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جنگلها اغلب بهعنوان يکي از مهمترين منابع کاهش فقر ميليونها روستايي در کشورهاي
درحالتوسعه ميباشد که داراي ارزشهاي مستقيم و ارزشهاي غيرمستقيم هستند ( Awono and
 .)Levang, 2018; Greene et al., 2000; Rasmussen et al., Agrawal 2017ارزشهاي
مستقيم جنگلها شامل استفادههاي مصرفي مانند محصوالت غيرچوبي و استفادههاي غير مصرفي
ازجمله تفرج است .بهرهبرداري از محصوالت غيرچوبي جنگلها و مراتع از گذشته موردتوجه انسانها
بوده است و امروزه اين محصوالت داراي نقشهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي هستند (ملکميرزايي
و همکاران .)1396 ،محصوالت غيرچوبي در تأمين معيشت خانوارهاي روستايي اهميت فراواني دارند،
بهطوريکه بيشتر از يک ميليارد نفر در دنيا براي تأمين معيشت خود به شکلهاي متنوعي به
محصوالت چوبي و غيرچوبي جنگل وابسته هستند ( Bleyer et al., 2016; Kamanga et al.,
 )2009; Mukete et al., 2018که اين محصوالت بهطور مستقيم و غيرمستقيم نقش مهمي در
اقتصاد خانوارهاي روستايي جنگل نشين دارند و بهعنوان راهي براي رشد اقتصادي و کاهش فقر در
نواحي روستايي با منابع جنگلي زياد محسوب ميشود (.)Greene et al. 2000
روستاييان و دامداران به دليل شيوه زندگي و نوع معيشت خود ،بهرهبرداران اصلي و مستقيم منابع
طبيعي مانند اراضي ،آب ،خاک ،جنگل و مرتع محسوب ميشوند (عليبيگي .)1397 ،در کنار اين امر
مهم توليدات و محصوالت غيرچوبي جنگلها از ديرباز موردتوجه و محل درآمد ساکنين داخل و اطراف
جنگلها بوده است (ايلدرمي و همکاران1394 ،؛  .)Arnold and Pérez, 2001برخي از محصوالت
غيرچوبي مانند گياهان داروئي نقش پراهميتي در صادرات غيرنفتي دارند ،همچنين جاذبههاي فراواني
را در گستره جنگلها و مراتع کشور پديد ميآورند (مهدوي و همکاران.)1387 ،
با توجه به اهميت و ارزش اقتصادي استفاده از محصوالت غيرچوبي ،در صورت استفاده از روشهاي
درست بهرهبرداري از اين منابع با مشارکت مردم ،توليد مداوم اين محصوالت تضمين خواهد شد
(مهدوي و همکاران .)1387 ،يكي از روشهاي حفظ و احياي منابع جنگلي ،دستيابي و معرفي توان
جنگلها در زمينههاي توليدي ،بخصوص محصوالت فرعي است (جهانبازي گوجاني و همکاران،
 .)1385محصوالت غيرچوبي جنگلها نقش مهمي در اقتصاد خانوارهاي روستايي ايفا ميکند (خسروي
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و همکاران )1393 ،که درآمدهاي حاصل از اين بخش سهم به سزايي از کل درآمد خانوار را به خود
اختصاص ميدهد (حيدري ظهيري و همکاران .)1393 ،بررسي وابستگيهاي معيشتي جنگلنشينان به
منابع جنگلي در کوهدشت استان لرستان نشان داد که بين ميزان وابستگي و درآمد خانوارها رابطه
معنيداري وجود ندارد (نظرياني و همکاران .)1396 ،همچنين قنبري و همکاران ( )1397در بررسي
الگوي پراکنش مکاني و تهيه نقشه ارزش اقتصادي پنج گونه مهم در منطقه ارسباران پي بردند که
الگوي پراکنش کپهاي ارزش اقتصادي در واحد سطح گونهها را افزايش ميدهد و برداشت افراد در زمان
کوتاه را ممکن ساخته و هزينههاي برداشت را کاهش ميدهد .ارزيابي اثرات احداث بزرگراه خرم زال بر
مسائل اقتصادي اجتماعي روستائيان جنگلنشين در استان لرستان نشان داد که تسهيل در عبور و
مرور مهمترين عامل تأثيرگذار و قوت بر وضعيت جنگلنشينان است (ميردريکوند و همکاران .)1398
در طي سالهاي اخير ،تحقيقات زيادي به بررسي اهميت جنگل و نقش محصوالت غيرچوبي جنگل
در معيشت جوامع روستايي پرداخته است .وابستگي به جنگل و محصوالت برداشتي از آن در اغلب
مناطق جنگلي جهان وجود دارد .اما اندازه اين وابستگي در مناطق مختلف متفاوت است .ميزان درآمد
ناشي از برداشت محصوالت غيرچوبي اغلب بهعنوان اندازه وابستگي به جنگل تلقي ميشود ( Babulo
 .)et al., 2009; Kamanga et al., 2009سهم محصوالت غيرچوبي جنگلي و مرتعي بر اساس منطقه
موردمطالعه متفاوت بوده است ،ولي در هر صورت ،بخشي از درآمد خانوارهاي روستايي را تشکيل مي-
دهد ( .)Babulo et al., 2009; Kamanga et al., 2009ميانگين درآمد حاصل از جنگل نسبت به
درآمد کل ساليانه در بخش نمشير از توابع شهرستان بانه در استان کردستان (خسروي و همکاران،
 12/3 )1393درصد ،در شهرستان کامياران استان کردستان  3/8درصد (مهدوي و همکاران)1390 ،
و در شهرستان مرودشت استان فارس  10تا  52درصد برآورد شده است (بهمني .)1388 ،تحقيق
انجامگرفته در کشور هند نشان داده است که ميانگين درآمد حاصل از محصوالت غيرچوبي جنگل و
مرتع نسبت به درآمد کل ساليانه شش درصد است ( .)Dash et al. 2016همچنين ميانگين درآمد
حاصل از محصوالت غيرچوبي جنگل و مرتع نسبت به درآمد کل ساليانه در شرق کنيا  33درصد
( ،)Langat et al. 2016در شمال اتيوپي  27درصد ( ،)Babulo et al., 2009در ماالوي  12درصد
( ،)Kamanga et al., 2009در روستاهاي مرزي جنوب چين  31/5درصد (،)Hogarth et al., 2013
در يکي از روستاهاي کامرون  16درصد ( )Awono and Levang, 2018و نيز در رومپاي کامرون
درآمد حاصل از منابع جنگلي  34/1درصد ( )Mukete et al., 2018برآورد شده است .بررسي اين
