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بررسي وضعيت اقتصادي روستاييان و سنجش ميزان وابستگي معيشتي آنها به جنگل (مطالعه 

  موردي: روستاي كرچي)

 

4حميد آريا، 3 جواد گيالني پور ،2كامران عادلي ،1نجيبه گيالني پور
 

  

  12/7/90 :رشيپذ خيتار        14/4/90: افتيدر خيتار

  

  

  دهيچك

-مرتبط با جنگل هستند كه عملكرد نادرست آنها باعث تخريب جنگل ميهاي جوامع روستايي يكي از بخش

مشكالت جوامع روستايي و وابستگي آنها به جنگل رفع  هاي الزم در راستايشود. در نتيجه بايد بررسي

صورت گيرد و مديريت درستي در اين رابطه لحاظ شود. به همين منظور در اين تحقيق ميزان وابستگي به 

آوري اطالعات روش ارزيابي كرچي الويج واقع در شهرستان نور بررسي شده است. روش جمع جنگل روستاي

اي بوده است. پس از موازنه هزينه و درآمد، سرانه هر فرد محاسبه شد و سريع با استفاده از تكنيك مصاحبه

نتايج  گرديد.يين هاي حاصل از عمليات ميداني، نوع و ميزان وابستگي مردم به جنگل تعبا توجه به داده

باشند. اند، ساير خانوارها زير خط فقر مينشان داد كه به استثناي خانوارهايي كه فروش زمين انجام داده

هاي ي چوبي، برداشت ميوه، زنبورداري و تغيير كاربري جنگل از جمله بخشي هيزم و پايهچراي دام، تهيه

ريال در سال  23739846تفاده هر فرد از جنگل برابر با رود. ميزان اسوابستگي مردم به جنگل به شمار مي

باشد، بنابراين پيشنهاد هايي مانند زنبورداري براي جنگل مضر نمياز آنجايي كه فعاليت به دست آمده است.

 شود كه تسهيالت الزم براي اين امور در روستا فراهم شود.مي

  

  :يديكل يها واژه

  سريع، روستاي كرچيمعيشت، سرانه هر فرد، ارزيابي 

                                                           
1
  آموخته كارشناسي ارشد جنگلداري، دانشكده علوم دريايي و منابع طبيعي نور، دانشگاه تربيت مدرسمسئول مكاتبات: دانش - 

2
  عضو هيئت علمي، دانشگاه لرستان، گروه جنگلداري، لرستان، ايران- 

3
  ايران ،    رنو گروه حسابداري،،واحد نور دانشگاه آزاد اسالمي ،عضو هيئت علمي - 
4
  آموخته كارشناسي ارشد جنگلداري، دانشكده جنگلداري و فناوري چوب، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانش - 
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  مقدمه

در گذشته قبل از شروع تحوالت مربوط به توسعه 

اجتماعي در دنيا، جمعيت كم و نرخ  -اقتصادي

-رشد آن محدود بود. در آن دوران تعادلي در بهره

برداري از جنگل حاكم بود. با شروع دوران صنعتي 

و بوجود آمدن نيازهاي جديد به منابع سلولزي و 

همچنين افزايش سريع جمعيت، كشورهاي توسعه 

يافته توانستند با شتاب مناسب حركت كنند و 

ها را به عنوان منبع اصلي تامين نياز چوب جنگل

در و سلولز تجهيز و مورد استفاده قرار دهند. 

