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جنگلها و مراتع بهعنوان يکي از منابع پايه تجديدشونده ،نقش مهمي در ايجاد بستر مناسب براي
توسعه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي ايفا ميکنند .نقش جنگل در حفظ آب ،خاک و تعادل بوم
نظامهاي مختلف بسيار بارز و از بعد اقتصادي نيز مؤثر است .مديريت جنگل و بهرهبرداري از آن با توجه
به شرايط هر منطقه و لحاظ کردن تأثير حضور ساکنين و حاضرين در آن ميتواند با نتايج بهتري همراه
باشد .ریشی () ) Rishi, 2006طي تحقيقي بيان نمود که دولت و مردم بهتنهايي نميتوانند جنگلها
را حفظ نموده و توسعه دهند و ميبايست با کمک همديگر براي رسيدن به جنگلداري پايدار تالش
کنند .جنگلهاي يک کشور متعلق به تمامي افراد يک کشور و جامعه بوده و همه اعضاي آن سهمي برابر
در استفاده و بهرهوري از آن دارند اما انسانهايي که در حاشيه و يا در درون جنگل زندگي ميکنند
زيست و معيشتي وابستهتر نسبت به ساي ر افراد جامعه در ارتباط با جنگل داشته و نقش پر رنگي در
نگهداشت و بهرهبرداري از اين ثروت بزرگ و ارزشمند ايفا ميکنند ( )Anonymous, 2001يکي از
موارد بهرهبرداري جنگلنشينان ،استفاده از چوب جنگل بهعنوان سوخت بوده که با استفاده از درختان
سرپا و زنده و يا درختان شکسته و باد افتاده صورت ميگيرد و اين يکي از تبعات اصلي حضور جنگلنشين
در داخل جنگل است که در نهايت و در بسياري موارد منجر به آسيبهاي جدي به بدنه جنگل و ساختار
آن گرديده چراکه ناآگاهي از ميزان مصرف و در پي آن بيتوجهي به ارزشهاي واقعي جنگل خطرساز
شده و زمينهساز سير قهقرايي جنگل گشته است .کما اينکه شواهدي از اين دست چه در جنگلهاي
شمال ايران و يا در جنگلهاي زاگرس وجود داشته و گواه اين مدعاست (حسيني و همکاران،1385 ،
انصاري و همکاران .)1395 ،وابستگي معيشتي جوامع محلي و جنگلنشين در جنگلهاي زاگرس بهويژه
زاگرس شمالي (استان کردستان) سبب ايجاد نظام بهرهبرداري سنتي از جنگلها شده است (غضنفري،
 .)1382در شرايط فعلي در اکثر مناطق روستايي ايران ،بهويژه در روستاهاي مناطق جنگلي ،روستاييان
در ارتباط تنگاتنگ با منابع طبيعي بهطور اعم و جنگل بهطور اخص هستند و بخشي از زندگي آنان به
جنگل و منابع طبيعي وابسته است .بنابراين بهمنظور حفظ ،احيا و بهرهبرداري صحيح از جنگلها ،فقط
استفاده از راهحلهاي فني و امکانات دولتي ،پاسخگوي مشکالت فعلي کشور نيست .دريافت امکانات
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رفاهي زيرساختي متناسب با شرايط جنگل از جمله مطالبات جنگلنشينان بوده که قاعدتًا پيامدهايي را
نيز به دنبال خواهد داشت .در اين ميان ،دريافت خدمات گاز شهري به جنگلنشينان طي چند سال
گذشته بهصورت جديتر مطرح شده و پروژههاي متعددي نيز در اين خصوص در شهرهاي داراي جنگل
اجرا گرديد .يکي از مقدمات الزم به جهت ارائه خدمات از جمله گاز رساني شهري به جنگلنشينان،
احداث جاده و لولهگذاري در طول مسير بوده که يکي از عوامل تأثيرگذار در روند تخريب جنگل و ورود
پيامدهاي منفي ديگر در جنگلها است .بر اين اساس بررسي ميزان استفاده از چوب بهعنوان سوخت با
ورود امکانات گاز شهري الزم و ضروري است و از سويي ديگر احداث جادههاي جديد بهمنظور لولهگذاري
و همچنين بررسي پيامدهاي منفي آن نيازمند تحقيق و تفحص بيشتري ميباشد.
با توجه به اهميت موضوع ،پژوهشهاي متعددي در ارتباط با اثرات دريافت خدمات توسط جنگل-
نشينان روي جنگل انجام شده است .به عنوان مثال خليلي و همکاران ( )1389در مطالعهاي در طرح
جنگلداري نکا-ظالم رود با بررسي اهداف احداث راههاي جنگلي خاصه نقش آن در توسعه يافتگي
روستاهاي واقع در جنگل با استفاده از منابع آماري و اطالعات مرتبط موجود  ،وضعيت توسعه يافتگي و
بهرهمندي از خدمات روستايي را مورد تحقيق قرار داده و در اين راستا به اين نتيجه رسيدهاند که
روستاهايي که مدت زمان بيشتري به جادههاي جنگلي و راههاي ارتباطي دسترسي داشتهاند از امکانات
 ،خدمات و شرايط بهتري از لحاظ توسعه يافتگي بهرهمند شدند .شهرکي و همکاران ( )1391با بررسي
عوامل مؤثر بر ميزان استفاده جنگلنشينان از جنگل در منطقه هزار جريب گلوگاه با استفاده از
پرسشنامههاي تنظيمي و کسب نظرات متخصصان به اين نتيجه رسيدهاند که ميزان تحصيالت و ميزان
درآمد خانوار با ميزان بهرهبرداري از جنگل رابطه مثبت و معنيداري دارند .همچنين تهيه و خدماترساني
سوخت نسبت به ديگر عوامل مؤثر در ميزان استفاده از جنگل نقش قابل توجهي را ايفا ميکند .حبيبي
و همکاران ( )1393در نتايج تحقيقات خويش در منطقه بابلکنار در رابطه با ميزان مشارکت
جنگلنشينان در مديريت جنگل نشان دادند که رابطه مثبت و معنيداري بين متغيرهاي ميزان
