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سامان عرفي كلگچي زاگرس در  هاي اقتصادي جنگل -بررسي مسائل اجتماعي

  چهارمحال و بختياري

  3ي، مهدي زندبصير2، حميد جليلوند1*مجتبي ايماني راستابي
  22/8/92تاريخ پذيرش:           2/3/92تاريخ دريافت: 

  

  چكيده

رويه، تغيير كاربري، برداري بيش از حد، چراي بيدليل بهرههاي اخير بههاي زاگرس در طي سالجنگل
هاي درختان براي تأمين سوخت و مصالح ساختماني ها، استفاده از تنه و شاخهت غير مجاز، آتش سوزيتصرفا

هاي مؤثر بر تخريب اگرچه عاملاند. و تصرف اراضي جنگلي براي كشاورزي دچار تخريب شديد قرار گرفته
قتصادي، كمتر مورد پژوهش و ا -اند، اما اين عوامل از ديدگاه اجتماعيمنابع طبيعي كم و بيش شناسايي شده

هاي نشينان جنگللاقتصادي جنگ- اند. هدف پژوهش حاضر، بررسي وضعيت اجتماعيبررسي قرار گرفته
تحليلي است. جامعه آماري مورد -هاي توسعه پايدار است. اين بررسي از نوع توصيفيزاگرس با توجه به هدف

زدائي به خانواري بود. جنگل 65چي شامل روستايي نشين سامان عرفي كلگبررسي، تمامي خانوارهاي جنگل
تخريب هرچه بيشتر سبب منظور كشاورزي، تغيير كاربري اراضي جنگل و چراي دام از موردهايي هستند كه 

اقتصادي مانند پايين بودن  - هاي اجتماعيتوان مشكلاند. دليل اين تجاوز به جنگل را مياراضي جنگل شده
پايين بودن سطح امكانات زندگي، پايين بودن سطح تحصيالت و پايين بودن سطح سطح درآمد مردم محلي، 

درصد از مردم محلي معيشت خود را  58/74 محيطي بيان كرد. نتايج پژوهش نشان داد كهفرهنگ زيست
نشينان، پايين بودن درآمد مردم محلي و وابستگي آنها به . همچنين از نظر جنگلدانندوابسته به جنگل مي

  اقتصادي و عامل اصلي تخريب اراضي جنگلي است.- ترين مشكل اجتماعيغل اصلي يعني كشاورزي، اصليش
  

  هاي زاگرساقتصادي، تخريب جنگل، مردم محلي، جنگل -اجتماعي هاي كليدي:واژه

                                                           
1
   دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، دانشكده منابع طبيعي، گروه جنگلداري، ساري، ايران -
  Email:  mojtaba.rastabi@yahoo.comنويسنده مسئول:  *
2
  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، دانشكده منابع طبيعي، گروه جنگلداري، ساري، ايرانعضو هيئت علمي،  -
3
  گلداري، خوزستان، بهبهان، ايراناالنبياء بهبهان، دانشكده منابع طبيعي، گروه جنعضو هيئت علمي، دانشگاه صنعتي خاتم -
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  مقدمه:

هاي مديريت جنگل و چگونگي حفاظت سياست
از منابع جنگلي، بيشتر در بر گيرندة جوامع در 

سعه است. در ايران، دليل اصلي تخريب حال تو
اي يعني فقر مادي ها به يك عامل ريشهجنگل

). 21( گرددو فقر فرهنگ زيست محيطي برمي
پايين بودن درآمد سرانه، نبود توسعه يافتگي، 

، )3(ترين لوازم اوليه زندگي كمبود بديهي
فقدان فرهنگ زيست محيطي و عدم اشاعة آن 

 )22(منابع طبيعي  از سوي مديريت اجرايي
سبب شده جوامع محلي براي تامين نيازهاي 
خود به شدت منابع طبيعي را تحت فشار قرار 

هاي توسعه پايدار، لزوم رسيدن به هدفدهند. 
هاي معيشت عنوان يكي از زمينهكشاورزي را به