حالي كه كشورهاي ديگر با تاخير در اين زمينه 

ها در حين حفظ اند و جنگلدچار بحران شده

نقش قبلي خود، به عنوان عرصه دامداري و قطع 

درخت براي سوخت و تامين زمين كشاورزي براي 

جمعيت رشد كرده روستاها تبديل گرديدند و 

بدين ترتيب سرعت تخريب جنگل شدت پيدا 

كه مديريت منابع جنگلي به چالش كرد، به طوري

بزرگي بين طراحان، نهادهاي سياسي و مديران 

بخش جنگل، به خصوص در كشورهاي در حال 

توسعه جهت كنترل روند كاهش اين منابع مبدل 

) چرا كه وضعيت Rishi، 2003شده است (

-هاي هر كشور به عنوان شاخصي از توسعهجنگل

گردد. درنتيجه يافتگي در آن كشور محسوب مي

حفاظت و احياي آن، مقوله اساسي جهت به وجود 

، 1998آمدن شرايط توسعه است (

Anonymous .(  

هاي شمال ايران نيز در گذشته همانند در جنگل

هاي ديگر كشورهاي در حال توسعه تعادل جنگل

برقرار بوده و متاسفانه در قرن حاضر دچار بحران 

قرن گذشته شده است. تخريب جنگل از اواخر 

هاي شروع شده است. واقعيت اين است كه جنگل

شمال كشور عرصه زندگي بيش از يك ميليون نفر 

باشد و تامين معاش اين افراد عمدتاً از مي

گيرد. در اين ميان دامداري و كشاورزي صورت مي

هاي مديريتي غلط در چند دهه اعمال سياست

و نشينان هاي خروج جنگلگذشته از جمله طرح

هكتاري باعث تخريب هر چه  10واگذاري قطعات 

هاي شمال ايران گرديد (يخكشي بيشتر جنگل

1381 .(  

ترين ها به عنوان يكي از مهماز آنجايي كه جنگل

هاي حيات بشر واجد جايگاه انكارناپذيري سامانه

هاست، لذا در تأمين رفاه و آسايش انسان

بيعت متخصصان توجه زيادي به رابطه انسان و ط

)، 1972اند كه اجالس استكهلم (نشان داده

) و اجالس 1992كنفرانس ريو ( 21دستورالعمل 

) اهميت اين حساسيت را 2002ژوهانسبورگ (

  دهند. نشان مي

به  "مديريت مشاركتي جنگل"در بنگالدش 

هاي عنوان بهترين استراتژي مديريت جنگل

اجتماعي و  -بنگالدش با توجه به شرايط اقتصادي

ها شناخته هاي اكولوژيكي جنگلهمچنين ظرفيت

شده است. هدف اصلي مديريت مشاركتي تأمين 

نيازهاي شهري و روستايي اهالي منطقه با حفظ 

 & Noguchim ،2004باشد (موجودي جنگل مي

Salam.(  

Rishi )2006 نيز بر اين عقيده است كه دولت و (

توانند جنگل را مردم هيچكدام به تنهايي نمي

فظ و توسعه دهند و بايد به كمك همديگر براي ح

رسيدن به جنگلداري پايدار تالش كنند. به عبارت 

ديگر دولت بايد با درنظر گرفتن وضعيت معيشتي 

اهالي منطقه و از راه آموزش دادن صحيح، 

استفاده مردم از جنگل را به سمتي سوق دهد كه 

  موجوديت جنگل به خطر نيافتد.

Guddes )1992،(Mirsa   وDash )1999 ،(

Zashimuddin )2004 و (Mamo  و همكاران
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) نيز مطالعاتي در ارتباط با وابستگي مردم 2005(

  اند.به جنگل و لزوم جنگلداري شهري انجام داده

سال از اجراي  7) پس از گذشت 1385يخكشي (

طرح جنگلداري تلفيقي در منطقه يخكش استان 

ند كه وابستگي كمازندران به اين نكته اشاره مي

روستاييان به جنگل تقريباً نيمي از زندگي آنها را 

دهد و در صورت جايگزين كردن مالي پوشش مي

توان از تخريب جنگل توسط اين اين وابستگي مي

) 1385مردمان جلوگيري كرد. همچنين عادلي (

آباد لرستان انجام در پژوهشي كه در منطقه شول

ز بين رفتن مديريت داد، به اين نتيجه رسيد كه ا

سنتي و افزايش جمعيت عوامل اصلي فقر مضاعف 

و تخريب منابع طبيعي هستند كه تنها راه 

جلوگيري از آن استفاده از جنگلداري مشاركتي 

از آنجايي كه جوامع روستايي ساكن در  است.