تحصيالت ،سن ،درآمد حاصل از فعاليتهاي کشاورزي  ،ميزان ارتباط با مسئولين منابع طبيعي ،ميزان
مشارکت جنگلنشينان در دورههاي آموزشي – ترويجي ،ميزان آگاهي و شناخت جنگلنشينان از فوايد
جنگل و ميزان مديريت صحيح اعمال شده توسط جنگلنشينان وجود دارد .رضايي مطلق و همکاران
( )1397در مطالعهاي در استان لرستان با بررسي اثر توسعه شبکه جادهها در خدمات رساني به جوامع
روستايي جنگل نشين به اين نتيجه رسيدهاند که ارتباط مستقيم و معنيداري بين دسترسي به جادههاي
جنگلي و توسعه يافتگي روستايي وجود دارد .آباگوا و همکاران ) (Agbagwa et al., 2014تأثيرات
زيستمحيطي ناشي از لولهکشي گاز در دلتاي نيجر در نيجريه را بررسي نموده و با مطالعه فعاليت ساخت
و ساز مربوط به دو خط لوله به طول  165کيلومتر با استفاده از نمونهگيري ميداني ،بررسي تأثيرات بر
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روي حيوانات ،نباتات ،مصاحبه با افراد محلي و همچنين بازرسي حضوري به اين نتايج دست يافته که
حفاريها و لوله گذاريها موجب تخريب بافت و ساختمان خاک گرديده و موجبات جداسازي خاکهاي
مرطوب کم عمق و آبهاي سطحي و پاکسازي جنگل را فراهم نموده است .همچنين نتايج اين تحقيق
نشان داد که لولهکشي گاز باعث از بين رفتن برخي از گونههاي گياهي و جانوري شده است.
با توجه به مطالب بيان شده ،پژوهشي در ارتباط با اثر گازرساني شهري روي ميزان مصرف هيزم و
تخريب بومسازگان جنگل در جنگلهاي شمال انجام نشده است و کسب اطالعات در اين راستا بهمنظور
مديريت بهينه جنگلها و جلوگيري از تخريب بيشتر و يافتن راهکاري بهمنظور احياي جنگلها الزم و
ضروري است .بنابراين هدف از اجراي اين پژوهش ،بررسي اثر گازرساني روي ميزان مصرف چوب
جنگلنشينان و تخريب جنگل در منطقه بابلکنار بود.
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اين تحقيق در منطقه جنگلي بابلکنار ،يکي از بخشهاي شهرستان بابل در استان مازندران در
شمال ايران صورت گرفت .اين بخش با داشتن حدود  25000نفر جمعيت که تقريبًا  35درصد جمعيت
آن در جنگل و حاشيه جنگل زندگي ميکنند در حدود  24کيلومتري جنوب بابل قرار داشته و بهواسطه
داشتن ناهمواري در ارتفاعات خود از آب و هواي ماليم کوهستاني بهره ميبرد .اين بخش از شمال با
بخش مرکزي بابل ،از جنوب با بخش بندپي شرقي و بخش شيرگاه شهرستان سوادکوه شمالي ،از سمت
شرق با بخش مرکزي قائمشهر و از سمت غرب با بخشهاي گتاب و بندپي شرقي محدود ميگردد (بينام،
 .)1391شغل اکثر مردم منطقه دامداري و کشاورزي بوده که ترکيبات دامي آن گوسفند ،بز و گاو
ميباشد .مساحت منطقه مورد مطالعه در قسمت جنوبي جنگلهاي بابلکنار با وسعت  6000هکتار با
حداقل ارتفاع از سطح دريا  90متر و حداکثر  530متر ميباشد (شکل  .)1ميانگين بارندگي ساليانه 829
ميليمتر و ميانگين درجه حرارت ساالنه  15درجه سانتيگراد ميباشد .پوشش گياهي منطقه مورد
مطالعه از گونههاي درختي ،درختچهاي ،بوتهاي و علفي تشکيل شده که گونههاي درختي غالب آن
انجيلي ،ليلکي ،خرمندي ،ممرز ،بلوط ،ازگيل وحشي و وليک ميباشد .منشأ خاک منطقه عمدتًا از
سنگهاي آهکي ،ماسه سنگ آهکي و آهک ماسهاي و مارن ميباشد.
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تعداد خانوار ،کارشناسان بخش فني و مأمورين حفاظت در منطقه به ترتيب شامل  300خانوار20 ،
و  40نفر بود .بنابراين در تحقيق حاضر تعداد  168خانوار 36 ،نفر مأمور حفاظت و  19نفر کارشناس
بخش فني با استفاده از روش مورگان بهعنوان نمونه انتخاب شدند .براي انجام اين تحقيق پرسشنامهاي
جهت ارزيابي سؤاالت تحقيق و تأييد يا رد فرضيهها تدوين گرديد .پرسشنامهها با استفاده از مصاحبه
مستقيم توسط پرسشگر تکميل شد .در ادامه بهمنظور انجام اين پژوهش ،کل عرصه موردنظر مورد
پيمايش قرار گرفت و طول و عرض جادههاي احداثي جديد که پس از گازرساني احداث گرديده محاسبه
و مساحي گرديد در اين خصوص ،با توجه به اينکه تمام مسيرهاي شناسايي شده جز جادههاي فرعي و
يا جادههاي نفوذي بوده و همچنين داراي زيرسازي بسيار کم و فاقد روسازي بودند ،جز جادهها درجه
سه دستهبندي شدند (لطفعليان .)1390 ،ساير مسيرهايي که استاندارد طراحي براي آنها در نظر گرفته
نشده بود و عرض آنها نيز کمتر از استاندارد جاده درجه سه بود بهعنوان مسيرهاي مالرو در نظر گرفته
شدند.
در ادامه پژوهش با مراجعه به بخشداري ،اداره گاز منطقه و کارشناسان مرتبط با اجراي پروژه
اطالعات الزم از جمله نقشهها ،زمان اجراي پروژه گازرساني دريافت گرديد .ضمنًا با مراجعه به آرشيو
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نقشههاي  1/50000 ، 1/25000و همچنين  1/10000تفکيک انفال موجود در اداره منابع طبيعي
شهرستان بابل با کمک کارشناسان مربوطه کل عرصه مورد مطالعه جانمايي و بررسي گرديد.