 ،عنوان منبع درآمدي ديگرو دامداري را به
داراي اهميت كرده است. به همين دليل 

هاي هاي اجتماعي و اقتصادي منطقهبررسي
ها داراي اهميت ويژه است. هدف اين بررسي

فراهم كردن بسترهاي الزم براي رسيدن به 
توسعه پايدار از راه ايجاد يك رابطه تعاملي 

  زيست است.مناسب بين انسان و محيط
درصد خاك  20هاي زاگرس در برگيرندة جنگل

مختلف  هايكشور است. زاگرس به دليل
اي عنوان منطقهاجتماعي، اقتصادي و سياسي به

. با وجود اينكه )14(شود با اهميت تلقي مي
هاي ها و مراتع كشور، جنگلسازمان جنگل

حفاظتي تلقي كرده؛ اما -زاگرس را حمايتي
برداري سنتي با هدف تأمين نيازهاي بهره

هاي معيشتي جوامع محلي در تمامي جنگل
در ي زاگرس ها جنگل. )6(زاگرس رايج است 

مناطق با جاي دادن جمعيت زيادي در  بيشتر

 امرار معاشخود به يك منبع حياتي براي 
از  ايمجموعه دليلتبديل شده است. به همين 

مشخص بين جنگل و مردم شكل  هايهرابط
گرفته كه بر اساس آن تعامل با جنگل صورت 

 هايهبه منطق با توجه هاهاثر اين رابط گيرد.مي
مختلف، نوع زندگي و فرهنگ مردم متفاوت 

زاگرس به دليل نوع زندگي هاي جنگلدر  است.
وابستگي بيشتري  ،مردم و شرايط سخت زندگي

شود مشاهده مي هاي ديگرنسبت به جنگل
ها نسبت زندگي مردم ساكن اين جنگل .)3و4(

تر تر و سختهاي كشور، پيچيدهبه ديگر منطقه
هاي كار و توليد، باال بودن است. نبود عرصه

افزايش جمعيت در يكان سطح و نبود توسعة 
اقتصادي متناسب با افزايش جمعيت، سبب 

ها به وابستگي شديد مردم ساكن در اين جنگل

. زاگرس )3(منابع طبيعي اين ناحيه شده است 
داراي ساختار اجتماعي ايالتي و ساكنين 
هاي روستايي است. جنگلداري و مديريت جنگل

هاي اجتماعي، زاگرس، وابسته به مسئله
در اقتصادي و تعامل مردم با طبيعت است. 

روستاييان معاش خود را از راه  ،شرايط موجود
-نظام كشاورزي سنتي، دامداري سنتي و شغل

ترين كنند. يكي از مهمهاي آزاد تأمين مي

، تغيير )3(هاي مردم محلي در زاگرس مشكل
  ي كشاورزي است. كاربري جنگل به اراض

Riazi )1989 در پژوهشي با عنوان نگاهي بر ،(
روند تخريب در منابع طبيعي تجديدپذير 

هاي تخريب را فقر و ترين عاملكشور، مهم
زندگي ابتدايي مردم، ناآگاهي مردم، باال بودن 

توجهي به رويه و بيتعداد دام، چراي بي
ارزشهاي واقعي اين منابع ذكر كرده است. 
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Gorgin )1999كند شيوه زندگي در ) بيان مي
كنار فقر موجود در زاگرس از يك طرف و نظام 
كشاورزي، دامداري سنتي و رشد جمعيت از 
طرف ديگر، سبب شده تا عمل حفاظت، احياء و 

برداري بر مبناي اصل توسعه پايدار را دچار بهره
كند )، بيان ميYakhkeshi )2004مشكل كند. 