نقش درامد ميتواند به بهبود برنامهريزي در زمينه محصوالت غيرچوبي کمک شاياني نمايد .نتايج
مطالعه استفاده از محصوالت غيرچوبي جنگل در جنوب غربي ماالوي نشان داد که به طور کلي
محصوالت جنگلي غيرچوبي بخشي جداييناپذير از اقتصاد خانوار است (.)Mahonya et al. 2019
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همچنين مطالعه اثر محصوالت غيرچوبي جنگل بر روي درآمد و اشتغال روستايي در هند نشان داد که
اثر مستقيم معنيداري بين استفاده از محصوالت و درآمد وجود دارد (.)Longkumer et al. 2020
عالوه بر اين ،بررسي عوامل تعيين کننده مشارکت در زنجيرههاي ارزش محصوالت غيرچوبي جنگل
براي کاهش فقر در ويتنام نشان داد که ويژگيهاي سرپرست خانوار ،خصوصيات خانوار ،وضعيت شهرت
خانوارها و نوع جنگل با تمايل به مشارکت افراد در زنجيرههاي ارزش محصوالت غيرچوبي جنگل و
افزايش بازده مالي رابطه مثبت دارد (.)Nguyen et al. 2021
در اين تحقيق سعي شده با توجه به نقش تعيينکننده و مؤثر محصوالت غيرچوبي در درآمد و
توسعه روستائيان به بررسي ميزان وابستگي بهرهبرداران به محصوالت غيرچوبي پرداخته و اهميت و
ارزش آنها در معيشت خانوارهاي روستايي تعيين گردد .لذا هدف اصلي اين پژوهش ،تعيين نقش
محصوالت غيرچوبي در درآمد ،ميزان وابستگي روستاييان به اين محصوالت و شناسايي و ليست کردن
نوع محصوالت غيرچوبي قابلاستفاده و عوامل تأثيرگذار در برداشت اين محصوالت در روستاي خسرو
شيرين ميباشد .علت انتخاب روستاي خسرو شيرين براي بررسي ،برداشت مردم محلي از محصوالت
غيرچوبي جنگلي و مرتعي با کاربردهاي مختلف دارويي ،خوراکي و صنعتي ميباشد.
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منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش ،روستاي خسرو شيرين از توابع شهرستان آباده در استان فارس
است (شکل  .)1اين روستا از طرف شمال به شهرستان سميرم ،از جنوب بهه بخهش سهده ،از شهرق بهه
روستاي شهر ميان و از غرب به دهستان دز کرد محدود ميشود .روستاي خسرو شيرين در فاصله 120
کيلومتري از شهر آباده قرار گرفته و بها  1996نفهر جمعيهت ( 607خهانوار) دارد و ارتفهاع متوسه آن
 2280متر از سطح دريا است (يغفوري و همکاران .)1391 ،ميانگين بارش ساليانه در ايهن روسهتا 460
ميليمتر است و داراي تابستانهاي معتدل و زمستانهاي سرد و پربرف اسهت .علهت انتخهاب روسهتاي
خسرو شيرين براي بررسي ،برداشت مردم محلي از محصوالت غيرچوبي جنگلي و مرتعي با کاربردههاي
مختلف دارويي ،خوراکي و صنعتي ميباشد .مهمترين گونههاي گياهي منطقه مورد مطالعه شامل ارژن،
کيکم ،بادام خاکستري ،درمنه ،گون ،کرفس کوهي و آويشن هستند .سامان عرفي نيز در منطقهه مهورد
بررسي در جنگل و مرتع بصورت پروانهاي وجود دارد و طرح بهرهبرداري از گياهان دارويهي اجهرا نشهده
است .در منطقه مورد مطالعه  30هزار راس دام و  15هزار هکتار محصوالت زراعي با محصهوالت غالهب
گندم ديم ،يونجه و سيب وجود دارد .مردم منطقه مورد مطالعه داراي پيشينه عشايري هستند و به
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همين دليل اکثر مردم اين روستا عالوه بر کشاورزي به فعاليت دامداري نيز مشغول ميباشند .بنابراين
مردم منطقه از نظر اقتصادي به نوعي به منابع طبيعي و نيز محصوالت غيرچوبي آن وابسته هستند.
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تحقيق حاضر از لحاظ روش پيمايشي و از نوع توصيفي است .همچنين به لحاظ هدف کاربردي و از
جهت نوع گردآوري داده ها ميداني ميباشد .در تحقيق حاضر ،براي جمعآوري دادههاي اقتصادي
اجتماعي ابتدا از روش ميداني شامل مصاحبه سازمانيافته و پرسشنامه بهره گرفته شد .روايي
پرسشنامه با استفاده ازنظر اساتيد و متخصصين مرتب با تحقيق به دست آمد .براي سنجش پايايي
پرسشنامه از ضريب الفاي کرونباخ استفاده شد.
در اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه ،ابتدا تمام محصوالت برداشتشده شناسايي گرديد .براي
اين منظور مشخصههاي موردنظر از قبيل خصوصيات فردي و حرفهاي سرپرستان خانوار ،نوع و مقدار
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محصوالت برداشتشده ،قيمت محصوالت ،نوع و روش فرآوري ،مقدار برداشت ،ميزان زمان صرف شده
براي برداشت ،هزينه ثابت و متغير برداشت ،فراوري و نقش جنسيت در برداشت و فرآوري ،نحوه فروش
و بازار رساني ،منابع درآمدي خانوار و غيره بررسي شد.
پرسشنامه مورد استفاده در اين مطالعه به سه بخش کلي تقسيم شد .بخش اول اطالعات و
ويژگيهاي دموگرافيک خانوار مانند سن ،سرپرست خانوار ،ميزان تحصيالت ،اندازه يا بُعد خانوار و شغل
سرپرست خانوار را موردبررسي قرار ميدهد .بخش دوم مربوط به بهرهبرداري از محصوالت جنگل است
و بخش سوم شامل سؤاالتي در مورد وضع معيشتي و درآمد پاسخدهندگان از منابع مختلف و همچنين
تمايل به مهاجرت است (حيدري ظهيري و همکاران .)1393 ،جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه
روستائيان بخش خسرو شيرين هست که شامل  607خانوار و  1969نفر است که در اين ميان تعداد
 200پرسشنامه تکميل گرديد .درنهايت تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي اسپيرمن
در نرمافزار آماري  SPSSنسخه  21انجام شد.

