول

کلشاخصمیزان تحصیالت زیادمتوسطکم
1/14/125/860/100پایین

4/00/116/880/100متوسط
04/126/870/100االب

02/0تا او کندال
5/0داريمقدار معنی

ی طـ یمحستیها ازنظرزو نقش جنگلدیاز فوایآگاهدر جدول فوق، میانگین شاخص
داري تفـاوت معنـی  Fبه تفکیک شهرهاي مورد مطالعه مقایسه شده است که آزمون آماري 

، سـیاهکل بـا   3/88دبـار بـا میـانگین    دهـد. مـردم رو  را بین شهرهاي مورد مطالعـه نشـان مـی   
، میـزان آگـاهی بیشـتري از فوایـد زیسـت محیطـی       6/85و گرگان با میانگین 6/86میانگین 

و مینودشـت  68ها داشتند و در مقابل این میزان در شهرهایی چون تنکابن با میـانگین  جنگل
).8جدول در مقایسه با دیگر شهرهاي مطالعه شده کمتر بوده است (79با میانگین 

ی به تفکیک شهرهاي مورد مطالعهستیزطیمحها ازنظرو نقش جنگلدیاز فوایآگاهمیانگین شاخص.8جدول

Fsigآزمونمیانگینفراوانیشهر

1403/88رودبار

68/47000/0

1406/86سیاهکل
2116/85گرگان
1377/83آمل

2001/83رشت
1997/81ساري

1400/79ودشتمین
1370/68تنکابن
--13043/82جمع
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رود زیلکـی رود و فـري  دهد که میزان نگرانی مـردم منـاطق  هاي استنباطی نشان مییافته
هـا، نسـبت بـه سـایر منـاطق      در خصوص از بین رفتن جنگل%)1/86ل چاي (ه%) و چ3/89(

% و بلیـران  6/60ار، سه هزار برابـر بـا   بیشتر است. این میزان در بین پاسخگویان مناطق دو هز
دست آمـده اسـت. بـا توجـه بـه تفـاوت قابـل مالحظـه در میـزان نگرانـی           ه % ب4/74برابر با 

توان قضاوت کرد که میزان نگرانی در خصـوص از  پاسخگویان در چهار منطقه پایلوت، می
شـده اسـت   دار کـاي معنـی  مربعبه تفکیک منـاطق پـایلوت طبـق آزمـون     ها جنگلبین رفتن 
).9(جدول 

مناطق پایلوتبر حسب ی رکانیهيهارفتن جنگلنیدرخصوص از بینگرانی میزانبررس.9جدول

مناطق مورد مطالعه
میزان نگرانی

کل
زیادتاحدودياصال

07/103/890/100رودزیلکی رود، فري
5/169/226/600/100دو هزار، سه هزار 

1/145/114/740/100بلیران
7/52/81/860/100ل چايهچ

9/93/158/740/100کل
مربع کاي نوع آزمون

78/55مقدار آزمون
Sig000/0

22/0ضریب کرامر

دهد که درصد افرادي که هر هفتـه و مـاهی یـک یـا دو بـار بـه جنگـل        ها نشان مییافته
اوت مشاهده شده در میزان رفتن ل چاي بیشتر از سایر مناطق است. تفهروند در منطقه چمی

دار است و ضریب کرامر رابطه متوسـطی  ها ازنظرآماري معنیبه جنگل در هر یک از خوشه
).10دهد (جدول را بین دو متغیر مزبور نشان می
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مناطق مورد مطالعهبر حسب ی رکانیهيهاجنگلی دوره زمانی رفتن بهبررس.10جدول 

دوره زمانی

کل
ماهی یک هر هفته

یا دو بار
سه چهار ماه 

یک بار
سالی یک 
یا دو بار

دو سال 
یکبار

به طور 
نامنظم

جنگل 
رومنمی

3/178/157/315/117/09/202/20/100رودزیلکی رود، فري
5/22/105/224/259/130/235/20/100دو هزار، سه هزار 