جنگل تاثير بسزايي بر جنگل دارند، لذا تحقيق 

ميزان وابستگي حاضر در نظر دارد با ريالي كردن 

  نشينان به جنگل ارزش آن را بيان كند.جنگل

  

  روش تحقيق

  موقعيت منطقه مورد مطالعه:

تا  52˚9´42˝روستاي كرچي در طول جغرافيايي 

شرقي و در عرض جغرافيايي  52˚15´12˝

شمالي واقع شده  36˚33´28˝تا  36˚29´25˝

است. اين روستا از توابع شهرستان نور در استان 

 1000مازندران بوده و ارتفاع از سطح دريا تقريبا 

متر است. روستاي كرچي مانند ديگر مناطق حوزه 

درياي خزر داراي آب و هواي معتدل و مرطوب 

است. ميزان بارندگي ساليانه در اين منطقه بر 

سنجي چمستان به طور اساس آمار ايستگاه باران

ميليمتر در سال و متوسط درجه  914متوسط 

-درجه سانتي 20-15ارت ساليانه روستا بين حر

خانوار دارد و  65باشد. روستاي كرچي گراد مي

نفر جمعيت است. شغل اكثر مردم  315داراي 

  روستاي كرچي دامداري و كشاورزي است.

  روش كار و برآورد تعداد نمونه: 

هايي كه براي سنجش وابستگي به منابع شاخص

ساده قسمتي از روند به طور جنگلي بكار مي

درآمد مستقل يا درآمد وابسته حاصل از چنين 

). Vedeld etal، 2004شود (منابعي را شامل مي

ها استفاده در اين بررسي نيز از همين شاخص

آوري اطالعات در اين شده است. روش جمع

تحقيق، روش ارزيابي سريع بوده است. ارزيابي 

يكي از روشهاي گردآوري اطالعات در  1سريع

كوتاه مدت و محدود درباره يك اجتماع يا يك 

فعاليت به ويژه براي افراد غيربومي است كه 

كنند در اين مورد اطالعات كافي احساس مي

ندارند. جهت تعيين ميزان وابستگي مردم به 

جنگل با توجه به موضوع و نوع مطالعه، مصاحبه 

انتخاب شد كه براي اين كار  حضوري با روستاييان

گيري تصادفي درصد به روش نمونه 30با شدت 

ساده، عمليات مصاحبه صورت گرفت. با مصاحبه 

درصد از  30اجتماعي-وضعيت اقتصاديحضوري، 

خانوارها (تعداد افراد هر خانوار، نوع و ميزان 

نوع و ميزان استفاده  درآمد، ميزان هزينه ماهيانه،

رسي قرار گرفت. با توجه به از جنگل) مورد بر

اطالعات عمليات ميداني ميزان محصول بدست 

آمده از هر بخش درآمدي مشخص گرديد و با 

توجه به قيمت هر واحد از محصول، درآمد حاصل 

ها از هر بخش بدست آمد. براي ريالي كردن هزينه

نيز از همين روش استفاده گرديد. در ادامه، سرانه 

براي خط فقر سنجيده شد. هر فرد محاسبه و با 

سود ساالنه متوسط  ،بدست آوردن سرانه هر فرد

                                                           

 -
1
پذير است براي افراد مند و انعطافارزيابي سريع ابزاري نظام 

خواهند درباره اي ميغيربومي كه در چارچوب گروهي چندرشته

يك منطقه خاص، سريعا مطالبي را فراگيرند  شرايط يا موضوعاتي در

  كه براي شمال كشور مناسب است.
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. در شدتقسيم  رجمعيت متوسط هر خانوا بر

