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 مقدمه.1
افزون صنایع و تکنولوژی در زندگی رهد فزاینده و روز

ات عمومی را با الود به امروز، ضالالالمن آن که رفاه و الدم

یههمراه می ما به موازات آن، سالالالر های ها و ثروتآورد، 

طلیعی کشالالالور را برای تأمین این رفاه در معرط الحر و 

هالالای الالالدادادی، تدهالالد. از جملالاله ثرونالالابودی قرار می

محیحی های زیستباهند که از جنلهو مراتع می هاجنگل

ب ند.  یت فراوان حائز اهم ثارهو اقتصالالالادی  که آ  ویژه آن 

زمین کرۀ محیحی آن سایر کشورهای همسایه بلکه زیست

. سرزمین ما به لحاظ ساالتار ]22[را متأثر الواهد ساالت 

هالای جغرافیالالایی، دارای محالالدودیالتموقعیالالت طلیعی و 

اساسی برای تولید بیولوژیک و پایداری نظام زیستی است، 

ست صلی زی سمت ا و مراتعی  هاجنگلهای آن را بومزیرا ق

های الشک و نیمه الشک دهند که در قسمتتشکیل می

اند و این مناطق به و یا مناطق کوهسالتانی گسالترش یافته

ای و هالالکننده طور طلیعی دارای اکوسالالیسالالتم حسالالاس

برداری الارج از توان محدود هسالالتند که در صالالورت بهره

به سالالالادگی در معرط تخریب قرار میآن به  گیرندها  و 

لحاظ هرایا طلیعی در اغلب اوقات برای احیاء و بازسازی 

فراوانی را پرداالت یا زمان زیادی را صرف  ۀهزینباید ها آن

و مراتع، حفاظت از  هاجنگلدر این صورت صیانت از  ،کرد

برداری از این منالالابع در رالالارروا نظالالام هالالا و بهرهآن

 ؛ترین روش اسالتهزینهاکولوژیک و توان تولید طلیعی کم

ید انتظار  لا به مجموعه دالیلی ن نا  در غیر این صالالالورت ب

ندداهالالالت که در  نابع رشالالالمگیر و  ۀآی نزدیک از این م

و مراتع بیش  هاجنگل. ]24[بماند  ارزهالالالمند ریزی باقی

اگر . ]9[ پوهالالالانندمی از سالالالح  کشالالالورمان را میاز نی

برداری از محصوالت غیرروبی اصولی و درست صورت بهره

با نگیرد الود می باهالالالالد.  یب  مل تخر ند یکی از عوا توا

صوالت  ۀمتحظ ستفاده از مح صادی ا اهمیت و ارزش اقت

های آن و بدون تردید به نظم کشالالالیدن اسالالالتفادهفرعی، 

با های درسالالالالت بهرهتدوین روش نابع  برداری از این م

ید و اسالالالتمرار این  را ها وردهآفرمشالالالارکت مردم که تول

تضمین کند از نظر اقتصادی و زیست محیحی )حفاظت و 

 .]7[پایداری تولید( دارای ارزش و اهمیت زیادی اسالالالت 

ود، همچنین به علت آنکه منلع درآمد مسالالتمری الواهد ب

ها به وجود الواهد آورد که در نهایت تعلق الاطری در آن

( و مراتع هاجنگل) منجر به حفاظت مسالالالتمر منلع تولید

های کمی و هود. انجام این اصل بدون هناالت ویژگیمی

هالالا کیفی این منالالابع و رگونگی بالاله فعالالل درآوردن آن

ن استفاده ییشترب در گذهته. ]21[ پذیر نخواهد بودامکان

الرای دام بوده اما با افزایش هناالت از  الور ر مراتع به منظ

الاهی مردم و نیاز جامعه  الح  آگ التن س الاال رف از مرتع و ب

های مرتع مورد توجه قرار یجوانب مختلفی از سالالالودمند

عمالالالومی  ۀپیالالالشینگرفته اسالالالت. از ایالالالن رو در مقابالالالل 

 دار و علم مرتع با هالالالالدف آگالالالالاهیمراتع که در آن مرتع

دادن بالالالاله رگونگی برداهت پایدار و عملکرد الالالالالوا از 

مراتالالالالع از طریالالالالق دام اهلی داهت، رهار موضو  محر  

نگهداری و حفاظت از منابع پایه،  :ازکالالاله علارتنالالالد هده 

ندهای اجتمالالالاعی و یرند منظوره، اهمیالالالت فرآ ۀاستفاد

الا متقابل. الابع و رواب الدیریت من الصادی در م ن یبنابرا اقت

ای که مرتالع، ایده ۀعلوفالروی هکیالدات زیالادأعلی رغالم ت

ند طریق دیگر نیز از  به ر یدات دامی  مردم عتوه بر تول

ستفاده نمایند همچنین بالالالالا  . در حال رهد است مراتع ا

صر اقلیتوجالالالاله به ارتلاس مستق ، مییم زنلور با مرتع، عنا

الیا فیمحی اله یاو ن زیک الرآوردهز انسان ب الاف الور ه ی زنل

( الزم یعالالالسل )بالالاله عنالالالوان یالالالک محصول فرعی مرتع

این  .]8[ بررسالی و تحلیل گردد یاسالت هالرا یا محیحال

 8000کشالالور ایران با داهالالتن بیش از سالالت که ا در حالی

ن یاهی یکی از غنی ۀگو یا را دارا ترین جوامعگ یاهی دن  گ

غنی را گیاهان دارویی  ای از این فلورو بخش عمده سالالتا

برداری های بهرهدر این راستا نظام. ]13[ دهندتشکیل می

نابع بم ظامهطلیعی  ماعی و عنوان ن هایی اقتصالالالادی، اجت

های مربوس به اند در تدوین و اجرای برنامهمردمی توانسته

، مراتع و هاجنگلطلیعی سالالالازمان، حفظ و احیای منابع

در طلیعی دهند. مدیریت منابعآبخیزداری کشالالور را یاری 

های تعاونی در مناطق های فوق با نام هالالالرکتقالب نظام

ته اسالالالت  عاونی]1 [مختلف کشالالالور هالالالکل گرف های .ت
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ها بیشتر مورد پذیرش تعاونی مرتعداری مزایایی دارند. اوالً

ها مانع از تصرف ایتت و طوایف هستند. دوم اینکه تعاونی

های افراد گاهبه قرقآن عدوانی اراضالالالی مرتعی و تلدیل 

 های مرتعداریهالالالوند. سالالالوم اینکه، تعاونیمشالالالخص می

و هر سالالالاله برای اموری مانند  زایی دارندقابلیت اهالالالتغال

هی میکپه هی و بذرپا توانند تعداد زیادی از کاری، کودپا

از بروز رهارم اینکه کارگران فصلی و اعضا را هاغل کنند. 

