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چکیده :
توسعه پایدار که در کلی ترین مفهوم ،تامین کننده نیاز نسل حاضر و نسلهای آینده و یا فردا را در امروز دیدن باشد ،همواره
موضوع حفاظت از زمین و به تبع آن حفاظت از جنگلها را مد نظر قرار می دهد .هدف از این تحقیق بررسي نقش مسائل اقتصادي
 اجتماعي مؤثر بر مديريت جنگل در يكي از مناطق ايران و توراني ،باغ شادی در شهرستان خاتم و شناخت بيشتر اين موضوعات ولها صورت گرفته است .تحقيق حاضر از نوع پيمايشي و به روش توصيفي ،همبستگي
ارتباط آن با حفاظت و بهره برداري از جنگ 
بوده و به شيوه ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است .جامعه پژوهش در اين تحقيق شامل دو گروه جنگل نشینان و
كارشناسان منابع طبيعي مي باشند .نتايج تحقيق در دو بخش توصيفي و استنباطي (تحليلي) آورده شده است .در آمار توصيفي براي
توصيف متغيرهاي مستقل و وابسته از مشخصههاي آماري نظير جداول توزيع فراواني ،درصدفراواني ،فراواني تجمعي ،ميانگين،
ميانه ،نما و انحراف معيار استفاده شده است .و در آمار تحليلي به منظور تعيين رابطه بين متغيرهاي تحقيق از ضريب همبستگي
اسپيرمن و براي بررسي تأثير فردي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از آزمونهاي كروسكال واليس و من وايت ني و براي بررسي
تاثير جمعي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از رگرسيون چند متغيره استفاده گرديده است .نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای
مستقل بر وابسته از طریق رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشان دهنده ان است که میزان اگاهی جنگل نشینان از اهمیت و
فواید جنگل نقش مثبتی بر میزان اعمال مدیریت صحیح جنگل توسط جنگل نشینان داشته است.
کلمات کلیدی :جنگل ،مدیریت جنگل ،جنگل نشینان ،مشارکت ،باغ شادی

( -1نویسنده مسئول) m.ilanlou@mhriau.ac.ir
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بیان مسئله
لهاي طبيعي در بسياري از نقاط دنيا ،يكي از موضوعاتي كه كشورها اغلب با آن مواجه
امروزه با كاهش سريع جنگ 
هستند ،چگونگي جلوگيري از تخريب و صدمة بيشتر به مناطق جنگلي است(اميرنژاد .)032 :09 13 ،متأسفانه عوامل
مختلفی مانند تغییر کاربري ،بهره برداريهاي بی رویه ،چراي دام ،آتش سوزي ،برداشت چوب و غیره ثبات و
پایداري این اکوسیستمها را تهدید می کنند و روز به روز از تعداد و کیفیت گونههاي گياهي و جانوري آن كاسته مي
يهاي اكولوژيكي
شود(ميرزائي .) 32 : 2012 ،آنچه مسلم است ،ادامه فشار وتخريب موجود است كه فراتر از توانمند 
تهاي جبران ناپذيري را به همراه خواهد داشت(ايلدرمي و همكاران .)941 :49 13 ،از
اين جنگلها بوده و خسار 
جمله تغ يي ر كاربري زمين به خصوص جنگل زادئي منجر به افزايش خطر سيل مي شود( داو 1و همكاران: 2017 ،
لها از دهه  1980با پشتيباني مردم در سطح جهان و به ويژه
 .) 72تمامي اين مسائل سبب شد كه بحث مديريت جنگ 

كشورهاي توسعه يافته مطرح شود(اسبعا 2و موستانشاهی .)7 : 2015 ،3پس از بحثهاي فراوان در سالهاي  1992تا
 ، 1995نشستهاي هيئت الدول جنگل 4در دوره زماني  1995تا  ، 997 1مجمع بين الدول جنگل 5در دوره زماني

 998 1تا  0 00 2و مجمع جنگل سازمان ملل متحد 6در سالهاي  2001تا  2005براي رسيدن به چارچوب مورد قبول
اكثريت كشورها براي مديريت بهتر جنگلهاي جهان برگزار گرديد .در همين راستا كشورها موظف شدند« برنامه

تهاي توسعه پايدار در مديريت جنگ 
ملي جنگل» را براي كشور بر پايه سياس 
لها 7يا مديريت پايدار جنگلها تهيه و

اجرا كنند(پیرصوفی املشی .) 1385:5 ،برهمين اساس امروزه در سراسر جهان توجه قابل مالحظه اي به مديريت

شهاي مختلفي براي دستيابي به آن در حال تحقيق و بررسي مي
پايدار جنگلها 8مي شود ،و اقدامات و رو 
باشد(يامادا .) 82 : 2018 ،9در اين زمينه مي توان به تحقيقات ذيل اشاره نمود:

حهاي احياء و
تحقيقات گودي و همكاران ( ) 997 1و توله( ) 998 1نشان دادند مهمترين اقدامات در اثر بخشي طر 
حفاظت از جنگل ،جلب مشاركتهاي مردمي و ترويج حفاظت از محيط زيست از جمله جنگلهاست .در مطالعه
اي كه بون و كافنر(  ) 2001انجام داده اند ،به اين نتيجه رسيدند كه رعايت اندازۀ مناسب گله و سهم سرانۀ دامدار از
مرتع در آفريقاي شرقي سبب ايجاد رابطه اي پايدار بين امنيت غذا يي و حفاظت از منابع طبيعي شده است .اسبعا و
موستانشاهی(  ) 2015در بررسی خود در جنگل رزرو در تانزانیا دریافتنـد کـه زراعت در حاشیه جنگل ،جمـع آوري
هیـزم ،جمـع آوري علوفه و برداشت عسل به صورت سنتی باعث تغییرات در پوشـش گیــاهی جنگـل شــده
اسـت .داو و همكارانش(  ) 2017در یافتههاي تحقیق خود در مورد استفادههاي مردم استان یوننان در کشور چین از
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فراوردههاي جنگلی ،به استفاده از چوب سوختی ،قـارچ خـوراکی و کـاجها ازجمله مهمترین وابستگی مردم به
عرصـههاي جنگلـی اشاره کرده انـد .همچنـین بیـان کردنـد کـه تخریـب ایـن عرصهها ناشی از عدم اشتراك
متناسب سـاکنان بـومی و دسترسی آنها به منابع و منافع است.
مطالعة حيدري و همكاران ( ) 389 1نشان داد كه عوامل برداشت صنعتي ،ضعف مديريت سازمانهاي زيربط،
يهاي جنگل ،بهره برداري جنگل نشينان ،و بهره
پيمانكاران جنگل ،عدم وجود قوانين ،بهره برداري نادرست تعاون 
برداري دامداران در تخريب جنگل دخالت دارند .قادري و همكاران (  )19 13نشان دادند كه عواملي مانند سطح سواد
دامداران ،آگهي از اهداف و فوايد طرح ،واحد دامي ،سابقة سكونت در جنگل ،درآمد ماهيانه ،رضايت از مفاد و
كليات طرح ،توجه به آداب و رسوم جنگلنشينان ،گفتگو با كارشناسان و محققان طرح تأثير معنيداري بر پذيرش
خروج دامدارن از جنگل داشته است .اميرنژاد(  )39 13به بررسي ميزان تأثير عوامل اقتصادي -اجتماعي براي تمايل به
لهاي شهرستان ساري پرداخته است .نتايج او نشان مي دهد كه متغيرهاي حفظ منابع طبيعي،
خروج دام از جنگ 
حهاي مرتعداري ،ميزان رعايت دورۀ قرق مراتع اثر مثبت و معني داري بر تمايل دامداران
تمايل به مشاركت در طر 
به خروج از جنگل داشته اند.ايلدرمي و همكاران(  )49 13به بررسي نقش عوامل اقتصادي و اجتماعي در تخريب
لهاي منطقه كاكارضا در لرستان پرداخته اند .نتایج این بررسی نشان داد که از بین عوامل مؤثر در
زيست بوم جنگ 
تخریب جنگلهاي منطقه که شامل بهره برداري ،دامداري و تغییرکاربري جنگل می باشد ،عامل بهره برداري از
جنگل مهمترین عامل تخریب این اکوسیستمها می باشد که علت آن نبود خطوط گازرسانی در منطقه موردمطالعه و
نیاز مردم محلی به برداشت چوب به منظور تهیه سوخت می باشد.
براساس مطالعات انجام شده مشخص می شود که نقش عوامل اقتصـادي – اجتمـاعی در تخریـب منـابع طبیعـت به
ویژه اکوسیستمهاي جنگلی بسیار مهم و قابل مالحظـه بوده است .منطقه جنگلي باغ شادي از توابع شهرستان خاتم
لهاي ارزشمند منطقه ايران و توراني مي باشد .روند بهره برداري
در جنوب استان يزد واقع گرديده و جزئي از جنگ 
از منطقه طي سالهاي گذشته بگونه اي بوده است كه بيشتر از ظرفيت و بصورت كام ًالًال سنتي مورد استفاده قرار
يهاي غير اصولي ناشی از شرايط اقتصادي،
گرفته است كــه عـلت اصــلي آن را مي تــوان در و بهره بردار 
لهاي منطقه جستجو كرد .عرصههاي جنگلي مناطق حساس ايران و توراني به لحاظ
اجتماعي حاكم بر جنگ 
يهاي فني و يا اقتصادي و
پراكندگي ،كمتر مورد توجه قرار گرفته وبه نظر می رسد كمترين مطالعات و بررس 
شهاي
اجتماعي مربوط به منابع طبیعی در اين عرصهها مي باشد.دراين تحقيق سعي مي شود با استفاده از رو 
پيمايشي و با تكميل پرسشنامه و انجام مصاحبه با كارشناسان و دست اندركاران منابع طبيعي ،دامداران و جنگل
لهاي بالقوه و بالفعل منطقه نقش عوامل اقتصادي و اجتماعي در مديريت
نشينان با مد نظر قراردادن پتانسي 
لهاي منطقه مورد نظر مشخص گردد.
جنگ 
موقعيت جغرافيا يي منطقه مورد مطالعه
جنگل باغ شادي در جنوبي ترين نقطه استان يزد در 25

يك لومتري مركز دهستان چاهك در شهرستان خاتم واقع
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شده(شكل  )1كه از لحاظ نوع و تر يك ب و وسعت در استان منحصر بفرد و پوشش گياهي آن بنه كوهي و بادام مي
ضهاي جغرافيا يي
باشد .اين محدوده بين عر 

 29درجه  42دقيقه تا  29درجه و 05دقيقه شمالي و طول جغرافيا يي

درجه  14دقيقه تا  54درجه  42دقيقه واقع شده است .فاصله منطقه تا مركز شهرستان حدود 30

54

يك لومتر و تا مركز

استان  072يك لومتر مي باشد .از طرف شمال به محدوده سامان كندر ،از طرف غرب به كوه سربره ،از طرف جنوب
به روستاي باغ معدن و از طرف شرق به جاده فرعي بختياري محدود مي گردد .بخش عمده منطقه شامل اراضي
پرش يي كوهستاني و تپه ماهوري است .بيشترين ارتفاع منطقه  2664متر و كمترين  1840متر و ميانگين بارندگي
ساليانه  285 /5ميلي متر است .اقليم منطقه در سيستم دومارتن نيمه خشك برآورد گرديده است(نجفي و همكاران،
.) 14 :49 13

شكل  :1نقشه منطقه مورد مطالعه
(ترسيم :نگارنده)
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مواد و روشها
تحقيق حاضر از لحاظ هدف ،كاربردي است ،چون نتايج آن براي برنامه ريزان و دست اندركاران بخش منابع طبيعي
قابل استفاده مي باشد .این تحقیق از لحاظ جمع آوری اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی است .همچنین تحقیق
حاضر از نوع همبستگی نیز می باشد .همچنین در مرحلهای که تحقیق به دنبال بررسی علل یا رابطه بین متغیرهای
مستقل تحقیق با متغیر وابسته اعمال صحیح مدیریت جنگل می باشد از نوع علی ارتباطی می باشد به عبارت دیگر
تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرد .جامعة آماری اين
تحقيق همه جنگل نشینان منطقه باغ شادی شهرستان خاتم و تمام کارشناسان منابع طبیعی مرتبط با منطقه مورد
مطالعه مي باشند.
در اين تحقيق به منظور نمونهگيري از ميان جامعه آماري موجود از روش سرشماري استفاده گرديد .در روش
سرشماري به دليل كم بودن تعداد حجم نمونه ،كل جامعه آماري بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته مي شود .حجم
نمونه در این تحقیق شامل  52نفر از جنگل نشینان منطقه باغ شادی شهرستان خاتم و  32نفر از کارشناسان منابع
طبیعی منطقه می باشد .براي جمع آوري اطالعات از دو روش به شرح زير استفاده شده است:
-1مطالعه اسنادي و كتابخانه اي :در ابتداي تحقيق ،بررسي جامعي در اسناد و مدارك صورت گرفت تا ضمن تحكيم
پايههاي نظري تحقيق ،از نتايج بررسي مشابه پيرامون موضوع تحقيق استفاده شود.
-2مطالعه ميداني :در اين قسمت براي به دست آوردن اطالعات مورد نياز تحقيق از دو نوع پرسشنامه استفاده گردید.
پرسشنامه مربوط به جنگل نشینان حاوي  36سؤال و پرسشنامه مربوط به کارشناسان حاوی  02سئوال مي باشد كه
سؤاالت بسته با استفاده از طيف ليكرت تنظيم و به منظور تهيه و تدوین پرسشنامه ،نخست پرسشنامه مقدماتي با
توجه به اهداف كلي و اختصاصي تحقيق طراحي گرديد كه پس از تع يي ن اعتبار و به دست آوردن قابليت اعتماد،
پرسشنامه نها يي تدوين شد.
در این تحقیق متغیر وابسته عبارت از میزان فعالیت انجام شده توسط جنگل نشینان در خصوص مدیریت صحیح
جنگل می باشد که این مقیاس از طریق حاصل جمع جبری  9شاخص سنجیده شده است .متغیر مستقل متغیری
است که متغیر وابسته را تحت تاثیر قرارمی دهد در تحقیق حاضر  15متغیر مستقل وجود دارد که شامل :سن ،سطح
تحصیالت ،میزان درآمد حاصل از بهره برداری از جنگل ،کل درآمد ساالنه ،میزان تماس مسئولین منابع طبیعی با
جنگل نشینان ،میزان اطالع از تخریب و فرسایش جنگل ،آگاهی از اهمیت و فوائد جنگل ،میزان استفاده از تسهیالت
بانکی ،دفعات شرکت در دورههای آموزشی ،نوع منبع درآمد (شغل) ،جنسیت ،وضعیت تاهل ،استفاده یا عدم استفاده
از تسهیالت بانکی ،شرکت یا عدم شرکت در دورههای آموزشی و عضویت یا عدم عضویت در تعاونی جنگل
نشینان می باشد .پس از جمع آوری ودسته بندی دادهها ،از دو روش آمار توصیفی واستنباطی جهت تجزیه وتحلیل
دادهها استفاده گردیده است .در روش آمار توصيفي از جـداول توزيع فراواني ،درصد فراواني ،درصد تجمعي
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ميانگين ،ميانه ،مد ،انحراف معيار ،كمينه و بيشينه استفاده به عمل آمده است .در تحليل استنباطي از ضريب
همبستگي اسپيرمن ،آزمون من وایت نی ،آزمون کروسکال والیس و رگرسيون چند متغيره استفاده گرديد.