ميزان پايايي پرسشنامه با ضريب آلفاي کرونباخ و روايي آن از طريق نظرخواهي از اساتيد و
کارشناسان متخصص مورد بررسي قرار گرفته است .در نهايت کليه دادههاي به دست آمده در بانک
نرمافزار اکسل ذخيره شدند .بهمنظور مقايسه نظرات گروههاي مختلف مورد مطالعه از آزمون دوجملهاي
استفاده شد .مساحت تخريبشده ناشي از حفاريها و احداث جادهها با استفاده از نرمافزارهاي AutoCad
و  ArcGISمحاسبه شد .همچنين جهت بررسي ارتباط مصرف چوب توسط جنگلنشينان از آزمون
همبستگي اسپيرمن استفاده شد .تجزيه و تحليلهاي الزم در نرمافزار  SPSSنسخه  26انجام شد.

بر اساس نتايج به دست آمده 91 ،درصد از مأمورين حفاظت مرد و از ميان کارشناسان جنگل  52درصد
از افراد داراي مدرک کارشناسي ارشد بودند 42 .درصد سابقه کار بيشتر از  20سال داشتند .از ميان
جنگلنشينان به ترتيب  91درصد مرد بودند و  6درصد داراي تحصيالت تکميلي بودند (جدول .)1
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نتايج اين پژوهش در خصوص بررسي نظرات افراد مورد مطالعه روي لزوم توسعه و خدمات رساني به
جنگلنشينان نشان داد که در تمام موارد جنگلنشينان بهطور معنيداري نسبت به کارشناسان و مأمورين
حفاظت موافق (خيلي زياد) با توسعه و دريافت خدمات هستند .تنها در يک مورد اتفاق نظر (عدم وجود
اختالف معنيدار بين نظرات) بين افراد مورد مطالعه وجود داشت و بر اين اساس دريافت خدمات منجر
به افزايش خوشنشينها (خيلي زياد) خواهد شد (جدول .)2
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پرسش
تا چه ميزان از خدمات رساني به جنگلنشينان استقبال
ميکنيد؟
تا چه ميزان جنگلنشينان به خدمات گاز نياز دارند؟
تا چه ميزان استفاده از گاز شهري در نوع زندگي جنگلنشين
تغيير ايجاد خواهد؟
تا چه ميزان استفاده از گاز شهري مقرون به صرفه ميباشد؟
تا چه ميزان خدمات رساني موجب افزايش خوشنشينان خواهد
شد؟
تا چه ميزان خدمات رساني به جنگلنشينان موجب کاهش
مهاجرت گرديده است؟
تا چه ميزان خدمات رساني به جنگلنشينان موجب بازگشت
مهاجرين گرديده است؟
تا چه ميزان استفاده از خدمات شهري در جنگل تغييراتي در
روشهاي دامداري و نگهداري دامها داشته است؟
تا چه ميزان خدمات رساني به همه نقاط جنگل الزامي است؟