کت تنش و االتتف جلوگیری می ند و میزان مشالالالالار کن

ر جهت بسالالالا دهند. پنجم اینکه، دمدرن را افزایش می

ماعی در بهره لت اجت نابع ثروت عدا گانی از م برداری هم

 .]5[کنند عمومی و طلیعی عمل می
ش در، ]18[ ساالتن مهم یپژوه  یعوامل نیتربا محر  

سان )عوامل فرهنگ ریکه تحت تأث سیس ،یاجتماع ،یان  یا

 ایمح و انسان متقابل ارتلاس زدن بهم سلب(، یاقتصاد و

 یاند، در جستجودهیاز مراتع گرد یبرداربهره آن تلع به و

سان در تخر ست جینتا نیا به مراتع بینقش ان  که افتی د

مل نیمهمتر تیجمع بخش در  بیتخر در لیدال عوا

 منابع نیا از نامتناسب یبردار بهره و تیجمع رهد مراتع،

هدیم شی ]10[. با ه ینقش راهلردها، در پژوه و  یآموز

 درمراتع  یبو کاهش تخر یدارپا یبرداربهرهتوسالالالعه در 

را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد بین  یتماستان ا

 تمدید و آموزهالالالی هایدوره در بردارانبهره مشالالالارکت

 معنادار و مسالالالتقیم رابحۀو کاهش تخریب مراتع  آموزش

عوامل  یبه منظور بررسالال یدر پژوهشالال، ]12[ .دارد وجود

مراتع  یبها در تخراز آن یکسالالالهم هر  یینو تع یبتخر

ستان آذربا ستان با  4تعداد  یغرب یجانا  ۀسامان 33ههر

نه یقبردار از طربهره 157و  یعرف  یتصالالالالادف یریگنمو

 یاقتصاد یزۀانگ ینکه ب یدرس یجهنت ینبه ا یستماتیکس

دار وجود دارد. یمثلت و معن ۀرابحمراتع  یبو مقدار تخر

مل  یبه بررسالالال یدر پژوهشالالال، ]22[  یزانبر مثر ؤمعوا

هالالمال و  یهاجنگلدر حفاظت از  یانمشالالارکت روسالالتائ

ستان شور در ا ستان و مازندران پرداالته  یهاغرا ک کرد

 یهانشان داد سح  سواد و هرکت در کتس یجاست. نتا

 یزانوابسالالته م یربر متغ یمثلت یراتتأث یجیترو-یآموزهالال

اند، را دارا بوده هاجنگلدر حفاظت از  یانمشارکت روستائ

های تعاونی تأثیر زیادی در کاهش همچنین ایجاد هالرکت

با هدف ، ]21[دارد.  هاجنگلتخریب  در پژوهشالالالی که 

های ترویجی بر الانوارهای روستایی هناالت اثرات آموزش

ستفاده  هیابی، با ا و دامدار بوده و در رارروا پژوهش ارز

از الگوی ارزهالالیابی هالالله آموزش، در هالالهرسالالتان فریدن 

سال  صفهان در  هد که از  1383ا شخص  انجام گرفت م

ماعی، آموزش قای سالالالح نظر اجت  های ترویجی در ارت

ها، ی هالالالغلی، ارتقای سالالالح  مهارتهااطتعات و آگاهی

های نوین دامداری و افزایش مشالالارکت گیری هالالیوهکاربه

های جمعی تأثیر مثلت دارد؛ همچنین، اجتماعی و فعالیت

تالالأثیر مثلالالت  ۀزمینالالهالالای ترویجی در فراگیران آموزش

صی، ها بهآموزش ص ویژه در افزایش اطتعات عمومی و تخ

افزایش التقیت و نوآوری، بهلود مدیریت و ایجاد اعتماد 

ند فاق نظر دار له]17[ .به نفس بیشالالالتر ات قا به ، در م ای 

برداری از های تعاونی جهت بهرهبررسالالی تأسالالیس هالالرکت

کاهش  تأثیر آن بر  گل و مرتع و  محصالالالوالت فرعی جن

تخریب از دیدگاه روسالالتائیان پرداالتند، نتایج نشالالان داد 

های تعاونی مردمی بر کاهش تخریب تا تشالالکیل هالالرکت

 .گذار استدرصد تأثیر 18حدود 

سی به ایمقاله در، ]14[  سه در نهادی ساالتارهای برر

در رابحه با محصوالت غیر روبی جنگل  اطراف اروپا منحقۀ

شان  .اندپرداالته  مؤسسات مؤثر دهد که بررسیمینتایج ن

 مثمر ،الارجی منظر از ،اول – جداگانه منظر دو از نوآوری

 توسالالالعۀ بر الود حمایت طریق از توانندمی زیرا اسالالالت ثمر

ند تأثیر هانوآوری گذار  عنوان به ،دااللی منظر از ،دوم و ب

 "نهادی نوآوری" را آن بنابراین که ،نوآوری الود از بخشالالی

 کنیم تأیید توانیممی ،تمایز این گرفتن نظر در با .نامندمی

 فعالیت و مشالالارکت یگرو در بسالالیار پروژه یک موفقیت که

مان هایگروه از وسالالالیعی طیف ته سالالالاز عاالن یاف  در ف

ای در محالعه، ]7[. است نهادها از الارج و دااللی هایعرصه

سی  ست  ۀرابحبه برر ستایی با محیا زی فقر الانوارهای رو

نتایج نشالالالان داد که منابع زیسالالالت در زیملابوه پرداالت. 

الانواده 40محیحی  مد  به درآ مکدرصالالالد   های فقیر ک



 1399، بهار 1، هماره 73مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طلیعی ایران، دوره 

 

 

212 

بل می قا یت  نابع زیسالالالت محیحی دارای اهم لذا م ند.  ک

 ،]25[ باهالالدتوجهی در اقتصالالاد الانوارهای روسالالتایی می

روی مردم محلی دایاک در هالالرق کالیمانتان در  پژوهشالالی

 کشالالور اندونزی انجام دادند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود

که کملود درآمد مردم بومی، موجب هالالده اسالالت تا آنها با 

جات، گیاهان دارویی، میوهبرداری زیاد از بهره ها و سالالاللزی

باملو، جنگل اسالالتفاده از زنلور، اسالالتفاده از گیاه الیزران و 

 منحقه را مورد تخریب قرار دهند.