ويژگيهاي دموگرافيک خانوارهاي موردبررسي مانند سن ،ميزان تحصيالت و شغل سرپرست خانوار
در جدول  1آورده شده است .همانگونه که مشاهده ميشود ،گروه سهني  75-90بها فراوانهي  2درصهد
کمترين فراواني و گهروه سهني  30-45بها فراوانهي  42/3بهيشتهرين فراوانهي را دارد کهه نشهاندهنده
ميانسال بودن افراد روستا ميباشد .ازنظر سطح تحصيالت بيشتر افراد داراي سواد خواندن و نوشتن بها
درصد فراواني  48درصد هستند و کمترين فراواني مربوط بهه افهراد داراي تحصهيالت دانشهگاهي (5٫5
درصد) است که نشانگر پايين بودن سطح سواد ميباشد .همچنهين بيشهترين فراوانهي شهغلي در گهروه
کارگري با  35درصد و کمترين فراواني در گروه زنبورداري با  2درصد ميباشد که نشان ميدهد بيشهتر
شغل مردم اين روستا کارگري است.
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مشخصه

سن

گروه

درصد فراواني

30-15

8/5

45-30

42/3

60-45

28/4

75-60

17/9

90-75

2

بيسواد

36/5

خواندن و نوشتن

48

ديپلم

9/5

تحصيالت دانشگاهي

5/5

بيجواب

0/5

کشاورزي

26/4

کارگري

34/8

کارمندي

7/5

زنبورداري

10/4

بهرهبرداري از محصوالت فرعي

5/5

ساير (رانندگي ،مغازهداري ،داللي و )...