هاي جنگلي ي در منطقهكه حفظ مردم بوم
براي حفاظت، احياء و توسعه جنگل اشتباه 

هاي جديد توسعه پايدار، نيست و بايد در مدل
ترين عامل همراه عنوان مهممردم محلي را به

 Karamiزيست در نظر گرفت. با محيط

هاي )، در پژوهشي با بررسي مسئله2006(
-نشين جنگلاقتصادي جوامع جنگل -اجتماعي

سوادي، فقر آموزش، سطح مال، بيهاي ش
-طبيعي را بهپايين درآمد و وابستگي به منابع

-اقتصادي بيان مي-هاي اجتماعيعنوان مشكل

هاي شمال كشور كند. اگرچه شرايط جنگل
هاي زاگرس است اما براي متفاوت از جنگل

هاي سرزميني توسعه مدنظر قرار دادن مشكل
تواند به يپايدار در جنگل، اين بررسي نيز م
هاي زاگرس تكامل فرآيند پژوهش در جنگل

)، در بررسي Hoang )2002 و  Steph .كمك كند
اقتصادي در استان الئوكاي -وضعيت اجتماعي

-ويتنام، سطح پايين آموزش و پرورش را مهم

كند. در ترين مشكل جوامع محلي بيان مي
سامان عرفي كلگچي، بررسي وضعيت 

ل رابطه جنگل و اقتصادي به دلي-اجتماعي
مردم محلي از يك طرف و تخريب روزافزون 
منابع طبيعي و وابستگي معيشتي مردم محلي 
در منطقه مورد بررسي از طرف ديگر، بسيار با 

)، در پژوهشي Ghazanfari )2004اهميت است. 
هاي هاي سنتي مردم محلي جنگلبرداريبهره

ا هعنوان وسيلة ارتباطي بين انسانزاگرس را به
كنند. هاي زاگرس بيان ميو طبيعت در جنگل

Naguchi & Salam )2004 در پژوهشي در ،(
كشور بنگالدش به نقش مديريت مشاركت 

ترين راهبرد با توجه به عنوان مهممردمي به
-اقتصادي منطقه اشاره مي-شرايط اجتماعي

)، در بررسي در ايالت Rishi )2006 كنند.
-ه است كه هيچگيري كردمدهاياي هند نتيجه

توانند كدام از دولت و مردم به تنهايي نمي
ها را حفظ و توسعه دهند و بايد به كمك جنگل
ديگر براي رسيدن به جنگلداري پايدار تالش هم

)، در پژوهشي به بررسي Bablo )2009كنند. 
اهميت و نقش جنگل در رفع فقر و ايجاد 
درآمد براي خانوارهاي روستاي تيگراي در 

اتيوپي پرداخته است. آنها نتيجه گرفتند  كشور
كه درآمد از راه منابع طبيعي، دومين سهم را 
در متوسط درآمد كل خانوارهاي روستايي بعد 

 Chirwa و  Landryهاي زراعي دارد. از محصول
)، به ارزيابي معيشت و وضعيت 2011(

اقتصادي خانوارهاي روستايي در يك -اجتماعي
شور موزامبيك كاري در كمنطقه جنگل

 331آوري پرداخته است. آنها پس از جمع
پرسشنامه از خانوارهاي محلي، به شكاف 
طبقاتي ثروت بين خانوارهاي روستايي اشاره 

كنند. آنها نتيجه گرفتند كه با ايجاد صنعت مي
توان شكاف طبقاتي جنگلداري و اشتغال مي
)، در Webb )2013موجود را كاهش داد. 

اقتصادي -يابي اثرهاي اجتماعيپژوهشي به ارز
بيني و كاهش با هدف پيش محيطي،و زيست

اند. آنها نتيجه خطرهاي اجتماعي پرداخته
گرفتند كه براي ارزيابي بهتر بايد با مردم محلي 

  اندركاران منطقه تعامل برقرار كرد. و دست
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  ها:مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه:

حت استان چهارمحال و بختياري با مسا
كيلومترمربع نزديك به يك درصد  16523

مساحت كل كشور را در برگرفته است. پهنه 
هزار  300جنگلي استان با وسعتي نزديك به 

درصد از مساحت استان و  18هكتار، حدود 
هاي حدود شش درصد از مساحت جنگل
 .)19و9(زاگرس را به خود اختصاص داده است 

مان منطقه مورد بررسي در اين پژوهش، سا

عرفي كلگچي در نزديكي شهر لردگان است. 
)، موقعيت روستاي كلگچي را نشان 1شكل (
 2238دهد. اين سامان با مساحتي بالغ بر مي