عبه ، ]9[ حال مل  ۀم کت مردم در ثر ؤمعوا بر مشالالالار

هاالص شان داد که  های مدیریت جنگل پرداالت. نتایج ن

اجتماعی و اقتصالالالادی به ترتیب به عنوان اولین و دومین 

نظر مهم در این مصالالاحله انتخاا هالالدند. همچنین نتایج 

 ۀداوطللاننشالالان داد که وابسالالتگی باالیی بین مشالالارکت 

با کیفیت هاجنگلمردم در مدیریت جنگل و افزایش  ی 

 در عضالالالویت تأثیردر پژوهشالالالی ، ]19[. الوا وجود دارد

 ، Tigrayدر روسالالتایی فقر و درآمد بر تعاونی هایهالالرکت

 از حاکی نتایجرا مورد بررسالالی قرار دادند.  هالالمالی اتیوپی

 گذاریسالالالرمایه میزان هم و عضالالالویت هم که اسالالالت آن

 دارای فرانچینزا تعاونی هایهالالرکت در سالالهام در الانوارها

ای به محالعه، در ]24[ .است رفاهی مثلت معناداری اثرات

 تأمین منلع عنوان به روبی غیر جنگلی محصوالتبررسی 

جنگل پرداالتند. نتایج نشالالان داد  سالالاکنان برای معیشالالت

 زندگی جنگلی مناطق در که روسالالتاییانی و قلایل بیشالالتر

 منلع عنوان به محصالالالوالت غیرروبی جنگل به کنندمی

فقر و وابستگی ای در مقاله، ]26[ .اند وابسته الود معیشت

ستائی هند  سی کرد. را به منابع در مناطق رو محالعات برر

ستگی قللی که در مورد الانواده ستایی و میزان واب های رو

ها به منابع مشالالالترک در کشالالالورهای در حال این الانواده

توسعه انجام گرفت نشان داد که میزان وابستگی با افزایش 

تری از پیچیده ۀرابحیابد. این محالعه به درآمد کاهش می

ست Jhabuaها در الانواده ست یافته ا شان  .هند د نتایج ن

هالالکلی  U ۀرابحدهد بین درآمد و وابسالالتگی به منابع می

درآمد و کم ۀطلقوجود دارد و این بدان معناسالالالت که دو 

به ، ]6[ درآمد بیشالالالترین اسالالالتفاده از جنگل را دارند.پر

در مناطق  قارچ)زادآوری(  درآمد حاصالالالل از تولید ۀمحالع

ای روسالالالتاهای فنتند پرداالت. یکی از کارهای حاهالالالیه

متداول روسالالتائیان در مناطق روسالالتائی فنتند برداهالالت 

های الوراکی جنگلی به صالالورت سالالنتی جهت تفری ، قارچ

مصالرف الانگی و فروش در بازارهای کورک محلی اسالت. 

ع حال قارچ الوراکی جنگلی دارای این م که  ه نشالالالان داد 

اهمیت زیاد و به عنوان یک منلع درآمد برای سالالالاکنان 

ست ستاهای محروم ا  درآمددر پژوهشی با عنوان  ،]2[ .رو

شت و محیحی ست یافتند معی ستایی، به این نتیجه د  رو

 روبی هایسوالت مانند معیشتی محصوالت به بیشتر فقرا

 به طلیعی مناطق از که محصالالالوالتی و جنگلی غذاهای و

هت هاجنگل از غیر شتر ،هوندمی بردا ستند متکی بی  .ه

در پژوهشی که در مراتع همال کشور رین صورت ، ]11[

اجتماعی  گرفت برداهت زیاد از مراتع و مسائل اقتصادی و

 و مدیریتی را از عوامل تخریب مراتع دانستند.

سی و تحلیل نقش  صوالت فرعی برداری از بهرهبرر مح

باد آبخش زرینو مراتع  هاجنگلتخریب مرتع در  و جنگل

اصالاللی این پژوهش  ۀمسالالألواقع در هالالهرسالالتان دهلران 

آباد هالالود. علل اسالالاسالالی انتخاا بخش زرینمحسالالوا می

مرتع در این بخش و داهالالتن محصالالوالت  و وجود جنگل

ستائیان این بخشبرداری مرتع و بهره و فرعی جنگل از  رو

گل و از طرفی  باهالالالدمرتع می و محصالالالوالت فرعی جن

مرتع در  و برداری بیش از حد محصوالت فرعی جنگلبهره

 مراتع هده است. و هاجنگلمنحقه باعث تخریب 

 

 شناسی.روش2

 مورد مطالعهمنطقۀ معرفی . 1.2
با مسالالالاحت منحقۀ  عه  هکتار در  68043مورد محال

 86 آباد درآباد هالهرسالتان دهلران بخش زرینبخش زرین

 الی 41/32 مختصالالاتکیلومتری هالالهرسالالتان دهلران با 

 طول هالالرقی 20/47الی   17/37و  عرط هالالمالی 43/32

ارتفا  منحقه، دارای نقشالالۀ واقع هالالده اسالالت. با توجه به 

سح  دریا می 650 سا از  سا متر ارتفا  متو هد. متو با



 ... جنگل و یاز محصوالت فرع رویهیب بردارینقش بهره

 

213 

باهالالالد. متر میمیلی 500بارندگی سالالالاالنه در این منحقه 

قل دمای منحقه  باالی  35درجه و حداکثر  3حدا درجه 

ساحت صفر می هد. م هکتار  38112ی منحقه هاجنگلبا

 باهد.هکتار می 25735و مساحت مراتع 

 

 مطالعهمورد منطقۀ موقعیت .1شکل 

 

 روش تحقیق .2.2
به روش پیمایشالالالی انجام  کاربردی  این تحقیق از نو  

آماری این جامعۀ باهد. تحلیلی می – توصیفیهده و از نو  

آباد اسالت. بر اسالاس بخش زرین تحقیق هالامل روسالتائیان

نفر  362مناسالالالب این تحقیق نمونۀ جدول مورگان، تعداد 

ها و دسالالت آمد. برای باال بردن میزان دقت و اعتلار یافتههب

به هب نه  کل  384طور کلی حجم نمو عۀ نفر از  ماریجام  آ

بزار این تحقیق 1( افزایش یالالافالالت )جالالدول  6379) (. ا

شنامه می س سته و طیف پر سواالت باز، ب هد که دارای  با

تحقیق از طریق متخصصان لیکرت است. روایی پرسشنامه 

و اسالالتادان مورد تأیید قرار گرفت و اعتلار پرسالالشالالنامه از 

سنجیده  SPSSافزار طریق آزمون مقدماتی با استفاده از نرم

دست هب 76/0هد که ضریب آلفای کرونلاخ مصاحله هده 

یل داده مد. در تحل مارهآ یانگین ) های توصالالالیفیها از آ م

و ( درصالالالدتجمعی، توزیع  ای، توزیع فراوانی، درصالالالدرتله

نلالالاطی ت (، آزمون Binomial) ایجملالاله)آزمون دو اسالالال

 والیس و آزمونهملسالالتگی اسالالپیرمن، آزمون کروسالالکال

ها از نو  ناپارامتریک هسالالالتند از این ویتنی( رون دادهمن

ای جملهرهار آزمون اسالالالتفاده هالالالده اسالالالت. در آزمون دو

(Binomialنقش بهره ) برداری روسالالالتائیان از محصالالالوالت

یز نقش این  هالالاجنگالاللفرعی در تخریالالب  و مراتع و ن

سی قرار گرفت.  ستائیان مورد برر صوالت در زندگی رو مح

های تعاونی، هالالرکت نقشدر آزمون هملسالالتگی اسالالپیرمن 

 هاجنگلدر کاهش تخریب  آموزش، نظارت و دالالت دولت

آزمون  و مراتع مورد بررسالالالی قرار گرفتنالد. همچنین در

کروسالالکال والیس تأثیر سالالن، تحصالالیتت، هالالغل و میزان 
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ستائیان در بهره جنگل محصوالت فرعی  برداری ازدرآمد رو

سی قرار گرفت.  هاجنگلو مرتع و تخریب  و مراتع مورد برر

برداری از در آزمون من ویتنی بالاله بررسالالالی نقش بهره

و مراتع به تفکیک  هاجنگلمحصالالالوالت فرعی در تخریب 

 (.1جنسیت )زنان و مردان( پرداالته هد )جدول 

 
 نمودار مراحل انجام تحقیق. 2شکل 

 