جنگلنشين

کارشناس

مأمور
حفاظت

مقدار
کاي مربع

4/71

2/44

2/31

**105/72

4/95

2/83

2/33

**167/44

4/17

3/41

3/58

**17/70

4/50

3/41

3/66

**29/35

4/05

4/38

4/52

5/50ns

4/04

3/38

3/61

**13/63

3/58

3/63

3/88

*6/43

3/73

3/19

3/33

**10/51

3/81

1/86

1/69

**87/23

مقياس طيف ليکرت )1( :خيلي کم )5( ،خيلي زياد

بر اساس نظرات جنگلنشينها استفاده از گاز شهري به مقدار زيادي از قطع درختان جلوگيري کرده
است ،درحاليکه مأمورين حفاظت و کارشناسان بيان کردند که گاز رساني تا حد کمي منجر به کاهش
قطع درختان شده است .نکته جالب اين است که جنگلنشينها معتقد هستند که استفاده از خدمات
شهري باعث کاهش تخريب شد ،ولي کارشناسان و مأمورين حفاظت نظر مخالف دارند و معتقد هستند
که گازرساني تا حد زيادي منجر به تخريب جنگل شده است (جدول .)3
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پرسش
تا چه ميزان استفاده از گاز شهري از ميزان قطع درخت توسط
جنگل نشين کاسته است ؟
تا چه ميزان استفاده از گاز و ساير خدمات شهري در نوع ساخت
و ساز خانههاي داخل جنگل تأثيرگذار است؟
تا چه ميزان استفاده از خدمات شهري موجب افزايش ساخت و
ساز شده است؟
تا چه ميزان خدمات رساني به جنگل موجب افزايش بوم گردي
و گردشگري گرديده است؟
تا چه ميزان افزايش گردشگري به جنگل آسيب ميرساند؟
تا چه ميزان احداث جادههاي جنگلي جديد در راستاي
گازرساني و حفر لولههاي گاز موجب رانش خاکهاي جنگلي
گرديده است ؟