1/148/128/304/2409/1700/100بلیران
2/385/286/109/88/00/1300/100ل چايهچ

1/158/153/235/182/67/195/10/100کل
يکامربع نوع آزمون

03/170مقدار آزمون
Sig000/0

31/0ضریب کرامر

گیرينتیجهبندي و . جمع5
دي رود، فرآینویژگی جدایی ناپذیر آن به شمار میآگاهی و مشارکتکه ي جنگلپایدار

هاي مختلف بشري شامل نگر براي تلفیق بهینه سرمایهمند، هدفدار و آیندهمتعادل، پویا، نظام
هــاي فیزیکــی، تســهیالت و ســرمایه طبیعــی (منــابع طبیعــی)، ســرمایه فیزیکــی (زیرســاخت 

ها)، سرمایه انسـانی و سـرمایه اجتمـاعی    فناوري)، سرمایه مالی (اعتبارات، درآمدها و ذخیره
. برپایـه ایـن برداشـت و بـا     1توسعه منابع انسانی در قالب نهادهاي اجتماعی استمحوریتبا

سازي بـا محوریـت   سازي و شبکهرسانی، ظرفیتتکیه بر رویکردهاي توانمندسازي، کمک
در بسـتر نهادهـاي اجتمـاعی، مشـارکت در همـه      و سنجش آگـاهی آنـان  هاي محلیجامعه
و بـراي  2نمایـد ري از منـابع طبیعـی ضـروري مـی    هاي توسعه از جمله توسعه و نگهداعرصه

دســتیابی بــه اثربخشــی و کــارایی و نیــز تــداوم و تعــادل فرآینــدهاي مشــارکت، آگــاهی از 
صـورت  ه ها و موانع، نقاط ضعف و قـوت اعـم از بـالقوه یـا بالفعـل بـ      ها، محدودیتتوانایی

ا با جلب مشارکت مردم . در این راستا الزم است ت3رسدمند ضروري به نظر میجامع و نظام

1. Borrini-Feyerabend et al (2000) and Richard, et al (2011)
2. Bukula and Memani (2006) and Kumar, et al (2014)
3. Eckman (1999) and Coulibaly-Lingani, et al (2011)
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بـرداري همـراه بـا    هاي فعال زمینه بهـره سازي مشارکت آنان در قالب تشکلمحلی و نهادینه
. این مهم در کشورهاي مختلف مورد توجه قـرار  1نگهداري و احیاي منابع طبیعی فراهم آید

.  2مندي انجامیده استگرفته است و به تجارب ارزش
ریبا کمی بیش از نصف ساکنان منـاطق مـورد مطالعـه اسـم     نتایج این بررسی نشان داد تق

اند و بیشتر مصاحبه شوندگان هم اطالع چندانی از عمر واقعـی  هاي هیرکانی را شنیدهجنگل
سازد کـه  ). این مسئله این نکته را به ذهن متبادر می1و جدول 1ها ندارند (شکل این جنگل

یته و قدمت این اکوسیستم تا بحـال کوشـش   در زمینه آموزش و آشنایی جوامع محلی با پیش
اي صورت نگرفته و در این زمینه جاي مساعدت بیشتري وجود دارد. سازمان یافته

هـایی از قبیـل اکوتوریسـم بـراي     با وجود مورد اقبال بودن این منطقه به منظـور فعالیـت  
ا دو بـار بـه   مردم سایر نقاط کشور و بلکه جهان، خود ساکنان محلی در نهایت سالی یک یـ 

هـا بـراي   روند که نشان دهنده عادي شدن و عادت کـردن بـه وجـود ایـن جنگـل     جنگل می
کـه بـا توجـه بـه خطـر تخریـب روزافـزون ایـن         جوامع محلی در طول زمان است. در حـالی 

ها ضرورت براي مراجعه به جنگل بیش از این وجود دارد و بایستی نسـبت بـه جـدي    جنگل
سازي بیشتر اهتمام ورزید. گگرفتن امر آموزش و فرهن