  آبادتعداد روستائیان مورد پرسش واقع شده در روستاهای مختلف بخش زرین. 1  جدول

 تخصیص مناسب بندی شده باگیری طبقهبر اساس روش نونه
 

 جمع کل مرد زن جمعیت نام روستا

 265 212 53 4400 پهله

 32 21 11 540 یبرد
 7 6 1 110 سرکمر

 15 12 3 240 آبادیعل

 17 10 7 280 گلوزه

 17 12 5 286 هفتکده
 19 16 3 325 زراا و سراهکفت

 12 7 5 198 الربزان

 384 296 88 6379 جمع کل

 1395آماری سال سالنامۀ منلع:  

 

 نتایج .3

بررسییی ن ر مصییاشبه شییوندگان در رابطه با . 1.3

 نهادهای مردمتشکل
شنامههنتایج ب س ست آمده از پر شان د آن  ۀدهندها ن

مورد محالعه هم زنان و هم مردان نظر  ۀمنحقاست که در 

هرکت شکیل  ست هایمثلتی با ت هته ا  تعاونی مردمی دا

 (.3 )جدول (5از  76/4ای )میانگین رتله
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 آباد از محصوالت فرعی جنگل و مرتعروستائیان بخش زرین ۀاستفادکاربرد و نوع . 2جدول 

 (بیان هودسایر) صنعتی دارویی الوراکی نو  محصول

    × (کله ون) بنه

   × × (هیره درالت بنه) سقز

    × (نرمه ون) النجوک
    × بادام کوهی

    × (هلونه) گیتس وحشی

 جهت تعلیف دام  × × بلوس

 جهت ساالتن مشک  ×  جفت
 ای ندارنداستفاده    کیکم

 ای ندارنداستفاده    گال

 ای ندارنداستفاده    ارژن

    × (تولی) پنیرک
   × × پونه

   ×  گل گاوزبان

 ای ندارنداستفاده    گون

   ×  اسپند
   × × (اذبوه) آویشن

    × قارچ

    × کنگر

 ای ندارنداستفاده    کتیرا
 ای ندارنداستفاده    آنغوزه

 

 گویه( 384)از مجموع  زرین آبادهای تعاونی بخش ای نظر مصاحبه شوندگان در رابطه با تشکیل شرکترتبهمیانگین . 3 جدول

 هدف هاالص معیار ایرتله میانگین میانگین کل

 

76/4 

 زن مرد

 تشکل مردم نهاد های تعاونی مردمیهرکت

های مردم نهاد تشکلنقش 

برداری از محصوالت در بهره
 فرعی جنگل و مرتع

75/4 76/4 

 موافق : کامت2/4ً-5     : موافق    4/3-2/4: نظری ندارم        6/2-4/3     : مخالف  8/1-6/2مخالف     : کامت8/1-1ً

 

برداری از محصیییوالت بررسیییی نقش بهره. 2.3

فرعی جنگل و مرتع توسیییو روسیییتا یان و تخریب 

 و مراتع هاجنگل
تایج نشالالالان می عه از  ۀمنحقدهد که در ن مورد محال

نقش بسالالیار  برداری نامناسالالببهرهدیدگاه پاسالالخگویان، 

ای ه)میانگین رتل و مراتع دارد هاجنگلزیادی در تخریب 

 (.4)جدول  (5از  89/3

بررسیی نگرش ااسیخگویان نتیبه به می ان . 3.3

 برداشه محصوالت فرعی جنگل و مرتع
ست آمده از هنتایج ب شنامهد س شان میپر دهد در ها ن

توانند مورد محالعه پاسخگویان نسلت به اینکه نمی ۀمنحق

ند ندازه بخواه گل هر ا مرتع  و از محصالالالوالت فرعی جن

ای برداهالالالت کنند نگرش مثلتی داهالالالتند )میانگین رتله

 (.5)جدول  (5از  29/4
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 و مراتع بخش زرین آباد هاجنگلبرداری از محصوالت فرعی جنگل و مرتع توسط روستائیان در تخریب ای نقش بهرهرتبهمیانگین  .4 جدول

 گویه( 384)از مجموع  

 هدف هاالص معیار ایرتله میانگین میانگین کل

 

89/3 

  زن مرد

 روستائیان
 

 

 تخریب
 

 یبدر تخر یاننقش روستائ

 و مراتع هاجنگل
92/3 77/3 

 موافق : کامت2/4ً-5     : موافق    4/3-2/4: نظری ندارم        6/2-4/3     : مخالف  8/1-6/2مخالف     : کامت8/1-1ً

 

 گویه( 384)از مجموع  آبادای نگرش نسبت به میزان برداشت محصوالت فرعی جنگل و مرتع بخش زرینرتبهمیانگین . 5جدول 

 میانگین کل ایمیانگین رتله معیار هاالص هدف

نگرش نسلت به میزان 

برداهت محصوالت 

 فرعی جنگل و مرتع

 

 برداریبهره

 

 میزان برداهت

  مرد زن

29/4 2/4 31/4 

 موافق : کامت2/4ً-5     : موافق    4/3-2/4: نظری ندارم        6/2-4/3     : مخالف  8/1-6/2مخالف     : کامت8/1-1ً

 

بررسییی نگرش ااسییخگویان نتییبه به بهره . 4.3

 برداری افراد غیر بومی
یان ها از دیدگاه پاسخگودست آمده از پرسشنامههنتایج ب

دهد روسالالتائیان نسالاللت به مورد محالعه نشالالان می ۀمنحقدر 

 هانگلجبرداری افراد غیر بومی از این گویه که در برابر بهره

گین )میان کنند نگرش نسلتاً مثلتی دارندو مراتع مقاومت می

 (.6)جدول  (5از  52/3ای رتله

یان در مورد . 5.3 ااسیییخگو گاه  ید بررسیییی د

برداری از محصوالت بهره های آموزشی قبل ازدوره

 و مراتع هاجنگلفرعی 
مورد محالعه از  ۀمنحقها در دست آمده از پرسشنامهه

دهد، نگرش بسیار مثلتی در دیدگاه پاسخگویان نشان می

های آموزهالالالی به روسالالالتائیان قلل از رابحه با نیاز به دوره

 و مرتع وجود دارد برداری از محصالالوالت فرعی جنگلبهره

 (.7)جدول  (5از  8/4ای )میانگین رتله

بررسییی دیدگاه ااسییخگویان در مورد نقش . 6.3

برداری مناسییب از محصییوالت فرعی در بهره ن ارت

 جنگل و مرتع
دسالالت آمده نشالالان هها بنتایجی که از پرسالالشالالنامه

پاسالالالخگویان  ۀمنحقدهد در می یدگاه  عه از د حال مورد م

نابع طلیعی در  مأموران م به نقش  یار مثلتی  نگرش بسالالال

و  برداری مناسب روستائیان از محصوالت فرعی جنگلبهره

 (.8)جدول  (5از  52/4ای )میانگین رتله مرتع وجود دارد

 گویه( 384جموع م)از  برداری افراد غیر بومی بخش زرین آبادبهرهو مراتع در برابر  هاجنگلای حفاظت روستائیان از رتبهمیانگین  .6 جدول

 هدف هاالص معیار ایرتله میانگین میانگین کل

 