يافتههاي توصیفی تحقيق:
جدول  1نتايج حاصل از ميانگين نظرات جنگل نشينان از پرسش نامه مي باشد.
جدول  :1نتايج حاصل از ميانگين نظرات جنگل نشینان
ميانگين

سوال
موافقت با خروج دام از جنگل

وضعيت

M= 2/ 42

کم

استفاده از چوبهای جنگلی

M= 3/ 00

متوسط

تالش مسئولین منابع طبیعی در خصوص آگاهی دادن به جنگل نشینان

M= 2/ 78

متوسط رو به پائین

آگاهی از تخریب و فرسایش جنگل

M= 2/ 48

کم

M= 3/44

تمایل به استفاده از سوختهای نباتی

متوسط به باال

تمایل به جایگزینی شیوه دامداری صنعتی

M= 2/ 98

متوسط

تمایل به ترک محل زندگی در قبال دریافت زمین

M= 2/ 92

متوسط

اعتقاد به مضر بودن دام در جنگل

M= 2/ 55

کم

اطالع و آگاهی از فوائد جنگل

M= 3/ 03

متوسط

تمایل به تغییر شغل دامداری

M= 2/ 57

کم

بهره برداری از جنگل برای علوفه دام

M= 3/ 07

متوسط

نقش قرق جنگل در حفاظت و بهره برداری از جنگل

M= 3/ 34

متوسط به باال

تاثیر جنگل در تامین درآمد خانوار

M= 2/ 80

متوسط رو به پائین

تاثیر دورههای آموزشی در حفاظت و بهره برداری صحیح از جنگل

M= 3/ 11

متوسط

لها
تاثیر تعاونی جنگل نشینان در حفاظت و بهره برداری از جنگ 

M= 2/ 57

كم

اعمال مدیریت صحیح جنگل

M= 2/ 97

متوسط

منبع  :یافتههای پژوهش

لهای منطقه 42 /5 ،درصد از جنگل نشینان با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند که بیشترین
درخصوص اهمیت جنگ 
اهمیت جنگلهای منطقه درتامین علوفه برای دامها می باشد .همچنین  23درصد جنگل نشینان بیشترین اهمیت آن
را برای تفرج وتفریح 91 ،درصد برای تهیه گیاهان دارویی و  15 /5درصد نیز برای تهیه گیاهان خوراکی عنوان نموده
اند .بررسی نظرات جنگل نشینان مورد مطالعه نشان می دهد که عمده ترین مشکالت موجود در بهره برداری از
لهای منطقه عبارت از کمبود آب و خشکسالی ،چرای بی رویه جنگل توسط دامداران اطراف ،مزاحمت افراد
جنگ 
بدون پروانه چرا ،تخریب شدید جنگل در گذشته و کمبود علوفه برای دامها می باشد .همچنين عمده ترین
لهای منطقه بر اساس نظرات جنگل نشینان عبارت از رقابت دامداران در بهره
مشکالت موجود در حفاظت از جنگ 
برداری ،نداشتن علوفه برای تامین غذای دامها ،مشکل معیشت خانوارها و نداشتن درآمد و کمبود امکانات می باشد.
بررسی نظرات و دیدگاههای جنگل نشینان مورد مطالعه در خصوص اولويت بندي میزان فعالیتهای صورت
گرفته(جدول )2در خصوص مدیریت صحیح جنگل نشان می دهد که بیشترین فعالیت در زمینه نهال کاری و بذر
کاری بوده است که با ميانگين  3/ 58در اولويت اول قراردارد .همچنين به ترتیب پیشگیری از آتش سوزی در جنگل
و کمک به اطفاء حریق ،تولید نهال ،گزارش جهت جلوگیری از قاچاق چوب در جنگل ،پیشگیری از تبدیل جنگل
به اراضی کشاورزی ،پیشگیری از برداشت بیش از ظرفیت پوشش جنگلی و رعایت اصول بهره برداری صحیح از

بررسي نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی967 ...

تهای دوم تا هفتم قرار گرفته اند .ضمن اینکه جمع آوری صحیح فرآوردههای جنگلی و عملیات
جنگل در اولوی 
گود برداری و سله شکنی در اولویت آخر قرار گرفته اند.
جدول  :2اولويت بندي میزان فعالیتهای صورت گرفته در خصوص مدیریت صحیح جنگل
گویهها

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

اولويت

نهال کاری وبذر کاری

51

3/ 58

1/ 25

1

پیشگیری از آتش سوزی در جنگل و کمک به اطفاء حریق

51

3/ 49

1/ 12

2

05

3/ 48

1/91

3

گزارش جهت جلوگیری از قاچاق چوب در جنگل

51

3/ 09

1/ 00

4

پیشگیری از تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی

52

3/ 03

1/ 00

5

پیشگیری از برداشت بیش از ظرفیت پوشش جنگلی

51

2/ 84

1/ 22

6

05

2/ 80

1/ 03

7

52

2/ 48

1/ 12

8

05

2/ 34

1/ 15

9

تولید نهال

رعایت اصول بهره برداری صحیح از جنگل
جمع آوری صحیح فرآوردههای جنگلی
عملیات گود برداری و سله شکنی

خیلی کم= 1کم=  2متوسط= 3زیاد= 4خیلی زیاد= 5
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جدول  3نتايج حاصل از ميانگين آمار توصيفي كارشناسان را نشان مي دهد.
جدول  :3نتايج حاصل از ميانگين آمار توصیفی کارشناسان
ميانگين