اي نیز وجود دارد از قبیل اینکـه جوامـع   هاي امیدوار کنندهدر کنار موارد ذکر شده نکته
ها برشادابی و سالمت انسان معترف هستند، استفاده از حیات وحـش و  محلی به نقش جنگل

یات وحـش را  گیاهان را در تهیه خوراك و پوشاك ناپسند دانسته و نیز شکار پرندگان و ح
داننـد. تـا گفتـه پیداسـت آگـاهی از چنـین حقـایقی باعـث         باعث از بـین رفـتن طبیعـت مـی    

هــا حساســیت بیشــتر و درنتیجــه مشــارکت بیشــتر جوامــع محلــی در امــر حفاظــت از جنگــل
) 1396گردد. نتیجه به دست آمده از ایـن بررسـی بـا نتیجـه یعقـوبی فرانـی و همکـاران (       می

گردد.تأیید می
کننـده و مخـرّب   % از پاسخگویان مهمترین عامل تهدید41س نتایج به دست آمدهبر اسا

% برداشــت غیــر مجــاز چــوب از 7/37، »هــاســوزي جنگــلآتــش«هــاي هیرکــانی را جنگــل
% نیز ساخت و 4/30% شکارهاي غیر مجاز و 5/31% ریختن زباله در جنگل، 8/36ها، جنگل

کننـده و  ا بـه عنـوان مهمتـرین عوامـل تهدیـد     ها رهاي عمرانی در جنگلساز و اجراي طرح
ــد. جــوانمیريمخــرّب اظهــار نمــوده هــا را اســتفاده ) عوامــل تخریــب جنگــل1392پــور (ان

1. FAO (2001)
2. Bukula and Memani (2006), Bose, et al (2006) and Eckman (1999)
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در يسـوز آتـش غیراستاندارد از درختان، چراي دام، تأثیر گرماي شـدید و وقـوع حریـق و    
دانـد کـه بـا    میی عیمنابع طباتیحدیدم مشارکت مردم در برنامه حفظ و تجدو عهاجنگل

نتایج تحقیق حاضر همسو است.
هاي مورد مطالعه در مورد ارتبـاط بـین سـطح تحصـیالت و     در تحقیق جاري بیشتر نمونه

داري را نشـان نـداده و بـه عبـارت دیگـر      ها تغییر معنیآگاهی نسبت به نقش و فواید جنگل
فرانـی و  بررسـی یعقـوبی  که در حالیدر ها دارند. دید یکسانی نسبت به فواید و نقش جنگل

و نستاییاروديقتصاابستگیواانمیز،فرهنگیاجتمــاعی ـ  يهایژگیو) 1396همکــاران (
نقشهاآنمانیزساتتباطاارضعیتو وطبیعیمنابعمینهدر زدممرتطالعاو اادسوسطح
يحیاو احفظيهاحطرايجردر امحلیيهادنهاو دممرکترمشایشافزدر امهمی
است.شتهداجنگل

هاي پژوهش، موارد زیر براي دستیابی به مشارکت مردم در برنامههاياینک بر پایه یافته
منابع طبیعی یکی از منـابع  . شودپیشنهاد میشمالهاي نگهداري، احیاء و توسعه بهینه جنگل

از دیدگاه مردم چـراي بـی رویـه و    .12رودامرار معاش و زندگی مردم روستایی به شمار می
به عنوان سوخت از علل اصلی تخریب جنگل به اهبرداري از جنگلخه زنی و نیز بهرهسرشا

برداري بهینـه از جنگـل و نیـز فـراهم     رو آموزش مردم منطقه براي بهرهرود، از اینشمار می
هایی در زمینه تعلیف دام و تامین سوخت بـراي مـردم منطقـه توسـط نهادهـاي      نهنمودن گزی

هـا از یکسـو و   ویـه و مخـرب از جنگـل   ربـرداري بـی  توقف رونـد بهـره  تواند به ربط میذي
. نگهداري و توسعه آنها از سوي دیگر کمک نماید