زمينهاي  روستاي كرچي تعدادي از خانوارها

- جنگلي و مرتعي كه براي چراي دام استفاده مي

فروش رساندند. براي بدست آوردن كردند را به 

ده بر متوسط سرانه جديد، قيمت زمين فروخته ش

و اين مقدار به  شدجمعيت هر خانوار تقسيم 

 .گرديدسرانه هر فرد در حالت عادي اضافه 

همچنين انواع و ميزان وابستگي به جنگل تعيين 

نوع وابستگي بدست  هر درآمد حاصل از شد و

معقول بودن يا نبودن نوع وابستگي  سپس. آمد

 تعيين گرديد. ميزان وابستگي به جنگل نسبت به

درآمد كل محاسبه شد تا تعيين گردد كه چند 

  درصد از درآمد كل هر خانوار مربوط به استفاده از

  .جنگل است

  

  نتايج 

هاي مختلفي آمد مردم روستاي كرچي از بخشرد

مانند كشاورزي، دامداري، زنبورداري، كارگري، 

هاي كميته امداد كارمندي، شغل آزاد و كمك

بيشترين درآمد مربوط به  شود.تامين مي

كارمندي بوده است و كمترين ميزان مربوط به 

   ).1باشد (جدول هاي كميته امداد ميكمك

نشان داده شده است  2همانطور كه در جدول 

بيشترين هزينه خانوارها در روستاي كرچي 

ي زيستي (خوراك، پوشاك، مربوط به هزينه

  باشد.آموزش) مي

  
  )1000×(ريال هاي مختلف درآمد روستاييان: بخش1جدول

  كميته  زنبورداري  شغل آزاد  كارمند  كارگر روزمزد  دامداري  كشاورزي  

  3  1  6  6  6  12  12  1تعداد خانوار

  14000  24000  136000  192000  96000  95400  47000  درآمد ساليانه 

  31/2  97/3  5/22  77/31  88/15  78/15  77/7  درصد درآمد

  
  )1000×(ريالهاي مختلف : ميزان هزينه روستاييان در بخش2لجدو

  وام  هزينه دامداري و كشاورزي  هزينه زيستي  

  4  10  20  تعداد خانوار

  13000  122200  375400  كل هزينه ساليانه

  5/2  42/22  99/74  هزينه درصد

  
  )1000×(ريال درآمد، هزينه و موازنه آن براي هر فرد در روستاي كرچي :3جدول 

  هر فرد  هر خانوار  خانوار 20  

  6233  30210  604200  ساليانه د متوسطدرآم

  5164  25030  500600  ساليانهمتوسط هزينه 

  +1068  +5180  +103600  موازنه

                                                           
1
خانوار است. اما به دليل اينكه بعضي از خانوارها چند منبع درآمدي دارند، مجموع تعداد خانوارهاي اين جدول بيشتر از  20. آمار اين جدول مربوط به  

   باشد.مي 20
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   سرانه هر فرد در حالت عادي:

در روستاي كرچي درحالت عادي ميزان درآمد و 

است كه  يمقدار برابر باهزينه متوسط هر خانوار 

 3با استفاده از جدول آمده است.  3در جدول 

مقدار سرانه هر فرد بدست آمده است كه برابر با 

ريال است و اگر با خط فقر سنجيده شود،  2838

ه خانوارهاي روستاي كرچي زير در اين صورت هم

 ).4خط فقرند (جدول 

  
 (ريال) در روستاي مورد مطالعهفرد  : سرانه هر4جدول 

  سرانه هر فرد  موازنه  هزينه   درآمد   جمعيت هر خانوار  جمعيت كل  تعدادخانوار

65  315  5  30210000  25030000  5180000  2838  

  

 سرانه هر فرد در شرايط ويژه فروش زمين:

خانوار  20از خانوار  5در روستاي مورد بررسي 

  هفروش زمين انجام دادند كه سرانمورد بررسي 

  

  

  

در جدول  شرايط ويژه هر فرد در حالت عادي و در

ريال  751290زير آمده است. سرانه ويژه هر فرد 

  است و چنين خانوارهاي باالتر از خط فقرند.