سوال

وضعيت

تاثیر جنگل در اقتصاد خانوارهای روستایی

M= 3/ 90

زیاد

اهمیت جنگل در توسعه اقتصاد ملی

M= 4/ 13

زیاد

موفقیت طرحهای جنگلداری

M= 3/ 00

متوسط

تاثیر آموزش در کاهش تخریب جنگل

M= 3/ 74

زياد

تاثیر آموزش در افزایش درآمد

M= 3/ 58

تاثیر امکانات رفاهی در کاهش تخریب اراضی

M= 3/54

نقش بهره بردرای سنتی در تخریب جنگل

M= 3/71

نقش کشاورزی مکانیزه در پیش گیری از تخریب جنگل
نقش مهاجرت در بهبود وضعیت اقتصادی

M= 3/ 46
M= 3/61

تاثیر تعداد افراد خانوار در اقتصاد خانوار

M= 3/ 41

رعایت توصیه کارشناسان منابع طبیعی

M= 2/ 90

یهای جنگل نشین
پذیرش تعاون 

M= 3/ 46

وضعیت پوشش آینده جنگلهای منطقه

M= 2/ 56

متوسط

به

باال
متوسط

به

باال
متوسط
متوسط

به

باال
متوسط
متوسط

به

باال
متوسط

به

باال
متوسط

به

باال
کم
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درخصوص بهترین شکل بهره برداری از جنگل 33 /5 ،درصد از کارشناسان مورد مطالعه عنوان داشته اند که بهترین
شکل بهره برداری از جنگل به صورت مالکیت خصوصی و فردی می باشد همچنین  33 /5درصد نیز بهره برداری
به صورت تعاونی جنگل نشین را بهترین شکل بهره برداری از جنگل عنوان داشته اند 61/5 .درصد کارشناسان
بهترین شکل بهره برداری از جنگل را بهره برداری دولتی و  61/5درصد نیز بهره برداری عمومی و عرفی را بیان
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نموده اند ضمن اینکه دو نفر نیز به پرسش مذکور پاسخ نداده اند .بررسی دیدگاه و نظرات کارشناسان نشان می دهد
که عواملی نظیر :توجه بیشتر به مسائل اقتصادی و اجتماعی جنگل نشینان ،توجه به مسائل فرهنگی ،توجه به دانش
حهای جنگلداری،
شهای الزم به جنگل نشینان ،مشارکت سایر دستگاههای اجرایی در طر 
بومی منطقه ،ارائه آموز 
تامین اعتبار الزم و نظارت صحیح بر اجرای طرحهای جنگلداری می تواند در موفقیت بیشتر طرحهای جنگلداری
تاثیر داشته باشند.
نتایج حاصل از بررسی دیدگاه کارشناسان مورد مطالعه در خصوص عوامل موثر در تخریب و بهره برداری نامطلوب
از جنگل نشان می دهد که مهمترين عامل فقر اقتصادی جنگل نشینان و دامداران منطقه بوده است که با ميانگين
 3/ 53در اولويت اول قراردارد .همچنين به ترتیب :تعداد زیاد دام و دامداران ،پائین بودن سطح سواد و آگاهی جنگل
نشینان ،شرایط اقلیمی و توپوگرافی منطقه و فرهنگ قومی و قبیلهای منطقه از دیگر عوامل موثر در تخریب و بهره
تهای بعدی قرار گرفته اند .همچنين در خصوص علل اساسی
برداری نامطلوب از جنگل بوده است که در اولوی 
ناکارآمد بودن اقدامات دولتی در رابطه با جنگلها نشان می دهد که :عدم توجه به معیشت جنگل نشینان ،عدم توجه
به فرهنگ منابع طبیعی ،نبود امکانات متناسب با سطح عرصههای منابع طبیعی ،فقدان اعتبارات الزم ،عدم جامع
نگری در طرحهای منابع طبیعی ،عدم مدیریت صحیح ،برنامهریزی متمرکز از باال به پائین ،عدم انگیزه مادی در
پرسنل منابع طبیعی ،کمبود کارشناسان متخصص و با تجربه ،زیاد بودن جمعیت جنگل نشین ،پی گیری نشدن جرائم
متخلفان و متجاوزان به منابع طبیعی ،پائین بودن سطح آگاهی جنگل نشینان و همسو نبودن برنامهها و سیاستهای با
لها می باشند .در
سایر بخشهای مرتبط با منابع طبیعی از علل اساسی ناکارآمد بودن اقدامات دولتی در رابطه با جنگ 
خصوص شیوههای جلب مشارکت جنگل نشینان در حفاظــت و بهره برداری صحیح از جنگل نشان می دهد که:
یهای جنگل نشین ،اطالع و آگاهی رسانی به جنگل نشینان در خصوص اهمیت و فوائد زیست محیطی
تشکیل تعاون 
جنگل ،تبین فرهنگ منابع طبیعی در بین جنگل نشینان ،باال بردن توان اقتصادی جنگل نشینان ،واگذاری تسهیالت

تهای شغلی در
حمایتی به جنگل نشینان ،برگزاری دورههای آموزشی – ترویجی برای جنگل نشینان ،ایجاد فرص 
کنار سایر فعالیتهای جنگل نشینان ،تبدیل واحدهای سنتی مستقر در جنگل به واحد صنعتی ،دخالت مردم در
حهای جنگلداری و بازدید جنگل نشینان از شرکتهای جنگل نشین موفق از مهمترین
تدوین و برنامهریزی طر 
شیوههای جلب مشارکت جنگل نشینان در حفاظت و بهره برداری صحیح از جنگل از دیدگاه کارشناسان می باشند.
نتایج حاصل از بررسی دیدگاه کارشناسان مورد مطالعه در خصوص اولويت بندي عوامل موثر در حفاظت و بهره
برداری بهینه از جنگلهای منطقه از بعد اقتصادی ،اجتماعی نشان می دهد که باال بردن توان اقتصادی جنگل نشینان
کهای جنبی بالعوض موثرترین عامل در حفاظت و بهره برداری صحیح از جنگل می باشد که با
از طریق کم 
ميانگين  3/ 80در اولويت اول قرار دارد .همچنين به ترتیب :مشارکت مردمی در عرصههای جنگلی ،باال بردن توان
اقتصادی جنگل نشینان از طریق طرحهای تبدیلی ،تولیدی و صنعتی ،سواد جنگل نشینان ،کاهش دام ،مالکیت
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خصوصی ،آموزش و ترویج جنگل نشینان و باال بردن توان اقتصادی جنگل نشینان از طریق توسعه کشاورزی و
نهای باال در در اولویتهای بعدی قرار گرفته اند(جدول .)4
زراعت با میانگی 
لهای منطقه ازبعد اقتصادی ،اجتماعی
جدول :4اولويت بندي دیدگاه کارشناسان در خصوص عوامل موثر در حفاظت و بهره برداری بهینه از جنگ 
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