52/3 

  زن مرد

 یافراد غیربوم
 

 

 حفاظت
 

ر و مراتع در براب هاجنگلحفاظت از 

 39/3 55/3 برداری افراد غیر بومیبهره

 موافق : کامت2/4ً-5     : موافق    4/3-2/4: نظری ندارم        6/2-4/3     : مخالف  8/1-6/2مخالف     : کامت8/1-1ً
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 برداری از محصوالت فرعی جنگل و مرتع بخش زرین آبادهای آموزشی به روستائیان قبل از بهرهدورهای نیاز به رتبهمیانگین . 7 جدول

 گویه( 384مجموع )از 

 هدف هاالص معیار ایرتلهمیانگین   میانگین کل

 

8/4 

  زن مرد

 نیاز آموزهی
 

 

 آموزش

آموزهی به روستائیان  هایدوره

برداری از محصوالت قلل از بهره

 فرعی جنگل و مرتع

8/4 8/4 

 موافق : کامت2/4ً-5: موافق         4/3-2/4: نظری ندارم        6/2-4/3: مخالف       8/1-6/2مخالف     : کامت8/1-1ً

 

  برداری روستائیان از محصوالت فرعی جنگل و مرتع بخش زرین آبادای نقش مأموران منابع طبیعی بر بهرهرتبهمیانگین . 8 جدول

 گویه( 1152)از مجموع 

 هدف هاالص معیار ایرتلهمیانگین  میانگین کل

 

59/4 

 زن مرد
 

 نظارت

 

 مأموران
 

نقش مأموران منابع طلیعی در 

محصوالت فرعی  برداری ازبهره

 جنگل و مرتع
61/4 52/4 

 موافق : کامت2/4ً-5     : موافق    4/3-2/4: نظری ندارم        6/2-4/3     : مخالف  8/1-6/2مخالف     : کامت8/1-1ً

 

برداری از محصیییوالت بررسیییی نقش بهره. 7.3

 و مراتع هاجنگلفرعی جنگل و مرتع در تخریب 

شنامههنتایج ب س ست آمده از پر شان مید دهد در ها ن

برداری نادرسالالالت و مورد محالعه مردم با نقش بهره ۀمنحق

یب بی گل و مرتع در تخر یه از محصالالالوالت فرعی جن رو

درصالالالد  2/54نفر معادل  208) و مراتع موافقند هاجنگل

نه موافقم و  یان گزی عادل  105پاسالالالخگو  3/27نفر م

 384نفر از  313درصالالالدگزینه کامتً موافقم و در مجمو  

عادل نفر  یان در  5/81م پاسالالالخگو یت  درصالالالد از جمع

روسالالالتاهای مورد محالعه توافق الود را با این گویه محر  

ند، نموده کل)ا برداری از ( توزیع فراوانی نقش بهره3 هالالال

یب  گل و مرتع در تخر و  هاجنگلمحصالالالوالت فرعی جن

 .دهدمورد محالعه نشان می ۀمنحقمراتع را در 

 

 
 برداری ازدرصد فراوانی نظر پاسخگویان در مورد نقش بهره. 3 شکل

 و مراتع هاجنگلمحصوالت فرعی جنگل و مرتع در تخریب 
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می ان  بررسیییی نگرش ااسیییخگویان نتیییبه به. 8.3

 روستا یانبرداشه محصوالت فرعی جنگل و مرتع توسو 

شنامههنتایج ب س ست آمده از پر شان مید دهد در ها ن

که  توانند هر میزانمورد محالعه مردم با اینکه می ۀمنحق

هت کنند  صوالت فرعی جنگل و مرتع بردا بخواهند از مح

صد 3/26نفر معادل  101) مخالفند سخگویان  در  ۀگزینپا

خالفم و  عادل  233م ن درصالالالالد 7/60نفر م کامتً  ۀگزی

 87نفر معالالادل  384نفر از  334مخالالالفم و در مجمو  

ستاهای مورد محالعه مخالفت  سخگویان در رو صد از پا در

یه محر  نموده با این گو مل الود را  ند(،کا ( 4 هالالالکل) ا

و  توزیع فراوانی میزان برداهالالت محصالالوالت فرعی جنگل

 دهد.شان میمورد محالعه ن ۀمنحقمرتع را در 

یان در برابر . 9.3 تا  مه روسییی قاو بررسیییی م

بومی از محصیییوالت فرعی برداری افراد غیربهره

 جنگل و مرتع

شنامههنتایج ب س ست آمده از پر شان مید دهد در ها ن

م بالا این گویاله کاله در برابر مورد محالالعاله مرد ۀمنحقال

گل و برداری افراد غیربهره بومی از محصالالالوالت فرعی جن

مت می قاو ندمرتع م ند موافق عادل  152) کن  6/39نفر م

صد سخگویان  در  3/26نفر معادل  101موافقم و  ۀگزینپا

 384نفر از  253کامتً موافقم و در مجمو   ۀگزین درصالالد

درصد از پاسخگویان در روستاهای مورد  9/65نفر معادل 

انالالد(، محالالالعالاله توافق الود را بالالا این گویالاله محر  نموده

( توزیع فراوانی مقاومت روسالالتائیان در 5 هالالکل) همچنین

صوالت فرعی جنگلبرداری افراد غیربرابر بهره   بومی از مح

 .دهدمورد محالعه نشان می ۀمنحقو مرتع را در 

های آموزشییی بررسییی نیاز به تشییکیل دوره. 10.3

 مرتعبرداری از محصوالت فرعی جنگل و قبل از بهره
شنامههنتایج ب س ست آمده از پر شان مید دهد در ها ن

های آموزهالالی مورد محالعه مردم با تشالالکیل دوره ۀمنحق

لل از بهره گل و مرتع ق برداری از محصالالالوالت فرعی جن

 ۀگزینپاسالالخگویان  درصالالد 3/13نفر معادل  51) موافقند

صد 6/84نفر معادل  325موافقم و  کامتً موافقم  ۀگزین در

عادل  384نفر از  334و در مجمو   درصالالالد از  87نفر م

پاسالالخگویان در روسالالتاهای مورد محالعه توافق کامل الود 

( توزیع فراوانی 6 هالالالکل) اند(،را با این گویه محر  نموده

برداری از های آموزهالالی قلل از بهرهنیاز به تشالالکیل دوره

صوالت فرعی جنگل مورد محالعه  ۀمنحق و مرتع را در مح

 دهد.نشان می

  
درصد فراوانی نظر پاسخگویان در مورد میزان برداشت . 4 شکل

 محصوالت فرعی جنگل و مرتع توسط روستائیان

درصد فراوانی نظر پاسخگویان در مورد مقاومت روستائیان در  .5 شکل

 فرعی جنگل و مرتع  بومی از محصوالتغیربرداری افراد برابر بهره
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 های آموزشی درصد فراوانی نظر پاسخگویان در مورد نیاز به تشکیل دوره. 6 شکل

 برداری از محصوالت فرعی جنگل و مرتعقبل از بهره
 

بررسیییی دیدگاه ااسیییخگویان در رابطه با . 11.3

برداری از محصیییوالت فرعی تأثیر ن ارت بر بهره

 جنگل و مرتع

مورد محالعه مردم با  ۀمنحقدهد در نتایج نشالالالان می

سان ادارات مربوطه بر بهره هنا سبنظارت کار  برداری منا
ند گل و مرتع موافق نفر  101) از محصالالالوالت فرعی جن