  

  (ريال): سرانه هر فرد در شرايط ويژه فروش زمين  5 جدول
  سرانه ويژه  فروش زمين  سرانه عادي  موازنه  هزينه  رآمدد  جمعيت  رخانوا

5  5  28120000  27800000  320000  517  1340000000  751290  

  

  انواع وابستگي به جنگل در روستاي كرچي: 

نوع وابستگي به جنگل وجود  6در روستاي كرچي 

بيشترين وابستگي به جنگل مربوط به تغيير  دارد.

كاربري زمين و كمترين آن مربوط به زنبورداري 

  است.

  

  : انواع وابستگي مردم به جنگل در روستاي كرچي6 جدول
  معقول بودن  )ريال( ددرآم  محصولميزان   خانوار20تعداد خانوار از  نوع وابستگي

  معقول نيست  8880000  راس 559  12  چراي دام

  معقول است  5400000  متر مكعب1180  16  هيزم

  معقول است  2000000  كندو 100  1  يزنبوردار

  معقول است  5040000  مترمكعب 84  13  پايه چوبي

  معقول است  225000  كيلو150  2  ميوه

  معقول نيست  750000000  هكتار25  5  تغيير كاربري زمين

  

راس دام  4هر خانوار روستايي مجاز است براي 

 راس دام كوچك از جنگل استفاده 12بزرگ و يا 

 به ازاي هردر حالي كه در روستاي كرچي  ،كند

  جنگل  درراس دام بزرگ  8خانوار به طور متوسط 

  اين ميزان در جنگل چراي دام تاكنند و ميچرا 

  

  باشد. مجاز نمي

برداشت از جنگل به اندازه مصارف در مورد هيزم، 

در اشد. بميو معقول مجاز  ،روستايي و سوخت

توليد گرما در روستا سوخت اصلي مردم، براي اين 

و فقط براي پختن نان، از هيزم  است، نفت منزل
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برداشت هيزم در اين پس  .كنندمي استفاده

براي محصور كردن  . همچنينروستا مجاز است

 شودباغها و محوطه خانه از پايه چوبي استفاده مي

 زبرداشت پايه چوبي به اندازه نياز خانوارها مجا كه

  . باشدمي

در جنگل تعدادي درختان ميوه به صورت وحشي 

 چندانيچيدن ميوه باعث تخريب كنند. رشد مي

 افراد توسط چون در فصول خاص و .شودنمي

برداشت ميوه از  در نتيجه .شودكمي انجام مي

 باشد.جنگل معقول مي

يكي ديگر از انواع استفاده مردم از تغيير كاربري 

يعي از جنگل به اين طريق جنگل است. سطح وس

تخريب شده است كه اين كار غيرمجاز و نامعقول 

   است.

 7715450000در كل در روستاي كرچي مردم 

كه  دكنناز جنگل درآمد كسب ميدر سال ريال 

 )65اگر اين ميزان بر تعداد كل خانوار روستا (

ميزان استفاده از جنگل براي هر  تقسيم شود،

آيد كه مقدار آن برابر با خانوار بدست مي

 و سرانجام مي باشد در سالريال  118699230

ميزان استفاده هر فرد از جنگل برابر با 

  است. در سالريال  23739846

  

  بحث

ميزان خط فقر و سرانه هر فرد با توجه به مقدار 

(به استثناي خانوارهايي  تمام خانوارها ،در كشور

ستاي كرچي در رو كه فروش زمين انجام دادند)

به همين دليل اهالي اين باشند. زير خط فقر مي

به جنگل روي  ناگزيربراي جبران فقر مادي روستا 

كنند. پس از طريق آن كسب درآمد مي ورند وآيم

علت اصلي تخريب جنگل در روستاي كرچي فقر 

مردم است و از اين لحاظ نتايج اين تحقيق با 

بنابراين با  ) مطابقت دارد.1385مطالعه عادلي (

توان از رفع مشكالت مالي مردم روستانشين مي

تخريب جنگل جلوگيري كرد. بنابراين نتايج اين 

) مطابقت 1385تحقيق با مطالعات يخكشي (

  دارد.