اولويت

کهای جنبی بالعوض
باال بردن توان اقتصادی جنگل نشینان از طریق کم 

30

3/ 80

1/ 09

1

مشارکت مردمی

30

3/ 63

0/ 99

2

باال بردن توان اقتصادی جنگل نشینان از طریق طرحهای تبدیلی ،تولید و صنعتی

31

3/16

0/ 98

3

سواد جنگل نشینان

30

3/ 60

1/ 07

4

کاهش دام

28

3/ 53

1/71

5

مالکیت خصوصی

31

3/ 51

1/ 06

6

آموزش و ترویج جنگل نشینان

29

3/ 37

1/ 04

7

باال بردن توان اقتصادی جنگل نشینان از طریق توسعه کشاورزی و زراعت

30

3/ 13

0/ 86

8

خیلی کم= 1کم=  2متوسط= 3زیاد= 4خیلی زیاد= 5
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يافتههاي تحليلي تحقيق
 نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن -1بین سن جنگل نشینان و میزان فعالیت آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل رابطه معنی داری وجود دارد.
محاسبه ضريب همبستگي بين دو متغير سن جنگل نشینان و میزان فعالیت آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل
(  = r0/ 212و  ( ρ =0/ 162حا يك از آن است كه بين دو متغير مذكور در سطح  5درصد خطا رابطه معني داري
وجود ندارد .لذا فرض صفر تائید و فرض تحقيق رد مي گردد به عبارت ديگر میزان فعالیت جنگل نشینان در
خصوص مدیریت صحیح جنگل مستقل از سن آنان بوده است.
 -2بین سطح تحصیالت جنگل نشینان و میزان فعالیت آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل رابطه معنی داری
وجود دارد.
نتایج حاصل از ضريب همبستگي بين دو متغير سطح تحصیالت جنگل نشینان و میزان فعالیت آنان در خصوص
مدیریت صحیح جنگل (  = r0/ 726و  ( ρ =0/ 000بیانگرآن است كه بين دو متغير مذكور در سطح  1درصد خطا
رابطه مثبت وجود دارد .لذا فرض تحقيق با بیش از  99درصد اطمینان تائيد و فرض صفر رد مي گردد ،به عبارت
ديگر هر چه سطح تحصیالت جنگل نشینان بیشتر بوده است در نتیجه میزان فعالیت آنان در خصوص مدیریت
صحیح جنگل بیشتر بوده است.
 -3بین میزان درآمد جنگل نشینان از جنگل و میزان فعالیت آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل رابطه معنی
داری وجود دارد.
نتایج حاصل از ضريب همبستگي بين دو متغير میزان درآمد جنگل نشینان از جنگل و میزان فعالیت آنان در
خصوص مدیریت صحیح جنگل ( = r0 /447و  ( ρ =0/ 000بیانگرآن است كه بين دو متغير مذكور در سطح 99
درصد اطمینان رابطه مثبت وجود دارد .لذا فرض تحقيق مبنی بر وجود رابطه تائيد و فرض صفر با حداکثر خطای 1
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درصد رد مي گردد ،به عبارت ديگر هر چه میزان درآمد جنگل نشینان از جنگل بیشتر بوده است در نتیجه میزان
فعالیت آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل نیز بیشتر بوده است
 -4بین کل درآمد ساالنه جنگل نشینان و میزان فعالیت آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل رابطه معنی داری
وجود دارد.
نتایج حاصل از ضريب همبستگي بين دو متغير میزان کل درآمد ساالنه جنگل نشینان و میزان فعالیت آنان در
خصوص مدیریت صحیح جنگل ( = r0 /643و  ( ρ =0/ 027بیانگرآن است كه بين دو متغير مذكور در سطح 95
درصد اطمینان رابطه مثبت وجود دارد .لذا فرض تحقيق مبنی بر وجود رابطه تائيد و فرض صفر با حداکثر خطای 5
درصد رد مي گردد ،به عبارت ديگر هر چه میزان کل درآمد ساالنه جنگل نشینان بیشتر بوده است در نتیجه میزان
فعالیت آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل نیز بیشتر بوده است
 -5بین میزان تماس مسئولین منابع طبیعی با جنگل نشینان و میزان فعالیت آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل
رابطه معنی داری وجود دارد.
بررسی ضريب همبستگي بين دو متغير میزان تماس مسئولین منابع طبیعی با جنگل نشینان و میزان فعالیت جنگل
نشینان در خصوص مدیریت صحیح جنگل (  = r0/ 312و  ( ρ =0/0 37حا يك از آن است كه بين دو متغير مذكور در
سطح  5درصد خطا رابطه مثبت وجود دارد .لذا فرض تحقيق با  95درصد اطمینان تائيد و فرض صفر رد مي گردد،
به عبارت ديگر هر میزان تماس مسئولین منابع طبیعی با جنگل نشینان بیشتر بوده است در نتیجه میزان فعالیت جنگل
نشینان در خصوص مدیریت صحیح جنگل نیز بیشتر بوده است.
 -6بین اطالع جنگل نشینان از تخریب و فرسایش جنگل و میزان فعالیت آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل
رابطه معنی داری وجود دارد.
محاسبه ضريب همبستگي بين دو متغير اطالع جنگل نشینان از تخریب و فرسایش جنگل و میزان فعالیت آنان در
خصوص مدیریت صحیح جنگل (  = r0/ 030و  ( ρ =0/448حا يك از آن است كه بين دو متغير مذكور در سطح 5
درصد خطا رابطه معني داري وجود ندارد .لذا فرض صفر تائید و فرض تحقيق مبنی بر وجود رابطه رد مي گردد به
عبارت ديگر میزان میزان فعالیت جنگل نشینان در خصوص مدیریت صحیح جنگل مستقل از اطالع جنگل نشینان از
تخریب و فرسایش جنگل بوده است.
 -7بین آگاهی جنگل نشینان از اهمیت و فوائد جنگل و میزان فعالیت آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل
رابطه معنی داری وجود دارد.
نتایج حاصل از ضريب همبستگي بين دو متغير میزان آگاهی جنگل نشینان از اهمیت و فوائد جنگل و میزان فعالیت
آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل (  = r0 / 519و  ( ρ =0/ 000بیانگرآن است كه بين دو متغير مذكور در سطح
 1درصد خطا رابطه مثبت وجود دارد .لذا فرض تحقيق مبنی بر وجود رابطه تائيد و فرض صفر رد مي گردد ،به
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عبارت ديگر هر چه میزان آگاهی جنگل نشینان از اهمیت و فوائد جنگل بیشتر بوده است در نتیجه میزان فعالیت
آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل نیز بیشتر بوده است.
 -8بین میزان استفاده جنگل نشینان از تسهیالت حمایتی و میزان فعالیت آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل
رابطه معنی داری وجود دارد.
محاسبه ضريب همبستگي بين دو متغير میزان استفاده جنگل نشینان از تسهیالت حمایتی و میزان فعالیت آنان در
خصوص مدیریت صحیح جنگل (  = r0/ 556و  ( ρ =0/ 079حا يك از آن است كه بين دو متغير مذكور در سطح 5
درصد خطا رابطه معني داري وجود ندارد .لذا فرض صفر تائید و فرض تحقيق رد مي گردد به عبارت ديگر میزان
استفاده جنگل نشینان از تسهیالت حمایتی مستقل از میزان فعالیت آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل بوده
است.
 -9بین دفعات شرکت جنگل نشینان در دورههای آموزشی و میزان فعالیت آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل
رابطه معنی داری وجود دارد.
بررسی ضريب همبستگي بين دو متغير دفعات شرکت جنگل نشینان در دورههای آموزشی و میزان فعالیت آنان در
خصوص مدیریت صحیح جنگل (  = r0/ 609و  ( ρ =0/0 12حا يك از آن است كه بين دو متغير مذكور در سطح 5
درصد خطا رابطه مثبت وجود دارد .لذا فرض تحقيق با  95درصد اطمینان تائيد و فرض صفر رد مي گردد ،به
عبارت ديگر هر چه دفعات شرکت جنگل نشینان دردورههای آموزشی بیشتر بوده است در نتیجه میزان فعالیت آنان
در خصوص مدیریت صحیح جنگل نیز بیشتر بوده است.
جدول :5خالصه نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن درمورد فرضیههای تحقیق
ش.