11/4

بيپاسخ

1/5

سطح سواد

شغل

مرد

زن

بيپاسخ جمع

نوع فعاليت

برداشت (درصد) 60

24

16

100

فرآوري (درصد) 11

44

44

100

28

11

60

100

فروش (درصد)
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نتايج مربوط به نقش جنسيت در برداشت ،فرآوري و فروش محصوالت برداشتشده در جدول  2نشهان
داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود؛ در منطقه مورد مطالعهه مسهلوليت برداشهت محصهوالت
غيرچوبي (با  60درصد فراواني) غالبًا بر عهده مردها است .اين در حالي اسهت کهه فهرآوري محصهوالت
کمتر توس مردها صورت ميگيرد (جدول .)2
در منطقه مورد مطالعه 14 ،محصول غيرچوبي با کاربردهاي متفهاوت دارويهي ،خهوراکي و صهنعتي
توس مردم محلي برداشت ميشود .مهمترين محصهوالت غيرچهوبي برداشتشهده شهامل ارژن ،قهار ،
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کنگر ،کارده ،کاسني ،بيلهر ،جاشير ،خارشتر ،بومادران ،آويشن ،مورد ،شيرينبيان است که از اين ميهان
ارژن ،بومادران ،آويشن ،مورد ،شيرينبيان و خارشتر کاربرد دارويي؛ قار و کارده فق کاربرد خهوراکي؛
کنگر ،بنسرخ ،ترهکوهي  ،کاسني ،بيلهر و جاشير هم کاربرد دارويي و هم خوراکي دارند .در جهدول ،3
ميزان برداشهت روسهتاييان از محصهوالت غيرچهوبي ،ميهزان مصهرف و درآمهد آنهها از برداشهت ايهن
محصوالت و نيز سهم اين درآمد در کهل درآمهد روسهتاييان نشهان داده شهده اسهت .بهر اسهاس نتهايج
بهدسههتآمده ،ميهانگين محصههوالت برداشتشههده  4/71کيلههوگرم ،ميهانگين مصهرف از برداشههت 0/50
کيلوگرم و ميانگين درآمد ساالنه روستاييان از محصوالت غيرچوبي  17/99ميليون ريال است .با توجهه
به نتايج  38درصد از درآمد حاصل از برداشت محصوالت غيرچوبي مربوط به گياه بنسرخ اسهت و بعهد
از آن ترهکوهي با  32درصد بيشترين اثر را روي درآمدزايي دارد.

محصول

نام علمي

کل

2
7/9

0/77
0/76

900000
800000

1107000
5712000

6/2
31/7

11/0

0/58

90000

937800

5/2

11/6
3/2
8/5
3/7
2/6
2/6
5/4
2/3
1/6
0/6
2/9
4/71

0/50
0/50
0/65
0/51
0/61
0/61
0/12
0/20
0/83
0/09
0/21
0/50
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6882000
620000
226800
84000
588750
75000
1467400
460000
99500
50000
310440
156000
316800
60000
132300
63000
50820
66000
30600
60000
134500
50000
17996710 252428/57

38/2
1/3
3/3
8/2
0/6
1/7
1/8
0/7
0/3
0/2
0/7
100/00
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قار
Agaricus bisporus
ترهکوهي
Allium akaka
Gundelia
کنگر
tournefortii
بنسرخ
Allium Jesdianum
بومادران
Achillea wilhelmsii
کارده Biarum carduchrum
مورد
Myrtus communis
ان
ي
شيرينب
Glycyrrhiza glabra
آويشن
Zataria multiflora
جاشير
Prangos ferulacea
کاسني
Cichorium intybus
خارشتر
Biarum carduchrum
ارژن
Amygdalus reuteri
بيلهر
Dorema aucheri

ميانگين درآمد نسبت درآمد
ميانگين مصرف از متوس قيمت
ميانگين
خانوار از هر محصول به
برداشت ( )Kgبرداشت ( )Kgفروش (ريال)
محصول (ريال) کل (درصد)