هـاي ایـن   یافتـه . 34اسـت افزایش آگاهی آنانسازي مشارکت مردم محلی نیازمند نهادینه
هـاي مـورد بررسـی بـراي ارائـه اطالعـات، همفکـري و        پژوهش نشان داد کـه بیشـتر نمونـه   

توانند از ایـن  ها میریزان و متولیان طرحاند، که برنامهشاورت ابراز آمادگی و تمایل نمودهم
ها با شرایط و نیازهاي محلی و نیز در زمنیـه ارزیـابی   ل در جهت سازگار نمودن برنامهپتانسی

توانند نقـش مهمـی در مـدیریت    ، نهادهاي محلی میبنابراین،5ها بهره گیرندو اصالح برنامه

)1394(محمدي .1
2. Warner (2000), Figueiredo, et al (2006) and Ahnstrom, et al (2009)

)1394(آرانی قرنی.3
4. Claytonet, et al (1998) and Hildyard, et al (1998)
5. Lynch (19980, Macqueen (2005) and Colombo, et al (2012)
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طرف پرسش، شوراهاي روسـتایی  هاي آماريجامعه. از آنجایی که 1منابع طبیعی ایفا نمایند
و نهادهاي محلی را به عنوان بهینه مشارکت محلی و نیز اطالع رسـانی و ارتباطـات پیشـنهاد    

بایسـت بـه تقویـت حضـور شـوراهاي روسـتایی و       ها میو متولیان طرحریزاننمودند، برنامه
رسـانی اهتمـام   کـار مشـارکت مـردم و آمـوزش و اطـالع     ها به عنوان راهبرنامهها در یاريده

ت مشارکهاي مناسب براي حضور همه مردم و نهادها و رو فراهم نمودن زمینهورزند. از این
برداري به عنوان مسـئله  از جمله طرح توقف بهرهها ریزي و اجراي طرحدادن آنان در برنامه

.اي دستیابی به تفاهم و جلب تعهد همگان ضروري می نمایدرسانی برو نیز کمکروز 
ــاربا طتباارايبررا يبیشتريهافرصتربطيذيهانمازسادمیشوتوصیه مختلفاقش

از دممرمختلفيهاوهگرمؤثرريهمکاو کترمشاجلبايبرو دهنموهمافرجامعه
ــارهو ... رامیدمريهاتشکلداران،برهبهرن،نااجوجمله و شناساییمؤثرنگیزشیاياهکـــ

يیتهارمأموو برنامههاو ظایفوحشرو رساختا،نیناقوبادممرشنایی. آنمایندعملیاتی
يبرنامههادر محلیيهادنهاودممرهجایگاو هــا، مراتــع و آبخیــزداري  ســازمان جنگــل 

آن مناسبايجراايبردارد ورتضرکهستاملیاعویگراز د،طبیعیمنابعاز حفاظت
تطبقاو هاوهگراز یکهرکترمشاجلبستابدیهی. دشوشتالو يیزربرنامه

.باشدمیمطالعهمندزنیاو شتهدادخوبهصمخصوهشیوبهزنیاجتماعیا
هـا یـا در جریـان طراحـی و     توسعه جنگلحفاظت و پیگیري این سازوکارها در راستاي 

ی را نیز درپی خواهـد داشـت. از جملـه    هاي مشارکتی در منطقه، ملزوماتاجراي دیگر برنامه
توان به موارد زیر اشاره نموداین الزامات و نیازها می

شناسایی و لحاظ نمودن ملزومات مرتبط با مشارکت مردم روستایی و نهادهـاي محلـی در   ـ 
هـاي هاي مبتنی بر مشارکت مردم روستایی در راسـتاي توسـعه جنگـل   جریان طراحی برنامه

برداري جنگل.ه مشارکت در طرح توقف بهرههیرکانی از جمل
شناسایی و لحاظ نمودن ملزومات مرتبط با تقویت نظام معیشت روسـتایی و امـور مربوطـه    ـ