جنگلنشين

کارشناس

مأمور
حفاظت

مقدار
کاي
مربع

4/12

2/91

3/11

**42/39

4/33

4/30

4/58

3/14ns

3/36

4/47

4/55

**34/49

4/32

3/88

3/86

5/50ns

3/86

3/52

3/69

0/97ns

3/31

3/72

3/88

**13/80

مقياس طيف ليکرت )1( :خيلي کم )5( ،خيلي زياد

بهطور کلي جنگلنشينها معتقد هستند که گازرساني تا حد زيادي باعث کاهش مصرف چوب آالت
هيزمي ميشود درحاليکه دو گروه ديگر معتقد هستند که تا حد متوسط باعث کاهش مصرف خواهد
شد .هر سه گروه معتقد هستند که با توجه به گازرساني ،بازهم مقدار قاچاق چوب تا حد زيادي اتفاق
خواهد افتاد .هر سه گروه نيز اتفاق نظر دارند که در کنار استفاده از گاز شهري ،نياز به استفاده از چوب
آالت در حد خيلي کم الزم است (جدول  .)4بهطور کلي جمعبندي نظرات نشان داد که هر سه گروه
اتفاق نظر دارند که گازرساني تا حد متوسط باعث کاهش مصرف چوب آالت هيزمي توسط جنگلنشينان
شد (جدول .)5
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پرسش
تا چه ميزان استفاده از گاز شهري در جنگل از ميزان مصرف
هيزم کاسته است؟
تا چه ميزان احداث جادههاي جنگلي جديد موجب افزايش
قاچاق چوب و سوداگران چوب گرديده است؟
در صورت تغيير نوع ساخت و ساز و مصالح مورد استفاده براي
بناهاي مسکوني تا چه ميزان استفاده از چوب آالت به جهت
ساخت و ساز کاهش يافته است؟
تا چه ميزان با وجود گاز در داخل جنگل  ،کماکان نياز به
استفاده از چوب آالت جنگلي بهعنوان هيزم احساس خواهد شد؟

جنگلنشين

کارشناس

مأمور
حفاظت

مقدار
کاي
مربع

4/51

3/30

3/44

**3/86

4/14

4/38

4/55

5/65ns

3/45

3/27

3/02

6/13ns

2/52

2/75

2/83

1/42ns

مقياس طيف ليکرت )1( :خيلي کم )5( ،خيلي زياد

پرسش
تا چه ميزان استفاده از گاز شهري موجب بهبود کيفيت جنگلها
خواهد شد؟
تا چه ميزان استفاده از خدمات گاز شهري موجب حفاظت بهتر
از اکوسيستم جنگل خواهد شد؟

جنگلنشين

کارشناس

مأمور
حفاظت

مقدار
کاي
مربع

3/94

2/16

1/91

**67/07

3/89

2/30

2/00

**54/14
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نتايج همبستگي اسپيرمن در خصوص بررسي ارتباط بين مصرف چوب با ميزان تحصيالت خانوار
جنگلنشين نشان داد که همبستگي منفي و معنيداري بين دو مشخصه ذکر شده پيش از گازرساني به
جنگلنشينان وجود دارد .پس از گازرساني نيز همبستگي منفي بين ميزان تحصيالت و ميزان مصرف
چوب مشاهده شده ،درحاليکه اين ضريب معنيدار نبود (جدول .)6