غالمحسین مرادي و همکاران

نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي ارتباط بين درآمدزايي حاصل از محصوالت غيرچوبي
با وابستگي روستائيان به اين محصوالت و جلوگيري از مهاجرت روسهتائيان در جهدول نشهان دادهشهده
است .همانطور که در جدول مشاهده ميشود رابطهه مثبهت و معنهيداري بهين درآمهدزايي حاصهل از
محصوالت غيرچوبي با وابستگي به ايهن محصهوالت و جلهوگيري از مههاجرت وجهود دارد ( )≤p0/05و
درآمدزايي تا حدود  18درصد بر جلوگيري از مههاجرت روسهتاييان تأثيرگهذار بهوده اسهت (جهدول .)4
همچنين با توجه به نتايج ،رابطه مثبت و معنيداري بين وابستگي روستاييان به محصوالت غيرچهوبي و
جلوگيري از مهاجرت روستاييان وجود داشت و روستاييان معتقدند که وابسهتگي تها حهدود  20درصهد
باعث جلوگيري از مهاجرت روستاييان شده است (جدول .)4

مؤلفه
P- Value r
رابطه درآمدزايي حاصل از بهرهبرداري از محصوالت غيرچوبي با وابستگي روستاييان به اين محصوالت **0/000 0/330
رابطه درآمدزايي حاصل از بهرهبرداري از محصوالت غيرچوبي با جلوگيري از مهاجرت روستائيان *0/040 0/178
*0/030 0/217
رابطه بين وابستگي روستاييان به محصوالت غيرچوبي جنگل با جلوگيري از مهاجرت
** معناداري در سطح  1درصد * ،معناداري در سطح  5درصد

نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن ،رابطه معنيداري را بين درآمهدزايي و آمهوزش نحهوه برداشهت از
محصوالت غيرچوبي نشان ميدهد .اما بين درآمدزايي محصوالت غيرچوبي توس روستائيان و تخريهب
منابع طبيعي ارتباط معنيداري وجود نداشت (( )p≤0/05جدول .)5

مؤلفه

r

P-value

رابطه بين درآمدزايي و آموزش نحوه برداشت محصوالت غيرچوبي
رابطه بين درآمد حاصل از محصوالت غيرچوبي جنگل و تخريب منابع طبيعي

0/570
0/180

*0/040
0/139

ns

* معناداري در سطح  5درصد ns ،معنادار نبودن در سطح  5درصد
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نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن ،رابطه معنيداري را بين اشتغالزايي محصوالت غيرچوبي جنگهل
و مرتع با هزينهبر بودن برداشت محصوالت غيرچوبي جنگلي و مرتعي نشان داد ( )p≤0/05کهه در ايهن
مورد ضريب همبستگي  0/169درصد به دست آمد (جدول .)6
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مؤلفه