هاي استان را فرا درصد از جنگل 67/0هكتار، 
گرفته است. سامان عرفي كلگچي به دليل 
نزديكي به شهرك صنعتي و قطب صنعتي 

هاي طبيعي عرصه لردگان داراي تنش بااليي با
-است. اين منطقه با تنش شديد اجتماعي

  .)12(اقتصادي و تخريب جنگل مواجه است 

 

.  
  محدودة منطقه مورد بررسي -1شكل 

  
هاي طبيعي بسيار در اين سامان عرفي تخريب

شود. اما در بيش از نصف مساحت كم ديده مي
شود. با منطقه كشت زيرآشكوب مشاهده مي

سامان عرفي موردهايي از بررسي از سطح 
سوزي عمدي در كنده تخريب از جمله آتش

زاد و قطع درختان، كت زدن درختان دانه
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زاد براي توسعه اراضي كشاورزي درختان شاخه
كشاورزي در اين سامان عرفي شود. ديده مي

شود. طور ديمي (يك فصل در سال) انجام ميبه
ت، هاي ارديبهشطور معمول كشاورزان، ماهبه

پردازند و خرداد، تير و مرداد به كشاورزي مي
  بقيه سال را بيكار هستند.

  

  روش تحقيق:

اين پژوهش از نوع توصيفي و نظرسنجي با 
 ،نامه است. در اين پژوهشاستفاده از پرسش

اي به منظور بررسي وضعيت نامهپرسش
نامه اقتصادي تهيه شد. در اين پرسش-اجتماعي
د خانوار، تعداد اعضاي هر هايي مانند تعداسؤال

خانوار، سطح سواد، ميزان مساحت اراضي 
كشاورزي، تعداد دام، نوع شغل افراد، متوسط 
درآمد ماهيانه، متوسط درآمد از راه كشاورزي و 

مورد پرسش و پاسخ  ،متوسط هزينه ماهيانه
. دربارة چگونگي استفاده از جنگل، قرار گرفت

، مسكن، صورت منبع تأمين كننده سوخت به
هاي فرعي، از چراگاه دام و استفاده از محصول

در اين هايي پرسيده شد. مردم محلي سؤال
طور معمول به خانوار سكونت دارند. 65روستا 

 100تا  50برداري در روستاهاي براي نمونه
 50تا  10درصد جامعه، روستاهاي  30خانوار، 
صورت درصد و كمتر از آن را به 50خانوار، 
در اين  .)8( كننددرصد آماربرداري مي 100

درصد  100پژوهش، از روش آماربرداري 
استفاده شد. البته به دليل اينكه در چند مورد، 
سرپرست خانوارها براي كار از روستا به 
شهرهاي اطراف رفته بودند؛ از اين تعداد خانوار 

دست آمد. در نتيجه براي اطالعاتي ناقص به
طالعات اين تعداد خانوار افزايش دقت پژوهش، ا

خانوار) مورد استفاده قرار  10(نزديك به 
نگرفت. همچنين از نظر كارشناسان اداره منابع 
طبيعي شهرستان لردگان و اداره منابع طبيعي 

-هاي پرسشاستان براي تكميل و تأييد سؤال

  نامه استفاده شد.
  

  نتايج:

طور كلي آوري اطالعات محلي بهپس از جمع
). نزديك به 1دست آمد (جدول زير بهنتايج 
هكتار از اين سامان، مستثنيات شخصي  3/105

شود. از اين مقدار مردم روستا محسوب مي
هكتار، محدودة خود روستا است.  40حدود 
هكتار، اراضي قابل كشت از آن  3/65يعني 

آوري بعد از جمع). 12(مردم محلي است 
 اطالعات محلي مشخص شد كه در مجموع

هكتار از اراضي جنگلي توسط  108نزديك به 
 50شود. يعني نزديك به مردم روستا كشت مي

بيني شده و عرف هكتار بيش از حد پيش
روستا، اراضي جنگلي مورد كشت توسط 

  گيرند. كشاورزان قرار مي
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  اطالعات كلي به دست آمده از پرسشنامه توسط مردم محلي روستاي كلگچي - 1جدول 
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84/1  