ميالد قربانيان و همکاران

تحصيالت

 6ماه اول قبل از
گازرساني

 6ماه دوم قبل از
گازرساني

 6ماه اول بعد از
گازرساني

 6ماه دوم بعد از
گازرساني

*-0/17

*-0/40

-0/008

-0/011

نتايج پيمايش ميداني نشان داد که پس از اجراي فعاليت گازرساني طول جادههاي احداث شده افزايش
يافت .همچنين مقدار مسيرهاي مالرو نيز افزايش چشمگيري را به دنبال داشت (شکل  .)2جهت محاسبه
ميزان سطح قابل انتظار براي تخريب خاک و اراضي حاشيه مسيرهاي جديد ،اثر حاشيهاي  25متر در
نظر گرفته شد .بنابراين انتظار ميرود سطحي معادل با  231هکتار برابر با چهار درصد از کل عرصه در
معرض تخريب قرار خواهد گرفت (شکل  .)3با توجه به اينکه عرض جادههاي احداث شده و مسيرهاي
مالرو به ترتيب برابر با چهار و دو متر بود ،بنابراين ميزان تخريب کل سطح جنگلهاي منطقه حدود 12
هکتار محاسبه گرديد (شکل . )4
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امروزه اهميت منابع طبيعي و نقش آن در توسعه و پيشبرد کشورهاي مختلف امري انکارناپذير است.
استفاده صحيح از منابع جنگلي ميتواند به توسعه و پيشرفت اين منابع کمک شاياني نمايد و عدم توجه
به آن باعث ميشود کليه برنامههاي توسعهاي از جمله مسائل اقتصادي و اجتماعي ،فرهنگي-آموزشي و
همچنين مسائل سياسي با مخاطره روبهرو شود .مخروبه و تنک بودن جنگلها ،چراي بيش از حد ،برداشت
و بهرهبرداري مفرط ،از به هم خوردن سيماي طبيعي جنگلها حکايت دارد که ميتواند ناشي از عدم
حمايتهاي دولت ،خدمات-رساني نامناسب به روستاهاي حاشيهنشين و جنگل نشين و بيکاري ناشي از
افزايش جمعيت باشد ،و هر روز و هر ساله دامنه آن توسعه و گسترش مييابد؛ بهطوريکه تخريب و
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بهرهبرداري زياد از جنگل ،همراه با فرسايش ،وضعيت نابساماني را براي روستاييان به دنبال خواهد داشت.
يافتههاي تحقيق نشان داد که بخشي از پاسخگويان جنگلنشين ( 30درصد) داراي تحصيالت کمتر از
ديپلم هستند .اين امر ميتواند ناشي از سطح سواد پايينتر ايشان باشد که ممکن است به نوبه خود باعث
درک پايينتر آنها نسبت به شيوه بهرهبرداري اصولي از جنگل و مديريت از آن است .نتايج اين پژوهش
با مطالعه حبيبي و همکاران ( )1393که در منطقه بابلکنار در رابطه با ميزان مشارکت جنگلنشينان در
مديريت جنگل بيان کردند که رابطه مثبت و معنيداري بين متغيرهاي ميزان تحصيالت ،سن ،درآمد
حاصل از فعاليتهاي کشاورزي ،ميزان ارتباط با مسئولين منابع طبيعي ،ميزان مشارکت جنگلنشينان
در دورههاي آموزشي – ترويجي ،ميزان آگاهي و شناخت جنگلنشينان از فوايد جنگل و ميزان مديريت
صحيح اعمال شده توسط جنگلنشينان وجود دارد همخواني دارد .يکي از بهرهبرداريهاي روستاييان از
جنگل ،استفاده از چوب و الوار درختان جنگلي در ساخت و ساز مسکن ،آغل ،حصارکشي مزارع است .با
توجه به نتيجه به دست آمده ميتوان دليل اين امر را عدم دسترسي آسان به مصالح ساختماني و گراني
قيمت آن در نظر گرفت .کمبود درآمد و زمينه شغلي نامناسب در روستاهاي اطراف جنگل ميتواند
بهعنوان يکي از عوامل مهم و تأثيرگذار در ميزان بهرهبرداري و حتي تخريب جنگل منطقه باشد.
نتايج اين پژوهش نشان داد که اغلب جنگلنشينان با دريافت امکانات و خدمات از جمله گازرساني
موافقت زيادي داشته درحاليکه از نگاه کارشناسان و مأموريت حفاظت ،اين جريان در روند حفاظت و
صيانت از جنگل اخالل ايجاد کرده و مشکالت فراواني را به همراه داشت .با توجه به نياز جنگلنشينان
به خدمات گازرساني و استفاده از آن براي رفع مشکالت گرمايشي ،پخت و پز و رها شدن از دغدغه تأمين
سوخت خاصه تهيه چوب آالت هيزمي و سوختي و همچنين مقرون به صرفه بودن آن ،طبيعتًا اين گروه
با دريافت اين گونه تسهيالت موافق بوده و تمام تالش خود را در جهت نيل به اين هدف به کار ميگيرند.
نتايج پيمايش ميداني نشان داد که پس از اجراي فعاليت گازرساني طول جادههاي احداث شده افزايش