r

P-value

رابطه بين اشتغالزايي محصوالت غيرچوبي و هزينهبر بودن برداشت

-0/169

**0/010

** معناداري در سطح  1درصد
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بهرهبرداري از محصوالت غيرچوبي جنگل و مرتع از گذشتهها موردتوجه انسهانها بهوده اسهت .اگهر
اينگونه بهرهبرداريها بهدرستي و در حد توان توليدي منابع صورت گيرد ،ازنظر اقتصادي ميتواند براي
روستانشينان حائز اهميت باشد .نتايج مطالعه حاضر نشان داد کهه در روسهتاي خسهرو شهيرين درآمهد
حاصل از برداشت محصوالت غيرچوبي جنگل و مرتع  10/97درصد از کهل درآمهد خهانوار روسهتايي را
تشکيل ميدهد .بهر اسهاس نتهايج ههورگرث و همکهاران ) (Hogarth et al., 2013سههم محصهوالت
غيرچوبي جنگل  31/5درصد از کل درآمد خانوار ميباشد ( .)Hogarth et al., 2013مطالعهاي کهه در
شمال اتيوپي انجام شد نشان داد که  27درصد از درآمد مردم از محصهوالت غيرچهوبي جنگهل تهأمين
ميشود ( .)Babulo et al., 2009همچنين پژوهشي که در اکوسيستم موروثي شرق کنيها انجهام شهد
حاکي از آن بود که درآمد حاصل از جنگل براي خانوارها  33درصد از کل درآمد خانوار است ( Langat
 ،)et al., 2016از طرفي مطالعه انجامگرفته در منطقهه کاميهاران نشهان داد کهه حهدود  3/8درصهد از
درآمد مردم منطقه بهوسيله محصوالت غيرچوبي جنگل تأمين ميشهود (مههدوي و همکهاران.)1390 ،
همچنين درآمد حاصل از بهرهبرداري از محصوالت غيرچوبي جنگل در بخش نهمشهير شهرسهتان بانهه
استان کردستان ،حدود  12/3درصد درآمد خالص ساليانه را تشکيل ميدهد و اين ميزان بيشتر از ساير
منابع درآمدي نظير کشاورزي ،باغداري و دامداري سنتي است (خسروي و همکاران .)1393 ،عهالوه بهر
اين مطالعه انجامشده در ماالوي نشان داد که درآمد کل جنگل فق  12درصهد درآمهد کهل خهانوار را
تشکيل ميدهد ( .)Kamanga et al., 2009اين در حالي است که در برخي موارد  77درصد از درآمد
مردم از جنگلهاي طبيعي به دست ميآيهد و خانوارههاي فقيهر وابسهتگي بيشهتري بهه جنگهل دارنهد
( .)Angelsen et al., 2014بين درآمد و وابستگي به منابع رابطهاي  Uشکل وجود دارد ،بدين معنهي
که دو طبقه کمدرآمد و پردرآمد ،از جنگهل بيشهترين اسهتفاده را مهيکننهد (.)Narain et al., 2008
همچنين بر اساس نتايج به دست آمده در روستاي رومپهاي کهامرون 95 ،درصهد وابسهتگي بهه جنگهل
عمدتًا به دليل فراواني جنگل و بيکاري است (.)Beckline et al., 2018
محصوالت غيرچوبي جنگل نقش مهمي در راهبردهاي معيشت روستايي ايفا ميکند و ميتوانهد بهه
پايداري جنگل کمک کند ( .)Ros-Tonen and Wiersum, 2005ميليونها فرد روسهتايي و شههري
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در سراسر جهان از محصوالت متنوع جنگلي از طريق فروش کاالهاي جنگلهي ماننهد ميوههها ،برگهها،
ريشهها ،گياهان دارويي و مواد ساختماني درآمدزايي ميکنند (.)Hadish 2018
در پژوهش حاضر ميانگين درآمد ساالنه روستاييان از محصهوالت غيرچهوبي  17/99ميليهون ريهال
است و  38درصد از درآمد حاصل از برداشت محصوالت غيرچوبي مربوط به گياه بنسرخ است و بعهد از
آن ترهکوهي با  32درصد بيشترين اثر را روي درآمدزايي دارد .نتهايج پهژوهش انجامگرفتهه در ميانمهار
نشان داد که خانوادههاي داراي تحصيالت کمتر ،کشاورزي کمتهر و تحهت فقهر وابسهتگي بيشهتري بهه
محصوالت غيرچهوبي جنگهل دارنهد ( .)Soe and Yeo-Chang, 2019همچنهين  Salehiو همکهاران
( )2010مطالعهاي در گناوه از توابع شهرستان گچساران در زاگرس جنوبي انجام دادند که نتايج نشهان
داد درآمد ناخالص نقدي حاصل از جنگل حدود  33درصد کل درآمد نقدي خانوار را تشهکيل مهيدههد
که شامل چراي دام در جنگل ،چوب سهوخت و بهذر درختهان اسهت (.)Salehi and Karltun, 2010
ميانگين درآمد سرانه ساالنه افراد از محل برداشت محصوالت غيرچوبي با افزايش دسترسي روستاها بهه