متغیر شماره 2

متغيرشماره 1

r

p

فرضيه
1

سن

فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل

0/ 212

0/ 162

2

سطح تحصیالت

فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل

** 0/ 726

0/ 000

3

در آمد حاصل از جنگل

فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل

**0/447

0/ 000

4

کل درآمد سالیانه

فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل

*0/643

0/ 027

5

تماس با مسئولین منابع طبیعی

فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل

* 0/ 312

0/ 037

6

اطالع از تخریب و فرسایش جنگل

فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل

0/ 030

7

آگاهی از فوائد و اهمیت جنگل

فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل

** 0/ 519

0/448
0/ 000

8

میزان استفاده از تسهیالت حمایتی

فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل

0/ 556

0/ 076

9

دفعات شرکت در دورههای آموزشی

فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل

* 0/ 609

0/210

*=  %5خطا **=  %1خطا
منبع  :یافتههای پژوهش

 نتايج آزمون كروسكال واليس - 11بین میزان فعالیت جنگل نشینان درخصوص مدیریت صحیح جنگل از نظر نوع منبع درآمد (شغل) اختال  ف ف
معنی داری وجود دارد.
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نتايج حاصل از آزمون كروسكال واليس در خصوص اختالف میانگین میزان فعالیت جنگل نشینان درخصوص
2
مدیریت صحیح جنگل از نظر نوع منبع درآمد (شغل) و مقايسه مقادير  X =3/ 21و  ρ =0/9 35حاصل از جدول
معلوم مي گردد كه مقدار بدست آمده در سطح  95درصد اطمينان معني دار نمي باشد به عبارت ديگر فرص صفر
تائید و فرض تحقيق مبني بر وجود اختالف رد مي گردد .بنابراين مي توان اظهار كرد نوع منبع درآمد (شغل) تاثیری
بر میزان فعالیت جنگل نشینان درخصوص مدیریت صحیح جنگل نداشته است(جدول .)6
جدول :6نتايج حاصل از آزمون كروسكال واليس در خصوص اختالف میانگین
میزان فعالیت جنگل نشینان درخصوص مدیریت صحیح جنگل از نظر نوع منبع درآمد
ش

.فرضيه
11

متغير وابسته

متغير مستقل

فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل

نوع منبع درآمد

Sig

0/9 35

Chi-square
3/ 218

DF
3

منبع  :یافتههای پژوهش

نتايج آزمون من وایت نی
 - 12بین زنان و مردان جنگل نشین از نظر میزان فعالیت درخصوص مدیریت صحیح جنگل اختالف معنی داری
وجود دارد.
از مقايسه ميانگين میزان فعالیت زنان و مردان جنگل نشین درخصوص مدیریت صحیح جنگل و نيز مقايسه
(  Z=-0/ 728و  )u = 28 1/5حاصل از جدول در سطح معني داري(  ) ρ =0/0 55مي توان عنوان نمود كه بين میزان
فعالیت دو گروه در سطح  5درصد خطا اختالف معني دار وجود ندارد .بنابراين فرض تحقيق مبني بر وجود اختالف
با  95درصد اطمينان رد و فرص صفر تائید مي گردد .به عبارت دیگر بین میزان فعالیت زنان و مردان در خصوص
اعمال مدیریت صحیح جنگل اختالف معنی داری وجود ندارد و فعالیت دو گروه تقریبًاًا یکسان بوده است.
 - 13بین جنگل نشینان متاهل و مجرد از نظر میزان فعالیت درخصوص مدیریت صحیح جنگل اختالف معنی داری
وجود دارد.
از مقايسه ميانگين میزان فعالیت افراد متاهل و مجرد جنگل نشین درخصوص مدیریت صحیح جنگل و نيز مقايسه
(  Z=-1/ 431و  )u = 181 /5حاصل از جدول در سطح معني داري(  ) ρ =0/ 152مي توان عنوان نمود كه بين میزان
فعالیت دو گروه در سطح  5درصد خطا اختالف معني دار وجود ندارد .بنابراين فرض تحقيق مبني بر وجود اختالف
رد و فرص صفر تائید مي گردد .به عبارت دیگر بین میزان فعالیت افراد متاهل و مجرد در خصوص اعمال مدیریت
صحیح جنگل اختالف معنی داری وجود ندارد و میزان اعمال مدیریت صحیح جنگل توسط دو گروه یکسان بوده
است.
 - 14بین جنگل نشینانی که از تسهیالت بانکی استفاده نموده اند و سایرینی که استفاده نکرده اند از نظر میزان
فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل اختالف معنی داری وجود دارد.
از مقايسه بین جنگل نشینانی که از تسهیالت بانکی استفاده نموده اند و سایرینی که استفاده نکرده اند از نظر میزان
فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل و نيز مقايسه ( Z=-4/002و  )u = 48حاصل از جدول در سطح معني
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داري(  ) ρ =0/ 000مي توان عنوان نمود كه بين میزان فعالیت دو گروه در سطح 1درصد خطا اختالف معني دار
وجود دارد .بنابراين فرض تحقيق مبني بر وجود اختالف با  99درصد اطمینان تائید و فرص صفر رد مي گردد .به
عبارت دیگر بین میزان فعالیت جنگل نشینانی که از تسهیالت حمایتی استفاده نموده اند و سایرینی که استفاده نکرده
اند از نظر اعمال مدیریت صحیح جنگل اختالف معنی داری وجود دارد.
 - 15بین جنگل نشینانی که دردورههای اموزشی شرکت نموده اند و سایرینی که شرکت نکرده اند از نظر میزان
فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل اختالف معنی داری وجود دارد.
از مقایسه بین جنگل نشینانی که در دورههای اموزشی شرکت نموده اندو سایرینی که شرکت نکرده اند از نظر میزان
فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل و نیز مقایسه ( z= - 799 /3و )u=5/ 38
حاصل از جدول  7در سطح معنی داری ( ) =./...میتوان عنوان نمود که بین میزان فعالیت دوگروه در سطح  1درصد
خطا اختالف معنی داروجود دارد  .بنابر این فرض تحقیق مبنی بر وجود اختالف تایید و فرض صفر رد می شود .به
عبارت دیگر دورههای اموزشی برگزار شده در اعمال مدیریت صحیح در جنگل تاثیر داشته است .
 -61بین جنگل نشینانی که عضو تعاونی جنگل نشینان بوده اند و سایرینی که عضو تعاونی نبوده اند از نظر میزان
فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل اختالف معنی داری وجود دارد.
از مقايسه بین جنگل نشینانی که عضو تعاونی جنگل نشینان بوده اند و سایرینی که عضو تعاونی نبوده اند از نظر
میزان فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل و نيز مقايسه (  Z=-3/ 95و  )u = 100حاصل از جدول در سطح
معني داري(  ) ρ =0/ 000مي توان عنوان نمود كه بين میزان فعالیت دو گروه در سطح 1درصد خطا اختالف معني دار
وجود دارد .بنابراين فرض تحقيق مبني بر وجود اختالف با  99درصد اطمینان تائید و فرص صفر رد مي گردد .به
عبارت دیگر عضویت در تعاونی جنگل نشینان بر میزان فعالیت انان در خصوص مدیریت صحیح در جنگل تأثیر
داشته است.
جدول :7نتايج حاصل از آزمون من وایت نی در خصوص اختالف میانگین میزان فعالیت جنگل نشینان درخصوص مدیریت صحیح جنگل بر اساس جنس،
سهای آموزشی و عضویت در تعاونی
تاهل ،استفاده از تسهیالت بانکی ،شرکت در کال 
ميانگين دو گروه مستقل

متغير وابسته
فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل
فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل
فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل
فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل
فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل

مرد22 / 45 :
زن25 / 56 :
متاهل 24 / 74 :
مجرد91/ 84 :
استفاده از تسهیالت33 / 64 :
عدم استفاده81:
شرکت در کالس26 / 97 :
عدم شرکت02/18 :
عضویت درتعاونی28 / 30 :
عدم عضویت15 / 06 :