شمال.هايمانند کشاورزي و دامداري و اثرگذاري آنها بر جنگل
ز ارزیابی و برآورده نمودن نیازهاي ترویجی مردم محلی و فراهم سازي اطالعات مورد نیاـ 

کارهـا و  هـاي مربوطـه بـا ارایـه راه    و منافع و پیامدهاي برنامهل آنان در ارتباط با توسعه جنگ
هاي مناسب،شیوه

1. Macqueen (2005) and Hildyard, et al (1998)
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تقویت همکاري و هماهنگی بـین کـارگزاران دولتـی و پیونـد آنـان بـا مـردم روسـتایی و         ـ 
یت در اندرکاران امر و برخوردار از ظرفیت فعالنهادهاي محلی با مشارکت بهینه همه دست

.المللیاي، ملی و بینسطوح مختلف محلی، منطقه

منابع
الـدین و نظـري سـامانی، علـی     اسدي نیلوانی، امید و محسنی ساروي، محسن و زاهدي امیري، قوام

و سـازمان جنگلهـا، مراتـع و آبخیـزداري در ارزیـابی      IUCNدو روشمقایسـه «)، 1394اکبر (
مـدیریت حـوزه   پژوهشـنامه . »)1زیدشـت  ـ: طالقـان ي مـوردي مطالعـه (پایداري حوزه آبخیز

.73ـ89، صفحات 11،شماره آبخیز
تعیـین ارزش اقتصـادي   «)، 1396اهللا (یان، ضیاءالدین و منصوري، معصـومه و سـنجابی، حجـت   باده

هاي بلوط زاگرس میانی (مطالعه موردي: استان ترین کارکردها و خدمات جنگلبرخی از مهم
، تابسـتان  )5، (ویـژه نامـه شـماره    19دوره ، علوم و تکنولوژي محیط زیسـت فصلنامه، »لرستان)

.353ـ363صفحات،1396
درسـت یزطیمحـ ازحفاظـت دریمحلـ جوامعنقش«)،1395(همن، بپوريخسروجمالی، نسیبه و

درنینـو يهـا يو فنـاور ونیزاسـ یمکانیملـ شیهمـا نیدوم، »داریپاتوسعهبهیابیدستيراستا
. يکشاورز

اثر چـراي  «)، 1392ن و مروي مهاجر، محمدرضا و اعتماد، وحید و زبیري، م (پور، محسجوانمیري
هاي زادآوري طبیعی (مطالعۀ موردي: بخش پاتم هاي جنگلی در گروهدام بر تغییر و تنوع گونه

.410ـ426، صفحات 66شماره هاي چوبنشریه جنگل و فرآورده، »جنگل خیرود)
فصـلنامه اقتصـاد محـیط    .»هاي توسعه در ایرانت و برنامهمحیط زیس«)،1395جهانگرد، اسفندیار (

.522ـ551، صفحات2شماره ،زیست و منابع طبیعی
نشـینان جنگـل مشارکتمیزانبررسی«)، 1393حبیبی، بهرام و علیپور، حسن و کیادلیري، هادي (

جنگلتحقیقاتـ پژوهشیعلمیفصلنامه، »مشارکتتقویتچگونگیوجنگلمدیریتدر
، شماره یک.22، جلد ایرانصنوبرو

، 1،شـماره  مجلـه حقـوقی عـدالت آرا   ، »هاي حقوقی توسعه پایـدار جنبه«)، 1384گوریپ، سینگ (
.11ـ19صفحات 
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. انتشارات دانشگاه تهران. »ها و مراتع)قوانین و مقررات منابع طبیعی (جنگل«)، 1390شامخی، تقی (
چاپ اول. 