يافت .نتايج اين بررسي نشان داد که جادههاي جديدي بهمنظور دريافت خدمات گاز شهري در سطح
منطقه احداث شد که موافق با يافتههاي رضايي مطلق و همکاران ( )1397است که در مطالعهاي در
استان لرستان با بررسي اثر توسعه شبکه جادهها در خدمات رساني به جوامع روستايي جنگل نشين به
اين نتيجه رسيدهاند که ارتباط مستقيم و معنيداري بين دسترسي به جادههاي جنگلي و توسعه يافتگي
روستايي وجود دارد .نتايج نشان داد که دريافت خدمات گاز شهري ميتواند باعث افزايش ميسرهاي
مالرو شود .از آنجايي که يکي از پيششرطهايي که شرکت گاز براي ارائه خدمات در نظر گرفته است
وجود دسترسي به منطقه و خانه (محل اسکان) ميباشد ،بنابراين جنگلنشينان تمايل به ايجاد و تعريض
مسيرهاي مالرو جهت ايجاد دسترسي و دريافت خدمات دارند.
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نتايج نشان داد که همبستگي منفي بين سطح سواد و ميزان مصرف چوب آالت وجود داشت .بهگونهاي
که هرچه سطح سواد بيشتر بود ،مقدار مصرف چوب آالت نيز کمتر بود .بنابراين اين موضوع نشاندهنده
اهميت آموزش و افزايش سطح سواد و آگاهي افراد جنگل نشين نسبت به اهميت و خدمات زيستمحيطي
جنگلها خواهد بود .وجود مشکالت فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي حاکم بر روستاييان و جنگلنشينان
که بهصورت مانع مستحکمي است ،اصول و روشهاي علمي حاکم بر منابع طبيعي کشور را با بنبست
مواجه کرده است .شهرکي و همکاران ( )1391در تحقيقات خود نشان دادند که ميزان تحصيالت و ميزان
درآمد خانوار با ميزان بهرهبرداري از جنگل رابطه مثبت و معنيداري دارند اين مشکالت هر چند در
بسياري از موارد روشن است ،ولي باز کردن و منطبق آنها تقريبًا امکانپذير نشده است .بنابراين با توجه
به مشکالت عديده در اين روستاها ،صنايع وابسته به کشاورزي و دامداري ،براي کاهش افراد استفاده
کننده از اين منابع بايد فعال گردند .با توجه به اينکه دريافت خدمات رفاهي منجر به تمايل حضور
جنگلنشينها و خوشنشينها خواهد شد؛ بنابراين ميتوان انتظار افزايش جمعيت خانوارها را داشت.
افزايش جمعيت به دنبال نياز به مسکن و غذا تخريب و يا تغيير کاربري اراضي جنگلي به مناطق مسکوني
و کشاورزي به همراه خواهد دارد .بررسيها نشان داد که جادههاي جديد در مناطقي احداث شدند که
فعاليت گازرساني در آنها انجام شد .بنابراين ميتوان بيان کرد که رابطه مستقيمي بين ميزان جادههاي
احداث شده با فعاليت گازرساني قابل مشاهده است .همچنين مشاهده شد که احداث مسيرهاي جديد
باعث تخريب سطحي حدود  12هکتار از عرصهها شده است .احداث و يا تعريض مسيرها همواره باعث
برهمخوردگي و کوبيدگي خاک ميشود .همچنين با در نظر گرفتن اثرات حاشيهاي مسيرهاي جديد
ميتوان در بيان کرد که سطحي معادل  231هکتار در معرض تخريب قرار ميگيرد .احداث مسيرهاي
جديد امکان دسترسي بيشتري را براي جنگلنشينها به عرصه به همراه دارد .دسترسي بيشتر منجر به
تمايل بيشتر افراد جنگلنشين و همچنين خوشنشينها به استفادههاي چندمنظوره نظير استفاده از
هيزم و چوب آالت و همچنين استفادهها تفرجي را از عرصه جنگل بيشتر خواهد کرد .استفاده تفرجي و
افزايش ورود خوشنشينها به عرصههاي جنگلي منجر به تخريب خاک و صدمه به زادآوريها خواهد
شد .عدم استقرار تجديد حيات و کوبيدگي خاک در نهايت تخريب اکوسيستم جنگل را به دنبال خواهد
داشت .در محل تفرج نونهالها قبل از اينکه به مرحله نهال رسند از بين ميروند.
بهطور کلي با توجه به نتايج پژوهش حاضر فرآيند گازرساني در موارد بسياري باعث تخريب پوشش
گياهي ،تخريب خاک و در نهايت تخريب اراضي جنگلي خواهد شد .پس از اجراي فعاليت گازرساني طول
جادهها ( 15385متر) و مسيرهاي مالرو ( 30772متر) افزايش يافت و ميزان تخريب کل سطح
جنگلهاي منطقه حدود  12هکتار محاسبه گرديد .با توجه به اثرات حاشيهاي انتظار ميرود سطحي
معادل با  231هکتار برابر با  3/85درصد از کل عرصه در معرض تخريب قرار خواهد گيرد .بهطور کلي