*= معنی داری در سطح  1درصد خطا
منبع  :یافتههای پژوهش

U

Z

Sig

27 1/0 50

-0/ 727

0/0 55

181 /0 50

-1/ 43

0/ 152

-4/002

0/ 000

68 1/0 50

-1/ 799

0/270

* 100 / 00

-3/ 959

0/ 000

* 48 / 00
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نتايج معادله رگرسیون چند متغیره

تحلیل رگرسیون یکی از روشهای پرکاربرد در مطالعات اجتماعی – اقتصادی است .این روش ارتباط تنگاتنگی با
ضریب همبستگی داشته وعمومًاًا بطور همزمان در مطالعات مورد استفاده قرارمی گیرد تحلیل رگرسیون این امکان را
برای محقق فراهم می کند تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهای مستقل پیش بینی و سهم هر یک از
متغیرهای مستقل را در تبین متغیر وابسته تعیین کند .روش گام به گام يكي از شيوههاي رگرسيون چند متغيره است
كه با مقايسه تمامي متغيرهاي مستقل ،متغيري كه بيشترين تاثير را مي گذارد وارد معادله مي نمايد ،اين روند به
تـرتيـب تـكـرار مي گردد تا جا يي كه هيچ متغيري توانا يي ورود به معادله رگرسيون چند متغيره را نداشته باشد .در
تحقيق حاضر با استفاده از روش گام به گام به ترتيب یک متغير وارد معادله رگرسيون چند متغيره گرديد.
گام اول :
در اين مرحله اولين متغيري كه وارد معادله گرديد  x7يعني آگاهی جنگل نشینان از اهمیت و فوائد جنگل بود كه
اين بدان مفهوم است كه متغير مزبور بيشترين تاثير را داشته است ،كه در اين مرحله ضريب همبستگي  R=0/ 79و
ضريب تعین =0/ 62

2

2

 Rو نيز ضريب تعين تعديل شده  = R 0/ 58محاسبه گرديده است از طرف ديگر مقدار F

حاصل از تجزيه واريانس برابر  F=61/ 63و سطح معني دار بودن آن برابر  ρ =0/200كه درسطح كمتر از يك هزارم

معني داري مي باشد .لذا با مشاهده ضريب تعين مي توان اظهار كرد كه متغير  x7يعني میزان آگاهی جنگل نشینان از
اهمیت و فوائدجنگل به تنها يي حدود  58درصد تغ يي رات در متغير وابسته میزان اعمال مدیریت صحیح درجنگل
توسط جنگل نشینان را باعث شده است(جدول.)8
جدول  : 8ضرايب متغيرهاي وارد شده بر معادله رگرسيون در گام اول
B

متغير
آگاهی جنگل نشینان از اهمیت و فوائدجنگل
عدد ثابت

0/ 568
1/93

اشتباه استاندار

B
0/ 39 1
0/ 497

Beta

0/ 790
-

T

4/ 07
-

Sig
0/200
-

منبع  :یافتههای پژوهش

با توجه به ضرايب جدول  8معادله خط رگرسيون …Y= a + b1x1+ b2x2 +در گام اول به صورت x7+1/93