صد 3/26معادل  سخگویان  در نفر  265موافقم و  ۀگزینپا

 366کامتً موافقم و در مجمو   ۀگزین درصالالالد 69معادل 
درصالالالد از پاسالالالخگویان در  3/95نفر معادل  384نفر از 

 ل الود را با این گویهروسالالالتاهای مورد محالعه توافق کام
( توزیع فراوانی نظالالارت 7 هالالالکالالل)انالالد(، محر  نموده

برداری مناسالالالب از کارهالالالناسالالالان ادارات مربوطه بر بهره

صوالت فرعی جنگل مورد محالعه  ۀمنحقو مرتع را در  مح
 دهد.نشان می

تبه به . 12.3 ستا یان ن سی نگرش رو  ن ارتبرر

 برداری از محصوالت فرعی جنگل و مرتعدر بهره

شنامههنتایج ب س ست آمده از پر شان مید دهد در ها ن
مورد محالعه مردم با این نگرش که دولت نلاید در  ۀمنحق

از محصوالت فرعی جنگل و مرتع دالالت کند برداری بهره

صد 2/30نفر معادل  116مخالفند ) سخگویان  در  ۀگزینپا
خالفم و  عادل  245م ن درصالالالالد 8/63نفر م کامتً  ۀگزی

 94نفر معالالادل  384نفر از  361مخالالالفم و در مجمو  

ستاهای مورد محالعه مخالفت  سخگویان در رو صد از پا در

با ا مل الود را  یه محر  نمودهکا ند(، ین گو ( 8هالالالکل )ا

سان ادارات مربوطه  هنا سلت به دالالت کار توزیع نگرش ن
و مرتع  برداری از محصالالوالت فرعی جنگلدر رابحه با بهره

 دهد.مورد محالعه نشان می ۀمنحقرا در 

برداری از محصوالت فرعی بررسی نقش بهره. 13.3

 دیدگاه زنان و مرداندر تخریب اوشش گیاهی از 
ستفاده از آزمون من سیدر این بخش با ا  ویتنی به برر

هد،  ستائیان زن و مرد پرداالته  سخ رو تفاوت میانگین پا
نتایج نشالالان داد بین تخریب پوهالالش گیاهی و جنسالالیت 

 .(9)جدول  ( P < 05/0 ) دارد داری وجودتفاوت معنی

محصیییوالت  برداری ازبهرهبررسیییی نقش . 14.3

یاهی از ن ر  یب اوشیییش گ های گروهفرعی و تخر

 سنی مختلف
ستائیان در  سخ رو سی تفاوت میانگین پا  ۀرد 6در برر

هد، نتایج بین  ستفاده  سکال والیس ا سنی از آزمون کرو

داری را بین تخریب پوهالالالش گیاهی و سالالالن تفاوت معنی
از نظر  برداری از محصالالوالت فرعی و تخریب پوهالالشبهره

های های سالالنی مختلف نشالالان نداد یعنی همه گروهگروه

برداری نادرست بهرهسنی نسلت به تخریب گیاهان در اثر 
 .(10)جدول  ( <P 05/0) اذعان دارند
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مورد تأثیر نظارت بر  درصد فراوانی نظر پاسخگویان در. 7 شکل

 برداری از محصوالت فرعی جنگل و مرتعبهره

-در بهره نظارتدرصد فراوانی نظر پاسخگویان در مورد . 8 شکل

 برداری از محصوالت فرعی جنگل و مرتع
 

 گویه 1536ویتنی، بررسی اختالف بین پاسخ روستائیان زن و مرد از مجموع آزمون من .9جدول 

 داریسح  معنی هامیانگین رتله تعداد گروه

  18/185 86 زن

 44/192 305 مرد 04/0*

 درصد 5دار در سح  معنی*: 

 df=5گویه،  1536آزمون کروسکال والیس، بررسی اختالف بین پاسخ روستائیان در سنین متفاوت از مجموع .10جدول 

 داریسح  معنی 2x هامیانگین رتله تعداد گروه

  64/200 7 20کمتر از 
 

 

201/3 

 

 

 
 

669/0 

30-20 39 1/209 

40-30 88 83/202 

50-40 98 9/187 

60-50 87 55/186 

 58/182 65 60و باالتر از  60

 

 

برداری از محصوالت فرعی بهرهبررسی نقش . 15.3

 و تخریب اوشش گیاهی بر اساس سطح تحصیالت
سکال والیس بین  برداری از نقش بهرهنتایج آزمون کرو

محصوالت فرعی جنگل و مرتع در تخریب پوهش گیاهی 

سواد تفاوت معنی سح   سح  و  شان داد و بین  داری را ن

داری وجود سالالالواد و تخریب پوهالالالش گیاهی رابحه معنی

 (.11)جدول  ( >P 05/0) دارد

برداری از محصیییوالت بهرهبررسیییی نقش . 16.3

های گروهفرعی در تخریب اوشیییش گیاهی از ن ر 

 شغلی مختلف
صوالت فرعی جنگل نتایج بین نقش بهره برداری از مح

و مرتع در تخریب پوهالالالش گیاهی و نو  هالالالغل تفاوت 

شان نداد. در واقع گروهمعنی هغلی مختلف داری را ن های 

 (<P 05/0) نیز در این الصالالالوص نگرش یکسالالالان دارند

 (.12)جدول 
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 df= 4گویه،  1536در سطح سواد متفاوت از مجموع  آزمون کروسکال والیس، بررسی اختالف بین پاسخ روستائیان. 11جدول 

 داریسح  معنی 2x هامیانگین رتله تعداد گروه

 182/73 205 سیکل و پایینتر

452/11 *022/0 

 97/179 48 متوسحه

 08/202 78 دیپلم
 75/253 16 فوق دیپلم

 2/216 37 لیسانس و باالتر

 درصد 5*: معنی دار در سح  
 

 df=6گویه،  1536مشاغل متفاوت از مجموع  در آزمون کروسکال والیس، بررسی اختالف بین پاسخ روستائیان. 12جدول 

 داریمعنیسح   2x هامیانگین رتله تعداد گروه

 48/194 68 مرتعداری

923/10 091/0 

 67/200 126 کشاورزی

 48/216 21 کارمند

 5/38 3 بازنشسته
 14/177 14 بیکار

 34/201 124 و کشاورزی مرتعداری

 88/183 28 سایر

 