نشريه حفاظت زيست بوم گياهان /دوره نهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان 1400

نتايج اين پژوهش مؤيد آن بود که گازرساني به جنگلنشينها باعث تخريب جنگل شد .همچنين
گازرساني تا حد متوسط توانست مصرف هيزم و چوب آالت را توسط جنگلنشينها کم کند .بهطور کلي
نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که دريافت خدمات رفاهي از جمله گاز شهري منجر به ايجاد تخريبي
حداقل معادل با  5درصد از سطح کل عرصه جنگل خواهد شد .بنابراين نظارت مستقيم و تأييد کارشناسان
و نمايندگان ادارات منابع طبيعي در تعيين حدود و تنظيم طرح هادي و بافت روستاها خاصه روستاهاي
مجاور و يا داخل جنگل الزم و ضروري است .با توجه به اينکه گازرساني امري اجتنابناپذير است؛ بايد
حين و بعد انجام گازرساني مباحث زيستمحيطي در جنگل رعايت شود و در مناطق تخريبشده با
گازرساني احيا شود.

انصاري ،ن ،.شاهيان ،م .ح ،.خوشرو ،س .م .1395 .بررسي مقايسهاي اثر آلودگي نفت خاک بر روي
جمعيت ميکروبي خاک جنگل و خاک صنعتي .نشريه آب و خاک.1219-1231 :)4(30 ،
بينام .1391 ،کتابچه طرح جنگلداري منطقه بابلکنار ،اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
مازندران 300 .صفحه.
حبيبي ب ،.عليپور ،ح ،.کيادليري ،ه .1393 .بررسي ميزان مشارکت جنگل نشينان در مديريت
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جنگل و چگونگي تقويت مشارکت ( مطالعه موردي :منطقه بابلکنار – شهرستان بابل) .فصلنامه
علمي – پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران.120-109 : )1( 22 ،
حسيني ،ع .ا ،.بدراقي ،ن ،.هوشيارخواه ،ب .1385 .مطالعه اثرات زيست محيطي لوله گذاري در
جنگلهاي مازندران (مطالعه موردي،شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران) .همايش ملي دوساالنه
انجمن متخصصان محيط زيست ايران 9 ،صفحه.
خليلي،م .ا ،.حسيني ،س ،.ع ،.پورمجيديان ،م .ر ،.فالح ،ا .1389 .اثر احداث جاده جنگلي بر توسعه
روستاهاي جنگلي ( مطالعه موردي  :سري  2بخش  6طرح جنگل داري نکا – ظالم رود ).
پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل.36-19 : )3(17 ،
رضايي مطلق ،ا ،.پارساخو ،ا ،.عادلي ،م ،.معيري ،م .ه .1397 .بررسي اثر توسعه شبکه جادهها در
خدمات رساني به جوامع روستايي جنگل نشين ( بررسي موردي  :منطقه چگني استان لرستان).
فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهش و توسعه جنگل271-257 :)2(4 .
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