  

بيشتر خانوارها، جمعيتي بيش از پنج نفر دارند 
در بيشتر خانوارها نيروي كار يك نفر است.  و

رأس  1500هكتار مرتع و  500در اين سامان 
بيني شده است. دام براي دامداران محلي پيش

 215اما پس از پرسش و پاسخ از مردم محلي، 
  خانوار دامدار شناسايي شدند. 4رأس دام و 

به گفتة مردم محلي و بزرگان روستا، دامداران 
ل گذشته به دليل كمبود آب در طي چند سا

(براي گوسفندان) و كمبود علوفه و پرهزينه 
هاي خود را بودن نگهداري آنها، بيشتر دام

اند.فروخته

  

  
  توزيع درصد نسبي بر حسب ميزان درآمد ماهيانه پاسخگويان - 2شكل 

هاي مربوط به سطح درآمد ، نتيجه2در شكل 
انوارهاي خانوارهاي روستا نشان داد كه بيشتر خ

درصد)، داراي درآمد 27/76مورد بررسي (

 4/3ماهيانه كمتر از شش ميليون ريال و تنها 
درصد پاسخگويان داراي درآمد ماهيانه بيش از 

  نه ميليون ريال بودند.
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  توزيع درصد نسبي بر حسب ميزان تحصيالت پاسخگويان - 3شكل 

  
درصد از  47دست آمده هاي بهبراساس داده
ان، با بيشترين ميزان فراواني، افرادي پاسخگوي

درصد از آنها ميزان  22سواد بودند. بي

درصد در حد ديپلم و  16تحصيالت ابتدايي، 
تنها هشت درصد داراي مدرك تحصيلي باالي 

  ).3ديپلم بودند (شكل 
  

  
  نفر) 64درصد نسبي هر كدام از مشاغل نسبت به كل نيروي كار ( - 4شكل 

  
هاي مهم مردم محلي را غل)، سهم ش4شكل (

-نسبت به تعداد كل نيروي كار روستا نشان مي

اي از نامهاي و پرسشطي بررسي مصاحبهدهد. 
شد كه معيشت مردم مردم محلي مشخص 

ترتيب اولويت از راه كشاورزي، در محلي به
ويژه كارگري و هاي آزاد بهدرجة دوم شغل

 شود. شغل اصلي ودامداري سنتي تامين مي

غالب مردم محلي، كشاورزي بود كه در اراضي 
جنگلي، طبق عرف و به شيوه سنتي صورت 

هاي آزاد (مانند كارگري) و شغلگرفت. مي
هاي ديگر را به خود اختصاص دامداري رتبه

نفر  52نتايج نشان داد كه از دادند. همچنين 
 12نيروي كار روستا در عرصه كشاورزي، تنها 

، از آنها فقط كشاورزي درصد) 23نفر (معادل 
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كنند و بقيه دو شغله هستند. منظور از دو مي
ها، افرادي هستند كه داراي دو راه كسب شغله

درآمد هستند. همچنين در طي پرسش و پاسخ 
شفاهي از مردم محلي مشخص شد بيشتر آنها 

هاي مختلفي مانند كمبود كار به دليل به دليل
اري، براي آب و هواي سرد استان در فصول بيك

كنند. هاي مجاور مهاجرت ميكار به استان
بيشتر ساكنين اين منطقه به غير از  مهارت در 
اداره گله به شيوه سنتي و كشاورزي در سطوح 

اي ديگري ندارند. بر اساس جنگلي مهارت حرفه
، شواهد 4هاي  ارائه شده در شكل نتيجه

سفيدان و بزرگان موجود در منطقه و نظر ريش
ويژه در بين هاي آزاد و كارگري بهتا، شغلروس

قشر جوان روستا در حال افزايش است. از سوي 
-ديگر اين جوانان براي كار به شهرها و استان