برداری از محصیییوالت بررسیییی نقش بهره. 17.3

مرتع در تخریب اوشیییش گیاهی از فرعی جنگل و 

 های درآمدی مختلفن ر گروه
ا در بررسی تفاوت میانگین پاسخ روستائیان در رابحه ب

هد، نتایج بین ستفاده  سکال والیس ا  درآمد از آزمون کرو

گل بردارینقش بهره مرتع در  و از محصالالالوالت فرعی جن

داری را تخریب پوهش گیاهی و میزان درآمد تفاوت معنی

 (.13)جدول  (<P 05/0) نشان نداد

برداری از محصیییوالت بهرهبررسیییی نقش . 18.3

و مراتع  هاجنگلفرعی توسییو روسییتا یان و تخریب 

 از دیدگاه ااسخگویان
برداری از محصوالت فرعی به منظور بررسی نقش بهره

و  هاجنگلمرتع توسالالالا روسالالالتائیان در تخریب  و جنگل

( اسالالتفاده هالالد، با Binomial) ایجملهدو مراتع از آزمون 

قدار  به م جه  له sigتو که کمتر از آزمون دوجم  05/0ای 

ست، بنابراین بین بهره صوالت فرعی جنگل برداری ازا  مح

و مراتع از حد  هاجنگلمرتع توسا روستائیان و تخریب  و

درصد  82داری وجود دارد و حدود متوسا االتتف معنی

یب  با تخر یان  پاسالالالخگو گلاز  و مراتع توسالالالا  هاجن

مرتع  و برداری روسالتائیان از محصالوالت فرعی جنگلبهره

 (.14)جدول توافق دارند 

بررسییی نقش محصییوالت فرعی جنگل و . 19.3

 مرتع بر زندگی روستا یان
مرتع به منظور بررسی نقش محصوالت فرعی جنگل و 

( Binomial) ایجمله بر زندگی روسالالالتائیان، از آزمون دو

ای که آزمون دوجمله sigاسالالتفاده هالالد، با توجه به مقدار 

برداری از محصوالت است، بنابراین بین بهره 05/0کمتر از 

درآمد و کاهش فقر از حد متوسالالا  مرتع و و فرعی جنگل

 (.15داری وجود دارد )جدول االتتف معنی
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 df=4گویه،  1536در رابطه با درآمد از مجموع  آزمون کروسکال والیس، بررسی اختالف بین پاسخ روستائیان. 13جدول 

 داریسح  معنی 2x هامیانگین رتله تعداد گروه

 19/193 103 میلیون تومان 5/4کمتر از 

212/3 523/0 

 56/190 122 میلیون تومان 6-5/4

 71/182 99 میلیون تومان 5/7-6
 84/208 40 میلیون تومان 9-5/7

 58/216 20 میلیون تومان 9باالتر از 

 

 و مراتع هاجنگلبرداری از محصوالت فرعی جنگل و مرتع توسط روستائیان در تخریب بهره ۀرابطنتایج آزمون بیومینال، بررسی . 14جدول 

 گروه طلقه تعداد درصد نسلت پایه داریسح  معنی 

 
**000/0 

 
50 

18 71 ≤3 1 

82 313 >3 2 

 داری در سح  یک درصد**: معنی
 

 نتایج آزمون بینومیال، بررسی نقش محصوالت فرعی جنگل و مرتع بر زندگی روستائیان. 15جدول 

 هاالص گروه طلقه تعداد درصد نسلت پایه داریسح  معنی

000/0  

  1گروه  3≥ 38 10 

 درآمد 2گروه  3< 346 90 50

  جمع  384 100 

000/0  

  1گروه  3≥ 151 39 

 فقر 2گروه  3< 233 61 50

  جمع  384 100 

 

 هاجنگلبررسی ارتباط بین کاهش تخریب . 20.3

های تعاونی، آموزش، و مراتع و تشیییکیل شیییرکه

 دخاله دولهن ارت و 
به منظور بررسالالالی رابحه بین کاهش تخریب توسالالالا 

های تعاونی، آموزش، نظارت و روستائیان و تشکیل هرکت

ستفاده هد،  سپیرمن ا دالالت دولت از آزمون هملستگی ا

نتایج آزمون هملسالالالتگی بین کاهش تخریب و تشالالالکیل 

کت لت هالالالر لت دو الا ظارت و د عاونی، آموزش، ن های ت

 (.16)جدول  نشان داد داری رااالتتف معنی

 و مراتع  هاجنگلنتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، بررسی ارتباط بین کاهش تخریب . 16جدول 

 های تعاونی، آموزش، نظارت و دخالت دولتو تشکیل شرکت

 گروه
ارتلاس بین کاهش تخریب پوهش 

 تعاونی هایگیاهی و هرکت
ارتلاس بین کاهش تخریب 

 آموزش پوهش گیاهی و
 ارتلاس بین کاهش تخریب
 پوهش گیاهی و نظارت

ارتلاس بین کاهش تخریب 
 پوهش گیاهی و دالالت

 384 384 384 384 تعداد

 006/0 000/0 000/0 029/0 داریسح  معنی

 140/0** 322/0** 308/0** 112/0* ضریب هملستگی

 درصدداری در سح  یک **: معنی
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 میزان برداشت و قیمت هر کیلو از این محصوالت ومحصوالت فرعی جنگلی نوع . 17جدول

 نو  محصوالت میوه بنه سقز میوه النجوک کوهی بادام میوه میوه بلوس جفت

146 5/161411 8078 5/3880 55/170 3812 
 حجم برداهت

 (کیلو)

4000 300 8000 6000 90000 6000 
 قیمت هر کیلو

 (تومان)

 

 و میزان برداشت و قیمت هر کیلو از این محصوالتمحصوالت فرعی مرتعی نوع . 18جدول 

 نو  محصوالت پنیرک گل گاوزبان اسپند آویشن پونه قارچ کنگر
 

75/2947 
 

1218 
 

1170 
 

55/462 
 

35/1863 
 

95/280 
 

5/1977 
 حجم برداهت

 (کیلو)
 

3000 

 

12000 

 

6500 

 

20000 

 

2000 

 

115000 

 

750 

 قیمت هر کیلو

 ( تومان)

 