جنگل تغيير ميکند ( .)Bakkegaard et al., 2017همچنين در پژوهش انجامگرفته توسه  Dashو
همکاران ( )2016به اين نتيجه دست يافتند که درآمد حاصل از محصوالت غيرچهوبي شهش درصهد از
درآمد کل خانوارها را تشکيل ميدهنهد ( Bleyer .)Dash et al., 2016و همکهاران ( )2016بهه ايهن
نتيجه دست يافتند که استفاده از محصوالت جنگلها تأثير کلي يا مثبتي بر زندگي آنها نداشته اسهت.
سهم محصوالت غيرچوبي جنگلي و مرتعهي در منهاطق مختلهف متفهاوت اسهت امها بخشهي از درآمهد
روستائيان را تشکيل ميدهد؛ که از علتهاي آن ميتهوان بهه كميهت نهچنهدان زيهاد ايهن محصهوالت،
شراي جنگلشناسي و ميزان تخريب و شكنندگي اين جنگلها ،اشاره کرد (.)Bleyer et al., 2016
نتايج بررسي حاضر نشان ميدهد که ازنظر خود روسهتاييان منطقهه مهورد مطالعهه ،بهرهبهرداري از
محصوالت غيرچوبي در کسب درآمد و جلوگيري از مهاجرت و وابستگي روستاييان بهه ايهن محصهوالت
نقش مثبتي داشته است .همچنين نتايج حاکي از آن است که بين بهرهبرداري از محصهوالت غيرچهوبي
جنگل و مرتع و کسب درآمد و وابستگي روستاييان به اين محصوالت ،جلهوگيري از مههاجرت اخهتالف
معنيدار وجود دارد و پاسخگويان بها نقهش محصهوالت غيرچهوبي جنگهل و مرتهع در کسهب درآمهد و
جلوگيري از مهاجرت و وابستگي روستاييان به اين محصوالت موافقت دارنهد؛ ايهن نتهايج بها يافتهههاي
برخي ديگر از محققان ازجمله جهانبهازي گوجهاني و همکهاران ( ،)1385معيهري و همکهاران (،)1392
حيدري ظهيري و همکاران ( )1393و ملکميرزايي و همکاران ( )1396همخواني دارد.
از ديدگاه کلي ميتوان نتيجه گرفت كه زندگي و بقاي مردم منطقه مورد پژوهش به منهابع طبيعهي
و جنگل وابسته است .از طرفي خشکي يک عامل محدود کننده رشد پوشش گياهي محسوب مي شهود
(اسعدي و همکاران 1397 ،الف) و با توجه به اينکه سطح زيادي از ايران را مناطق خشک و نيمهخشک
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در بر ميگيرد (اسعدي و همکاران 1397 ،ب) ،بنابراين در ايهن منهاطق اسهتفاده از منهابع طبيعهي بهه
عنوان چراگاه ميتواند موجب تخريب پوشش گياهي شود ،اما تنوع محصول و توليهد جنگهل همهراه بها
افزايش سطح آموزش ميتواند درآمد خانواده را بهبود بخشهد ( .)Ziaul Hoque et al., 2018مطالعهه
وضعيت جوامع گياهي ميتواند کمک موثري در شناسايي شراي موجود و روند پويايي آن داشته باشهد
(جنت بابايي و همکاران ،)1398 ،بنابراين بررسي وضعيت بومشهناختي پوشهش گيهاهي منطقهه مهورد
مطالعه ميتواند کمک شاياني به آگاهي از پتانسلهاي موجود در منطقه و وضعيت هر يک از گونهههاي
گياهي نمائيد .با توجه به نتايج بهدستآمده از اين مطالعه و مطالعات مشابه ديگر ،به نظهر ميرسهد کهه
تفاوت نسبت سهم محصوالت غيرچوبي جنگل و مرتع در مناطق مختلف به شراي جغرافيايي و تهراکم
پوشش گياهي بستگي دارد.
بهطورکلي ميتوان گفت که بهرهبرداري از محصوالت غيرچوبي جنگل و مرتع در تهأمين بخشهي از
نيازهاي اقتصادي خانوارهاي روستايي و نيز جلوگيري از مهاجرت مؤثر است .ازاينرو ازآنجاکه جنگلهها
و مراتع از منابع تجديدشونده بهه شهمار ميرونهد و در صهورت بهرهبهرداري درسهت ،محصهوالت آنهها
ميتواند در زمان طوالني در اختيار بشر قرار گيرد و برعکس بهرهبرداري غيراصولي باعث تخريب شهديد
و سريع اين منابع خواهد شد .در راستاي بهرهبرداري صهحيح و مناسهب بها شهراي رويشهگاهي در ههر
منطقه الزم است تمهيداتي از سهوي نهادههاي ذيربه انديشهيده شهود تها بهرهبهرداري و اسهتفاده از
جنگلها و مراتع موجب آسيب فراوان به اين منابع نشود .در پايان پيشنهاد مهيشهود در منطقهه مهورد
مطالعه به فعاليتها و برنامههاي اقتصادي مناسب با پتانسيل منطقه ازجمله ايجاد صنايع کوچک بهراي
فرآوري ،بستهبندي و خشککردن توجه شود.