توان با روند در صورتي كه ميهاي ديگر مي

ايجاد شغل در همين مناطق جنگلي از اين 

  .)11(موضوع پيشگيري كرد 
رساني انجام گاز  1388براي اين روستا از سال 

شده و مردم، از چوب جنگل براي چوب سوخت 
كنند. با تغيير مصالح ساختماني و استفاده نمي

سازي، ديگر كمتر كسي از چگونگي ساختمان
كند. اما چوب براي ساختمان سازي استفاده مي

ويژه سقز، در اين استفاده از محصوالت فرعي به
روستا توسط خود مردم محلي و افرادي از 

گيرد. با توجه به اين هاي ديگر، انجام ميستانا
ترين راه امرار معاش مردم محلي، كه اصلي

كشاورزي در اراضي جنگلي است اما بيشتر 
پاسخگويان، معتقد هستند كه ميزان درآمدشان 

  ). 5از جنگل بسيار كم است (شكل 

  
  تگي به اراضي جنگلتوزيع درصد نسبي ميزان درآمد حاصل از جنگل و ميزان وابس - 5شكل 

  

  گيري:و نتيجهبحث 

در اين پژوهش، ميزان وابستگي بيشتر مردم 
محلي نسبت به جنگل زياد است. منظور از 
وابستگي به جنگل، هر گونه استفاده از اراضي 
جنگلي مانند تهيه چوب سوخت، كشاورزي در 

هاي فرعي اراضي جنگلي و برداشت محصول

مقدار وابستگي به درصد از افراد،  58/74است. 
مردم محلي دانند، يعني جنگل را خيلي زياد مي

در تمام موردها اعم از چوب سوخت، كشت 
زيرآشكوب، تهيه چوب براي مصالح ساختماني 
و چراي دام در جنگل به منابع جنگلي 

درصد از  66/79از طرف ديگر  وابستگي دارند.
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-افراد، ميزان درآمد حاصل از جنگل را كم مي

ها و اثرهاي جنگل آگاهي ، اما به فايدهدانند
  ). 5دارند (شكل 
راس دام در اين  1500تعداد  1364در سال 

راس  500روستا شناسايي شده است كه مجوز 
. )12(دام براي منطقه صادر شده است 

راس دام  215تا نزديك به خانوارهاي اين روس
در شرايط كنوني مردم محلي به جز دارند. 

هاي شرايط دليل محدوديت فصل زمستان به
آب و هوايي كه امكان چراي دام وجود ندارد و 
همچنين بعد از برداشت محصوالت كشاورزي 

كنند، چراي آن استفاده ميكه دامداران از پس
هاي جنگلي و در بقية روزهاي سال از عرصه

-پوشش گياهي زيرآشكوب جنگل استفاده مي

 1387وضعيت مالكيت اين عرف در سال كنند.
هكتار  3/105ثبت شده است. بر اين اساس، 

مستثنيات قانوني اشخاص تشخيص داده شده و 
شود. طبق اسناد بقية اراضي، ملي محسوب مي

اداره منابع طبيعي و پيمايش از منطقه مشخص 
است كه كل منطقه، جنگلي است. اما سطح 

هاي اين سامان عرفي مورد وسيعي از جنگل
همچنين دولت به  مميزي قرار گرفته است.

حضور دام در جنگل رسميت داده است. در اين 
گونه طرح گردوكاري و طوبي سامان عرفي هيچ

در آمار اداره منابع طبيعي شهرستان لردگان 
اي از ميزان مشاركت نتيجه شود.ديده نمي
سازي ريزي و هدفدر مرحلة برنامهمردم محلي 

. همچنين شودهاي جنگلداري ديده نميطرح
-هيچ كارگاه آموزشي و ترويج فرهنگ محيط

زيستي در اين روستا برگزار نشده است. در 
حال حاضر، طرح صيانت و طرح كاشت گياهان 

-نتيجهدارويي در منطقه به اجرا درآمده است. 