داریـ به توسعه پایابیدر دستیعینقش منابع طب«)، 1389(بدالرضاع،امانیو سایرپ،صفري پورچاقی
.داریپاتوسعهوستیزطیمحانسان،یملشیهما.»اكحفاظت از خ

یرداري در مدیریت منـابع طبیعـی ایـران بـا     هاي بهرهنظام«)، 1385عباسی،عنایت و رضایی،ماشاهللا (
،شماره قتصادي، اجتماعی و فرهنگی تعاونماهنامه ا، »هاي منابع طبیعیتأکید بر وضعیت تعاونی

.50ـ55، صفحات 175
مشارکت مردم با خروج از جنگل در جهت توسعه پایـدار، مجموعـه   )، 1379(رتضیپور، معبدااهللا

.261-287آذر، 30-29، تهران، مشارکت و توسعهمقاالت اولین کنفرانس منابع طبیعی، 

بـرداري جوامـع روسـتایی و عشـایري از منـابع      قی بهرهبررسی نظام حقو«)، 1397جواد (،بیگیعلی
.75ـ93،صفحات 55،شمارهنامه انسان و محیط زیستفصل،»طبیعی در ایران

،نـایبی و جعفري، محمدوباستانی، سوسنو مهرابی، علی اکبر وآذرنیوند،حسینوقربانی، مهدي
گذاري و برنامـه ریـزي   تحلیل شبکه اجتماعی: رویکردي نوین در سیاست«، )1393(هوشنگ

، 65شماره ،بخیزداري، مجله منابع طبیعی ایرانآنشریه مرتع و ،»مدیریت مشارکتی منابع طبیعی
.553ـ568صفحات 

مشـارکتی در کـاهش فقـر روسـتایی     ریـزي بررسی کمی نقش برنامـه «)، 1394آرانی، بهروز (قرنی
، صـفحات  5،شـماره  ي روسـتایی هاپژوهش، »رزومورد شناسی: شهرستان فیروزکوه، روستاي ل

.467ـ488
مجله مسـکن و  ، »هاي متفاوت روستایی و حفاظت از محیط زیستگروه«)،1395کاظمی، نسرین (
.143ـ157، صفحات 155،شمارهمحیط روستا
نقش مشـارکت جوامـع محلـی در مـدیریت     «)،1396(سماعیل، اکرمی دهکرديکریمی، کبري و

. بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشـورهاي در حـال توسـعه   کنفرانس . »پایدار منابع طبیعی
.کرج ـ ایران.1396اسفند 

توسعه روستایی: یک خط مشی مناسب جهت دستیابی بـه توسـعه پایـدار    «)، 1394محمدي، حامد (
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Abstract
Forests, as a renewable resource, play an important role in creating a suitable
platform for the development of economic and social activities. In this research,
various objectives such as forest biodiversity, the importance of forests from
environmental and economic view points, destructive factors of forests, impact of
forests on people's lives, interaction of people with forests are the most important
issues discussed in this paper. The survey method and the statistical population of
this study include the three groups of citizens, villagers and tourists over 15 years
old in Mazandaran, Gilan, and Golestan provinces. The sample size of the three
groups is 1892 people in which 68.9%, 19.9% and 11.2% are citizens, rural and
tourists, respectively. The findings of this study show that 53.2% of the people have
heard the name of Hyrcanian forests while 46.6% of them were unaware of this
name. In addition, 62.4% have said that the hunting of birds and wildlife would
destroy the nature and the forest, 32.7% are on the opinion that the hunting cannot
have any particular impact, and only 7.4% of the respondents have said that hunting
of birds and wildlife would preserve the forest. 87.7% of the subjects under this
study are aware of the benefits, importance and the role of Hyrcanian forests in
terms of their environmental impacts. Fire, illegal harvesting from the forest, and
dumping of garbage in the forest by the public are considered as the most destructive
factors of the Hyrcanian forests. Based on the findings, 72.4% of the people are
concerned about the destruction of the Caspian forests, and 7.2% are not worried at
all about the destruction of the Hyrcanian forests. The objective of the greatest
number of people using the forest was for recreation, picking plants and forest fruits,
benefiting from medicinal plants, and collecting firewood. Pavement and road
problems, lack of facilities, gas shortages, insecurity in the forest and the problems
of health issues are among the most important concerns of forest residents.

Keywords: Hyrcanian forests, Biodiversity, Social Forestry, Forest Management,
Interaction with Forest.
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