اسعدي ،ف ،.اعتماد ،و ،.مرادي ،غ ،.سپهوند ،ا 1397 .الف .اثر آبياري و سايه بر زيتوده ،سطح برگ و شادابي
نهال تادار ( ،)Celtis caucasica Willd.پژوهش و توسعه جنگل.331-345 :)3(4 ،
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اسعدي ،ف ،.اعتماد ،و ،.مرادي ،غ ،.سپهوند ،ا 1397 .ب .اثر تيمارهاي مختلف آبياري و سايه در توليد
نهال تادار ( ،)Celtis caucasica Willd.مجله جنگل ايران.67-77 :)1(10 ،
ايلدرمي ،ع ،.قاسمي ،ف ،.بهمني ،ن .1394 .بررسي نقش عوامل اقتصادي-اجتماعي در تخريب
زيستبوم جنگلهاي زاگرس (منطقه کاکارضا لرستان) .مجله تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و
مراتع ايران.140-149 :)2(13 ،
بهمني ،ه ،1388 .استفاده و توسعه محصوالت غيرچوبي جنگل (مطالعه موردي شهرستان مرودشت).
پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه مازندران 86 ،صفحه.
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جنت بابايي ،م ،.مرادي ،غ ،.فقهي ،ج .1398 .اثر عوامل محيطي بر پراکنش گروههاي اکولوژيک
رويشگاه سياهتلو ( Paliurus spina- christi Mill.بررسي موردي :مرزنآباد چالوس) .حفاظت
زيست بوم گياهان.345-159 :)14(7 ،
جهانبازي گوجاني ،ح ،.ايران منش ،ي ،.طالبي ،م .1385 .توان جنگلهاي استان چهارمحال و بختياري
در زمينه توليد بذر بنه و اثر اقتصادي آن بر زندگي جنگل نشينان .تحقيقات جنگل و صنوبر ايران،
.159-167 :)2(14
حيدري ظهيري ،ن ،.اميرنژاد ،ح ،.حسيني يکاني ،س .ع .1393 .نگرشي بر اقتصاد روستايي در
بهرهبرداري از محصوالت جنگل .پژوهشهاي اقتصاد روستا.1-16 :)1(1 ،
خسروي ،ش ،.ملک نيا ،ر ،.خدري زاده ،م .1393 .نقش اقتصادي جنگل در معيشت خانوارهاي
روستايي در زاگرس شمالي .توسعه پايدار جنگل.251-268 :)3(1 ،
عليبيگي ،ج .1397 .بررسي نظام حقوقي بهرهبرداري جوامع روستايي و عشايري از منابع طبيعي در
ايران .انسان و محي زيست.75-93 :)1(16 ،
قنبري ،س ،.خالقي ،ب ،.مرادي ،غ ،.عباسنژادالچين ،ا .1397 .الگوي پراکنش مکاني و نقشه ارزش
اقتصادي محصوالت فرعي در منطقه حفاظت شده ارسباران .نشريه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب
و جنگل.19-33 :)2(25 ،
معيري ،م .ه ،.باراني ،ح ،.شهرکي ،م.ر ،.بهمنش ،ب .1392 .بررسي نوع و مقدار بهرهبرداري از منابع
جنگلي توس ساکنان روستاهاي مجاور جنگل (مطالعة موردي :منطقة هزارجريب -استان
مازندران) .مجله جنگل ايران.151-160 :)2(5 ،
ملکميرزايي ،م ،.کريميان ،ع.ا ،.حکيمي ،م.ح .1396 .نقش محصوالت فرعي جنگلي و مرتعي در
معيشت روستاييان :مطالعة موردي بخش زرينآباد شهرستان دهلران ،استان ايالم .روستا و توسعه،
.17-28 :)4(20
ميردريکوند ،م ،.آقباش فرهاد ،ق ،.عادلي ،ک ،.غالمرضايي ،س .1389 .ارزيابي اثرات احداث بزرگراه
خرم زال بر مسائل اقتصادي اجتماعي روستائيان جنگل نشين (بررسي موردي :روستاي قلعه نصير،
استان لرستان) .حفاظت زيست بوم گياهان.237-252 :)15(7 ،
مهدوي ،ا ،.سبحاني ،ه ،.شامخي ،ت ،.فتاحي ،م .1387 .بررسي محصوالت غيرچوبي جنگل و روش هاي
بهرهبرداري از آنها (مطالعه موردي :شهرستان کامياران ،استان کردستان) .تحقيقات جنگل و صنوبر
ايران.507-520 :)4(19 ،
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 سهم محصوالت غيرچوبي جنگل در معيشت روستائيان.1390 . ه، سبحاني،. ت، شامخي،. ا،مهدوي
 تحقيقات جنگل و صنوبر.) استان کردستان، شهرستان کامياران:مناطق جنگلي (مطالعه موردي
.370-379 :)3(19 ،ايران
 وابستگي هاي معيشتي جنگل نشينان به.1396 . م، ايماني راستابي،. م، لطفعليان،. ا، فالح،. ن،نظرياني
 تحقيقات جنگل و.) سامان عرفي نامجوي شهرستان کوهدشت:منابع جنگلي (مطالعه موردي
.95-105 :)1(25 .صنوبر ايران
 بررسي تاثيرات گردشگري روستايي بر توسعه اين نواحي و.1391 . ه، عباس نيا،. ح، جمس،. ح،يغفوري
 روستاي:) (نمونه مورديswot( ارائه راهکارهاي اصولي با استفاده از مدل تحليل استراتژيک
. گيالن، همايش ملي توسعه روستايي.)خسروشيرين شهرستان آباده
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