دست آمده از سطح درآمد خانوارها هاي به
نشان داد كه بيشتر خانوارهاي مورد بررسي 

د ماهيانه كمتر از درصد)، داراي درآم27/76(
). اگر خط فقر 2شش ميليون ريال بودند (شكل 

هاي ماهيانه براي يك فرد بالغ در منطقه
ريال در نظر گرفته شود  203470روستايي 

دست آمده از منطقه مورد ، مطابق آمار به)13(
پژوهش، با توجه به وضعيت شغلي، وضعيت 
درآمدي پاسخگويان در شرايط مناسبي نيست 

بيشتر موارد داراي درآمد پاييني است. و در 
پايين بودن اين سطح درآمد بر اساس حداقل 

  دستمزدها در جامعه است. 
جنگل، اثرهاي مثبت و منفي فراواني روي 
خانوارهاي جوامع جنگلي دارد. شناسايي و 

اقتصادي خانوارهاي -بررسي مسائل اجتماعي
اندركار جنگل براي پايش و نشين و دستجنگل
هاي مديريتي داراي اهميت اي صحيح طرحاجر

بديهي است شرايط  .)11و2(زيادي است 
اقتصادي در ناحيه هاي رويشي ديگر -اجتماعي
هاي زاگرس يكسان باشد اما تواند با جنگلنمي

هاي گزارش نتيجه و پيشنهادهاي پژوهش
تواند مبناي مقايسه مختلف در اين زمينه مي

تري طح كالنبراي راهكارهاي مديريتي در س
ويژه در شرايط گذار  در حال براي كشور به

  توسعه را ارائه نمايد.
در سامان عرفي كلگچي به مشابه ديگر مناطق  

زاگرس پايين بودن درآمد سرانه به سبب 
هاي مناسب سبب شده است، نداشتن شغل

تعداد زيادي از خانوارهاي اين منطقه براي 
شديدي  تامين نيازهاي زندگي خود وابستگي

 & Stephداشته باشند.  به منابع جنگلي

Hoang )2002 ،(Landry & Chirwa )2011 ،(
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Karami )2009 و (Riazi  )1989 در ،(
-هاي خود، به وابستگي جوامع جنگلپژوهش

هاي مختلف نشين و تخريب اراضي به دليل
  كنند.اقتصادي توسط آنها اشاره مي-اجتماعي

هاي اجرايي به در سامان عرفي كلگچي پروژه
هاي مختلف مانند كمبود بودجه براي دليل

ها، عدم پذيرش مردم محلي و اجراي طرح
شرايط محيطي منطقه، صورت نگرفته است 

توان بيان كرد كه در زمينه جنگل، . مي)12(
صورت راهكار كمتر نگرش مشاركت مردم به

پيشبرد اهداف جنگلداري مدنظر قرار گرفته 
اداره منابع طبيعي،  ،ونياست. در شرايط كن

طور جدي در ها را بههدف صيانت از جنگل
دستور كار خود قرار داده است و در نظر دارد 
اين هدف را از طريق واگذاري مديريت جنگل 

هاي منابع برداران محلي، با نظارت ادارهبه بهره
طبيعي عملي كند. در اين پژوهش مشخص شد 

حلي درصد از مردم م 66/79كه هرچند 
درآمدي كه از جنگل منابع طبيعي به دست 

 58/74دانند اما اهميت ميآورند را كممي
درصد آنها معيشت خود را وابسته به جنگل 

هاي ). اين نتيجه با پژوهش5دانند (شكل مي
Bablo et al., )2009 و (Landry & Chirwa 

كشاورزي در منطقة خواني دارد. )، هم2011(
ديمي است و تنها در يك  مورد بررسي از نوع
توانند از اين راه كسب درآمد فصل از سال مي

ها و درآمدهاي ماهيانه كنند. با مقايسة هزينه
، )2007( Najafi) و پژوهش 1خانوارها (جدول 

توان دليل نارضايتي مردم محلي از درآمد مي
حاصلشان از جنگل را توجيه كرد. به بياني 

توانند در كه نميديگر كشاورزان به دليل اين 
دست تمام طول سال از راه جنگل درآمد به

بياورند در نتيجه درآمد حاصل از جنگل را كم 
  ).5دانند (شكل اهميت مي

هاي جنگلي در اين سامان مردم محلي از عرصه
هاي مختلف كشاورزي، دامداري و به روش
برداري از محصوالت فرعي جنگل استفاده بهره
اري در زاگرس طبق عرف بردكنند. بهرهمي