براي امرارمعاش به مردم در روستاي كرچي 

آورند و با دامداري، كشاورزي و باغداري روي مي

شوند. ل ميتغيير كاربري زمين باعث تخريب جنگ

و  فرستندها را براي چرا به جنگل ميآنها دام

دهند. پرورش ميزنبورهايشان را در جنگل 

شود و زنبورداري باعث تخريب جنگل نمي

-روزي ندارد و مينياز به مراقبت شبانههمچنين 

. با به اين كار پرداختتوان در كنار مشاغل ديگر 

زيادي  هايتوجه به اينكه در اطراف روستا جنگل

 ،وجود دارد و زمينه براي زنبورداري فراهم است

روستا در بخش زنبورداري تا  اين بنابراين بايد در

گذاري بيشتري انجام جايي كه امكان دارد سرمايه

گيرد تا درآمد حاصل از اين بخش افزايش يابد. 

(دامداري رايج در  دامداري به صورت سنتي

اگر  بنابراين. شودكرچي) باعث تخريب جنگل مي

تمهيداتي انديشيده شود تا دامداري سنتي به 

سمت دامداري صنعتي پيش برود در اين صورت 

اشته خواهد در جهت حفظ جنگل برد يگام مهم

  .شد

تواند جوامع گياهي را با به طور كلي بشر مي

اجراي عمليات تخريبي، به سوي انحطاط سوق 

ني و علم، تواند با به كار بردن اصول فدهد و يا مي

هاي گياهي سهيم و در تنوع زيستي پوشش

جنگل را به تكامل واقعي خود برساند. تغيير 

كاربري جنگل و تبديل آن به اراضي زراعي و 

ها و از بين خصوصا قطع درختان جنگلي دامنه

هاي ها و استفاده از شيببردن پوشش سبز آن

شود كه محيط تند براي كشت و زرع سبب مي

ي درختان و رويهيير نمايد. قطع بيتدريجا تغ
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هاي اندازي روستاييان به جنگلهمچنين دست

هاي زيادي به ثروت عمومي مجاور خود، خسارت

كشور وارد ساخته، به نحوي كه نه تنها بالهاي 

سوز سيل و طوفان را به همراه داشته، بلكه خانمان

موجب از دست رفتن طبيعت سرسبز و زيبا 

روستاي كرچي تعيير كاربري گرديده است. در 

  جنگل در سطح وسيع ديده شده است كه با اتخاذ 

  تدابير الزم از طرف ادارات و سازمانهاي مسئول

  امر بايد از پيشرفت اين فرآيند جلوگيري شود.

  

  پيشنهادات:

 گذاري در بخش زنبورداري افزايش سرمايه-1

 اصالح نژاد دام و مديريت بهينه دامداري-2

هاي آموزشي به منظور ارتقاء دوره برگزاري-3

  محيطي سطح فرهنگ زيست
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• Evaluation position economic and estimation dependence of livelihood rurals to 

forest (Case Study: Korchi) 
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Abstract 

Rural communities are the parts of related to forest that their wrong function is make 

destruction the forest. Therefore is necessary be considered the problems of rural 

communities and their dependence on forest and accuracy management done in this case. 

Therefore this study been investigated dependence to forest Korchi village located in noor 

city. Method of collection data has been rapid assessment by interviewed technique. Thus 

balance costs and income, per capita was calculated for each person. According to data from 

field operations, have been established kind and amount of dependence people to forests. The 

results showed that except for households that have done sold land, others are below the 

poverty line. grazing, preparation fulewood and piling, harvest fruit, Bee breeding and change 

land use forest are dependent people to forest. forest usage per person was calculated equals 

23739846 rials a year. Since that operations such as Bee breeding for forest is not harmful, so 

it is recommended that be provided the necessary facilities for this rural affairs.  

 

Key word: livelihood, per capita each person, Rapid Assessment, Korchi village 
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