 Y = 0/ 56می باشد و معادله استاندارد شده آن برابر است با  Y = 0/ 79 X7 :می باشد.
نتیجه گیری
نتايج حاصل از تاثير جمعي متغيرهاي مستقل تحقیق بر متغير وابسته میزان اعمال مدیریت صحیح درجنگل توسط
جنگل نشینان از طريق رگرسيون چند متغيره به روش گام به گام حا يك از آن است كه میزان آگاهی جنگل نشینان از
اهمیت و فوائدجنگل نقش مثبتي بر میزان اعمال مدیریت صحیح درجنگل توسط جنگل نشینان داشته است این
متغیر به تنهایی حدود  58درصد تغ يي رات در متغير وابسته میزان اعمال مدیریت صحیح درجنگل را تبین نموده است.
نتایج حاصل از یافتههای توصیفی در خصوص جنگل نشینان و کارشناسان:
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تأثیر جنگل در اقتصاد خانوارهای روستایی ،اهمیت جنگل در توسعه اقتصاد ملی ،بهترین شکل بهره برداری از
جنگل ،عوامل مؤثر در موفقیت طرحهای جنگلداری ،میزان موفقیت طرحهای جنگلداری ،اولویت بندی عوامل موثر
در تخریب و بهره برداری نامطلوب از جنگل ،علل اساسی ناکار آمد بودن اقدامات ،دولتی ،شیوههای جلب مشارکت
جنگل نشینان در حفاظت و بهره برداری صحیح از جنگل ،تاثیر آموزش در کاهش تخریب جنگل ،تاثیر آموزش در
افزایش درآمد ،تاثیر امکانات رفاهی در کاهش تخریب اراضی ،نقش بهره برداران سنتی در تخریب جنگل ،نقش
کشاورزی مکانیزه در پیش گیری از تخریب جنگل ،نقش مهاجرت در بهبود وضعیت اقتصادی ،تأثیر تعداد افراد
یهای جنگل نشین ،وضعیت پوشش
خانوار در اقتصاد خانوار ،رعایت توصیه کارشناسان منابع طبیعی ،پذیرش تعاون 
لهای منطقه ،اولویت بندی عوامل مؤثر در حفاظت و بهره برداری از جنگل ،که البته کلیه موارد
آینده جنگ 
موضوعات ذکر شده بعنوان فاکتورها( عوامل مهم) تأثیر گذار در حفاظت و بهره برداری از جنگل بررسی و میزان
تأثیر آن با توجه به محاسبات صورت گرفته از پاسخهای ارائه شده جنگل نشینان و کارشناسان استخراج شده است.
نتایج حاصل از یافتههای تحلیلی:
نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن:
ـ نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیرین جنگل نشینان ومیزان فعالیت آنها درخصوص مدیریت صحیح
جنگل نشان می دهد که هیچ رابطه معنی داری بین آن دو وجود ندارد بعبارت دیگر سن افراد مستقل از بهبود
مدیریت جنگل می باشد و با توجه به متوسط من که باال بوده و از تجارب کافی برخوردار می باشند مشخص میشود
که انتقال مدیریت توسط افراد جوان که با دستگاههای اداری مرتبط تر هستند ،احتما ًالًال در اجرای طرحها مؤثر تر می
باشد در حالیکه فاصله فرهنگی دو نسل و اینکه مسائل اصالح و احیاء توسط سالمندان به روش سنتی اعمال و آنان
از پذیرش نوآوری استقبال نمی کنند درمدیریت علمی و جدید تأثیر گذار است .بعبارتی بین دانش بومی و مدیریت
علمی در منطقه فاصله عمیقی وجود دارد و احتما ًالًال ارتباطات و تحوالت حادث در سه دهه اخیر در دنیا و کشور در
این روند نقش اساسی داشته است ،میتوان بیان داشت این پدیده در اقصی نقاط کشور تأثیر گذار بوده تا جایی که
نتایج حاصل از تحقیق حسن قاسمی(  ) 1380مؤید آن است که مدیریت سنتی دچار چالش گردیده و متغیرهای سن
و بهره برداری باهم همسو و هم جهت نمی باشند.
ـ نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر سطح تحصیالت دامداران و میزان فعالیت آنان در خصوص
مدیریت صحیح جنگل نشانگر آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین آن دو وجود دارد که خود بیانگر نقش
یها در برنامههای اصالحی و احیایی و مدیریت جنگل است که تحقیقات رایس و
سواد و پذیرش مثبت آگاه 
استوارت (  ) 967 1تأثیر پذیری مدیریت را مورد تأیید قرار می دهد.
ـ نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر میزان در آمد جنگل نشینان از جنگل و میزان فعالیت آنان در
خصوص مدیریت صحیح جنگل نشان میدهد که بین دو متغیر رابطه مثبت وجود داشته و معنی دار است.
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به عبارت دیگر هر چه میزان در آمد جنگل نشینان از جنگل بیشتر باشد در نتیجه میزان فعالیت آنان در خصوص
مدیریت صحیح جنگل نیز بیشتر بوده است .این در حالی است که نتایج حاصل از مطالعات انجام شده توسط آقایان
سلطانی(  ،) 1373سبحانی(  ) 377 1نشان داده است که بین میزان درآمد بهبود مدیریت مراتع رابطه معنی داری وجود
دارد که تحقیق حاضر آنرا مؤثر ارزیابی نمی کند که قطعًاًا پتانسیل مناطق و امکانات دامداران و جنگل نشینان شرایط
متفاوتی را ایجاد می نماید.
ـ نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر میزان کل درآمد ساالنه جنگل نشینان و میزان فعالیت آنان در
خصوص مدیریت صحیح جنگل رابطه مثبت را به نمایش می گذارد .یعنی هر چه میزان کل درآمد ساالنه جنگل
نشینان بیشتر باشد فعالیت آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل نیز بیشتر می گردد .که تحقیقات مقدم ( ) 1365
و سبحانی( ) 377 1و همچنین سلطانی (  ) 1373و سبحانی (  ) 377 1بیانگر آن است که هر چه درآمد سایر بخشها از
قبیل کشاورزی وسطح زیر کشت بیشتر باشد در بهبود مدیریت عرصههای منابع طبیعی مؤثر است.
ـ نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر میزان تماس مسئولین منابع طبیعی با جنگل نشینان و میزان فعالیت
جنگل نشینان در خصوص مدیریت صحیح جنگل رابطه مثبت را نمایش میدهد .در نتیجه هر چه تماس مسئولین و
کارشناسان منابع طبیعی با جنگل نشینان بیشتر بوده است میزان فعالیت آنان در مدیریت صحیح جنگل نیز بیشتر بوده
است .تحقیق سعادت(  ) 1373بیانگر این است که برخورد صحیح با روستائیان و دامداران اعتماد و احساس مالکیت
و مسئولیت آنان را افزایش داده و خود اقدام به حفاظت ،اصالح و احیاء عرصهها می نمایند.
ـ نتایج حاصل از میزان فعالیت جنگل نشینان در خصوص مدیریت صحیح جنگل واطالع آنها از تخریب و فرسایش
یک رابطه مستقل را نشان می دهد .یعنی بین دو متغیر مذکور رابطه معنی داری وجود ندارد .در حالیکه نتایج
تحقیقات ویلکوکس (  ) 988 1و قنبری (  ) 377 1آگاهی ،سوادآموزی ،سن ،و سطح تحصیالت را در میزان آشنایی
دامداران مؤثر میداند.
نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر میزان آگاهی جنگل نشینان از اهمیت و فواید جنگل و میزان فعالیت
آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل رابطه مثبت را نشان میدهد و میزان آگاهی جنگل نشینان را در مدیریت
صحیح مؤثر ارزیابی می نماید .که در تحقیقات ویکلوکس(  ) 988 1قنبری(  ) 377 1این موضوع کام ًالًال تأیید شده
است.
ـ محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر استفاده جنگل نشینان از تسهیالت حمایتی ومیزان فعالیت در مدیریت
صحیح جنگل نشانگر رابطه معنی داری نیست .یعنی دو متغیر مستقل از یکدیگر بوده اند .در تحقیق شهبازی(
 ) 379 1بیان شده است که داشتن یک اکثریت روستایی محروم نمی تواند شرایط توسعه را فراهم نماید.
ـ نتایج حاصل از بررسی ضریب همبستگی بین دو متغیر دفعات شرکت جنگل نشینان در دورههای آموزشی و میزان
فعالیت آنان در خصوص مدیریت صحیح جنگل رابطه مثبت را نشان میدهد .به عبارت دیگر شرکت در دروههای
آموزشی بیشتر میزان فعالیت آنان را در خصوص مدیریت صحیح جنگل افزایش داده است .که در تحقیقات مختلف
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انجام شده از جمله توکلی(  ،) 1375شهبازی(  ،) 1375کاظمی(  ،)6 37 1ستایش(  ،) 377 1قنبری(  ،) 377 1افتخاری(
 ،) 378 1رایس و استوارت(  ،) 967 1براون ولستر(  ) 1985این موضوع تأیید شده است.
نتایج حاصل از تأثیر فردی متغیرهای مستقل بر وابسته:
ـ آزمون من وایت نی در خصوص میزان فعالیت زنان و مردان و اعمال مدیریت صحیح جنگل اختالف معنی داری
را نشان نداد و بیانگر این بود که فعالیت دو گروه تقریبًاًا یکسان بوده است .که سبحانی(  ،) 377 1فارغ از موضوع
جنسیت عنوان می نماید بعد خانوار در هر روستا با تخریب منابع طبیعی همخوانی دارد.
ـ در آزمون من وایت نی نتایج حاصل از مقایسه بین جنگل نشینانی که از تسهیالت بانکی استفاده نموده اند و
سایرینی که استفاده نکرده اند از نظر میزان فعالیت در خصوص مدیریت صحیح جنگل اختالف معنی دار است.
یعنی حمایت از جنگل نشینان از طریق دام واعتبارات تسهیالتی می تواند در مدیریت صحیح جنگل نقش داشته
باشد.
ـ نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در خصوص مقایسه میانگین رتبه ای جنگل نشینانی که در کالســهای
آمـوزشی شرکت نموده اند و سایرینی که شرکت نکرده اند نشان میدهد که اختالف معنی دار بوده وتأثیر بسیار
زیادی در مدیریت صحیح جنگل داشته است و شرکت کنندگان موفق تر عمل نمودا ند .که نتایج تحقیق رایس و
استورات (  ،) 967 1افتخاری(  ،) 378 1بهرانی(  ) 999 1وسعادت(  ) 1373نشان دهنده همین تأثیر بوده که تحقیق
حاضر نیز این مطلب را تأیید نموده است.
ـ نتایج حاصل از آزمون من وایت نی بین جنگل نشینانی که عضو تعاونی جنگل نشینان بوده اند و سایرینی که عضو
تعاونی نبوده اند از نظر میزان فعالیت درمدیریت صحیح جنگل اختالف معنی دار است .بعبارت دیگر عضویت در
تعاونی جنگل نشینان درمدیریت صحیح جنگل تأثیر داشته است.
ـ نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص مدیریت صحیح جنگل و نوع منبع در آمد( شغل) اختالف
معنی داری را نشان نمی دهد .در واقع نوع شغل تأثیری بر میزان فعالیت جنگل نشینان در خصوص مدیریت صحیح
جنگل نداشته است.
نتایج حاصل از تأثیر جمعی متغیرهای مستقل بر وابسته:
نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره در خصوص تأثیرات متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته یعنی میزان اعمال
مدیریت صحیح در جنگل توسط جنگل نشینان نشانگر آن است که میزان آگاهی جنگل نشینان از اهمیت و فواید
جنگل نقش مثبتی بر میزان اعمال مدیریت صحیح و جنگل توسط جنگل نشینان داشته است.
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