  . )5(گيرد صورت مي
ها در اين سامان عرفي، دليل اصلي تخريب

كمبود درآمد سرانه مردم محلي، آگاهي كم در 
تر محيطي، و از همه مهممورد فرهنگ زيست

وابستگي شديد مردم اين سامان عرفي به 
و  2هاي كشاورزي و منابع جنگلي است (شكل

 Steph & Hoangهاي ). اين نتيجه با پژوهش5

)2002 ،(Karami )2009و (Riazi  )1989 ،(
مشابه است. در سامان عرفي كلگچي، نداشتن 

اي سبب شده تا مردم هاي فني و حرفهمهارت
ويژه جوانان حداقل شرايط اوليه را محلي به

هاي ديگر نداشته باشند. از براي جذب در شغل
ر بين ويژه دهاي آزاد و كارگري بهشغلرو اين

در حال افزايش است.  قشر جوان روستا
Landry & Chirwa )2011 در پژوهشي براي ،(

كاهش نرخ بيكاري و كارگري، ايجاد جنگلداري 
ها را پيشنهاد ها در جنگلصنعتي و ايجاد شغل

اند. اگرچه اجراي نتايج اين پژوهش در داده
طور مستقيم تواند بههاي زاگرس نميجنگل

رسد همانند نظر ميباشد اما بهكاربرد داشته 
نتايج اين پژوهش وابستگي شديدي ميان 

پذيرهاي اقتصادي و دگرسان-شرايط اجتماعي
با توجه  بروني محيط سيستم جنگل وجود دارد.

اقتصادي سامان عرفي -به شرايط اجتماعي
هاي كلگچي، عدم توسعه يافتگي، نبود ظرفيت
-رحكافي براي جذب مردم محلي، عدم وجود ط
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هايي مشاركتي در منطقه، پايين بودن سطح 
-درآمد، آگاهي كم در مورد فرهنگ زيست

هاي آموزش محيطي و نبود كالس يا گارگاه
فرهنگ منابع طبيعي و وابستگي شديد مردم 

گيري ريزي، تصميممحلي، براي هر گونه برنامه
و اجراي طرح در اين منطقه، پذيرش اجتماعي 

روري است. اين و جلب نظر مردم محلي ض
 Yakhkeshiهاي موضوع با نتايج پژوهش

)2007 ،(Ghazanfari ) 2004و همكاران ،(
Salam & Naguchi )2004 ،(Rishi )2006 و (

Weeb )2013خواني دارد. تشديد فعاليت)، هم-

-هاي كشاورزي در منطقه مورد بررسي را مي

توان با حمايت از ترويج و مشاركت با مردم 
هاي هاي غير دولتي، سازمانمحلي، سازمان

اندركار كاهش هاي دستدولتي و ديگر سازمان
  داد.

-هاي نجات منابع طبيعي و جنگليكي از راه

هاي زاگرس، نهادينه شدن فرهنگ حفاظت و 

برداري درست از منابع طبيعي در بين بهره
مردم است. دولت نيز بايد امكانات و تجهيزات 

ها و ز جنگلالزم را براي حفاظت بيشتر ا
كاهش وابستگي مردم به جنگل را فراهم كند. 
با توجه به شرايط سامان عرفي كلگچي 

هاي شود تا با توسعه فعاليتپيشنهاد مي
غيركشاورزي مانند صنايع تبديل مواد غذايي، 

زايي در نواحي عالوه بر كمك به اشتغال
روستايي، سبب بهبود وضعيت درآمد و رفاه 

  اجتماعي شود.

  

  ر دانيقد

دانند كه از مردم گان بر خود الزم مينگارنده
هاي محلي روستاي كلگچي و كارشناسان اداره

منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري 
 تشكر و قدرداني نمايند.
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