 گیریبحث و نتیجه .4
 این از اسالالت جامعه آن ثروت جامعه، هر طلیعی منابع

گل رو نابع از یکی عنوان به مرتع و جن  در ملی ثروت م

 سالالایۀ در که اسالالت برالوردار الاصالالی اهمیت از ما کشالالور

 مردمی هایمشالالالارکت و ریزیبرنامه و صالالالحی  مدیریت

 این در توسالالالعه جهت بنیادی و هالالالگرفت تحول توانمی

 در مراتع و هاجنگل نقش الصالالوص در. آورد بوجود بخش

 تولید که داهالالت ازعان توانمی کشالالور اقتصالالادی توسالالعۀ

فه هان الاک، و آا حفظ گوهالالالت، و علو یا  و دارویی گ

ظت فرعی، محصالالالوالت فا  تنو  و زیسالالالالت محیا از ح

 آلودگی با ملارزه الاک، فرسالالایش از جلوگیری بیولوژیکی،

 هوا، و آا تلحیف و تعدیل محیا، سروصدای کاهش هوا،

ضای ایجاد شم و سلز ف  تعدیل طلیعی، مناظر و اندازها ر

 سارها رشمه آن تلع به و زیرزمینی آا منابع افزایش دما،

نه و الا گل طلیعی هایپارک ها،رود  کلی طورهب و جن

سب محیا صلی عوامل از طلیعی دلپذیر و منا  در مهم و ا

، ]3[باهالالالد می آن توسالالالعۀ و گردهالالالگری جذا جهت

برداری نامناسالب و بیش از اندازه از محصالوالت فرعی بهره

یاهی منحقه  و جنگلی یب پوهالالالش گ عث تخر با مرتعی 

ضیه می ستفاده از رندین آزمون به اثلات این فر هود. با ا

ویتنی نشالالالان داد که ایم. در ابتدا نتایج آزمون منپرداالته

سیت و تخریب  نتایج  .دارد داری وجودمعنی ۀرابحبین جن

آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین تخریب پوهش 

هغل و میزان درآمد  سن، نو   داری معنی ۀرابحگیاهی و 

ندارد.  فت که بین  ]12 [وجود  یا جه دسالالالت  به این نتی

حه وجود دارد، این  ۀانگیز یب مراتع راب اقتصالالالادی و تخر

وجود آمده باهد: هدلیل ممکن است باین االتتف نتایج به 

ست که در تحقیق قائمی جامعه آماری  ۀجامعنو   آماری ا

که در این تحقیق ر حالیباهالالند دبرداران از مراتع میبهره

روستائیان در هر موقعیت هغلی ۀ همآماری هامل  ۀجامع

همچنین نتایج آزمون کروسالالکال والیس نشالالان  .باهالالدمی

 ۀرابحداد بین سالالالح  سالالالواد و تخریب پوهالالالش گیاهی 

 .]22[ داری وجود داردمعنی

برداری از محصالالوالت فرعی بین بهرهدر بررسالالی رابحه 

و  هاجنگلجنگل و مرتع توسالالالا روسالالالتائیان و تخریب 

شان می صیفی نتایج ن دهد که میانگین مراتع، در بخش تو

له یان رت تائ عه تخریب  ۀمنحقای نقش روسالالال حال مورد م

دهد دست آمد که نشان میهب 5از  89/3و مراتع  هاجنگل

یان در و مراتع توسالالال هاجنگلبرداری از بهره ا روسالالالتائ

و مراتع نقش دارد، همچنین نتالالایج  هالالاجنگالاللتخریالالب 

 برداری ازبهره دسالالالالت آمالالده از توزیع فراوانی نقشهبالال
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گل و مرتع  و  هاجنگلدر تخریب محصالالالوالت فرعی جن

درصد از  5/81نفر معادل  313دهد نتایج  نشان می مراتع

و مراتع  هاجنگلبرداری از افراد مورد محالعه با نقش بهره

یان در تخریب  و مراتع توافق  هاجنگلتوسالالالا روسالالالتائ

داهتند. در بخش تحلیلی نتایج حاکی از آن است، که بین 

برداری از محصالالالوالت فرعی جنگل و مرتع توسالالالا بهره

داری روسالالتائیان و تخریب از حد متوسالالا االتتف معنی

درصالالالد از پاسالالالخگویان با نقش  82وجود دارد و حدود 

 .]15[ دارندو مراتع توافق  هاجنگلتخریب روستائیان در 

آموزش قلل از برداهالالت محصالالوالت  در بررسالالی نقش

برداری تع، نظارت کارهناسان در امر بهرهفرعی جنگل و مر

از محصالالوالت فرعی جنگل و مرتع و دالالت دولت در امر 

برداری از محصالالالوالت فرعی جنگل و مرتع در کاهش بهره

و مراتع توسالالا روسالالتائیان نتایج نشالالان  هاجنگلتخریب 

آموزش قلل از برداهالالالت محصالالالوالت فرعی بین  دهدمی

برداری از جنگل و مرتع، نظارت کارهالالناسالالان در امر بهره

محصالالالوالت فرعی جنگل و مرتع و دالالت دولت در امر 

برداری از محصالالالوالت فرعی جنگل و مرتع در کاهش بهره

ستائ هاجنگلتخریب  سا رو مثلت و رابحۀ  یانو مراتع تو

بین کاهش تخریب  .]21، 10، ،10[ داری وجود داردمعنی

مثلت رابحۀ  های تعاونیو مراتع و تشکیل هرکت هاجنگل

همچنین در . ]21و 19، 15، 14 [داری وجود دارد و معنی

له یانگین رت تایج م جداول توزیع بخش توصالالالیفی ن ای و 

دهد که مردم نمودارهای درصد فراوانی نشان میفراوانی و 

هرکت شکیل  برداری از های تعاونی مردمی جهت بهرهبا ت

یل کتس گل و مرتع، تشالالالک های محصالالالوالت فرعی جن

صوالت فرعی جنگل و مرتع،  هت مح هی قلل از بردا آموز

صوالت برداری بهرهدالالت و نظارت دولت به هنگام  از مح

صوالت  در. مرتع موافقندفرعی جنگل و  سی نقش مح برر

شان دادفرعی جنگل و مرتع بر زندگی روستائیان،   نتایج ن

د مرتع و درآم و برداری از محصوالت فرعی جنگلبین بهره

داری وجود دارد کاهش فقر از حد متوسا االتتف معنیو 

 الوانی داهت.هم ]25و  7،11،24، 2،6 [که با نتایج 

محالعاتض  ۀحوزتواند در موضالالو  پژوهشالالض حاضالالر مض

ع اجتماعی مناب-بحث مسائل اقتصادی»و « منابع طلیعی»

هاى کیفض پژوهش بسا و توسعه پیدا کند. جنله« طلیعی

هالاى کمض آن در در محالالعالات منالابع طلیعی و جنلاله

نابع طلیعیهاى اقتصالالالاد حوزه هاى از ویژگی و حفظ م

اما از آنجایض که  دو فضالالاى محالعاتض اسالالت،این  ۀبرجسالالت

با  لاس  نابع طلیعی  ۀحوزاین پژوهش در عین حفظ ارت م

بیشالالالتر با مفاهیم عملی و بحث مسالالالائل اجتماعی جنگل 

کار نیز در همین جهت  ۀاداممرتلا اسالالالت، راهلردهاى 

 :گرددمحر  مض

محصالالوالت  توان به محالعات بیشالالتری در رابحه بامی

توانند فرعی جنگل و مرتع و آیا اینکه این محصالالالوالت می

یان  تائ ندگی روسالالال الت  در ز یا الیر پردا ند  باهالالال مؤثر 

همچنین از آن جایی که میزان مصالالرف محصالالوالت فرعی 

توان به جنگل و مرتع در بین روسالالالتائیان باالسالالالت می

توجه برداری از این محصالالوالت بررسالالی نقش آموزش بهره

ی حفاظت از منابع جنگل ۀزمینهای آموزهی در دوره نمود.

ها عاونیها برای اعضای تبرداری پایدار از آنو مرتعی و بهره

ری برداها در بهرهبه علت مؤثر بودن تعاونی برگزار هالالالود.

پایدار از منابع طلیعی امکان ایجاد و گسالالالترش آن مورد 

 های آموزهیدوره محالعه و بررسی کارهناسان قرار گیرد.

 برداریحفاظت از منابع جنگلی و مرتعی و بهره ۀزمیندر 

 ها برگزار هود.ها برای اعضای تعاونیپایدار از آن

تداوم محالعات اکتشافض میدانض براى یافتن متغیرهاى 

های صالالالحی  روش ۀارائمسالالالتقل تأثیرگذار جدیدتر براى 

از این منابع  برداهالالت برای روسالالتائیانی که طوالنی مدت

ستفاده می کنند نیز از جمله تحقیقات الزم در این زمینه ا

 می باهد.
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