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چکیده
طرح ساماندهی و خروج دام از جنگل و تجمیع خانوارهای پراکنده جنگلنشین در واقع طرح توسعه اقتصادی
منطقه است که با هدف استمرار بخشیدن به تولید جنگل و بهبود وضعیت اقتصادی -اجتماعی مشمولین طرح
از اهمیت ويژه ای برخوردار است .مطالعه حاضر به بررسی و تجزيه و تحلیل وضعیت اقتصادی-اجتماعی
مشمولین اين طرح در شهرستان مینودشت و گالیکش میپردازد .برای اين منظور از سه منطقه شامل ،منطقه
اول طرح تجمیع ينقاق که ساکنین بعد از نقل مکان در شهرکی که اداره منابع طبیعی امکانات اولیه زندگی را
برای آنها فراهم نموده است سکونت يافتند و منطقهی دوم که بر اساس طرح مابهازاء مسکن با دريافت
مبلغی معادل عرصه تخلیه شده به شهر مهاجرت نمودند و در نهايت منطقه سوم روستايی که طرح جابهجايی
را نپذيرفته و هماکنون نیز در روستای داخل جنگل زندگی میکنند با روش مصاحبه و پرسشنامه نظرسنجی
به عمل آمد و با استفاده از آزمونهای آماری کروسکالوالیس ،دوجملهای و کای اسکوئر مورد مقايسه قرار
گ رفت و هیستوگرام هر يک از متغیرها نیز تهیه گرديد  .نتايج تحقیق بهبود وضعیت پذيرفتگان طرح را نسبت
به روستايیان از لحاظ امکانات رفاهی زندگی نشان میدهد درحالیکه افراد طرح تجمیع از شرايط و امکانات
رفاهی زندگی خود راضی بودند و افراد طرح مابهازاء مسکن نارضايتی خود را اعالم میکنند .نتايج کاهش
میزان وابستگی به جنگل افراد مشمول طرح را نسبت به روستايیان نشان داد .همچنین هر سه منطقه تمايل
خود را برای مشارکت در حفاظت از عرصههای منابع طبیعی اعالم نمودند .در نهايت میتوان گفت مصاحبه
شوندگان مشمول طرح تجمیع از مصاحبه شوندگان طرح مابهازاء مسکن رضايت بیشتری از زندگی دارند و با
توجه به تمايل مشارکت افراد در امور منابع طبیعی میتوان برای بهتر نمودن وضعیت اقتصادی آنها
برنامهريزی کرد.
واژههای کلیدی :اقتصادی-اجتماعی ،خروج دام ،طرح تجمیع و مابهازاء مسکن ،توسعه روستايی
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مقدمه
با توجه به کاهش سريع جنگلهای طبیعی در
بسیاری از نقاط دنیا ،يکی از موضوعاتی که
کشورها اغلب با آن مواجه هستند ،چگونگی
جلوگیری از تخريب و صدمه بیشتر به مناطق
جنگلی میباشد ( .)9بر اساس مطالعات صورت
گرفته 87،درصد از عوامل تخريب در منابع
طبیعی کشور ،انسانی و تنها  13درصد عوامل
طبیعی میباشند؛ که مهمترين عوامل انسانی،
چرای بیرويه و اثرات ناشی از تخريب توسط
دامداران و جنگلنشینان در جنگلهای شمال
کشور است ( .)18سیستم فعالیتهای دامداری
گسترده اساساً وابسته به منابع چراگاهی است
که میتواند تأثیر عمدهای بر پوشش گیاهی نه
تنها از لحاظ میزان و کیفیت تولید ،بلکه از نظر
پويايی پوششگیاهی و زادآوری طبیعی (،)22
گونهها و تنوع زيستی ( )11 ،27و چشمانداز
محیطی ( )1 ،13داشته باشد .با اين وجود به
منظور استمرار بخشیدن به تولیدات جنگل و
کمک به تجديد حیات ،با حذف دام از جنگل از
اهمیت ويژهای برخوردار است .امروزه اجرای
موفق طرح جنگلداری مستلزم نگرشی فراتر از
مفهوم سنتی تولید پايدار محصوالت چوبی
است ،بنابراين در مبحث مديريت پايدار جنگل
بايد به جنبههای اکولوژيک ،اقتصادی و
اجتماعی توجهای ويژه داشت ( .)29به طوری
که عملکرد ضعیف در اين بخش مانعی بزرگ
برای موفقیت طرحهای جنگلداری است و
میتواند باعث از دست دادن فرصتهای شغلی،
درآمدهای دولت و خدمات اکولوژيک محیط
زيست گردد (.)30

شروع فرآيند خروج دام در ايران از سال 1318
میباشد که تا به امروزه به طور کامل عملی
نشده و در تمام اين دوره تاکید مسئوالن و
کارشناسان جنگل بر عدم حضور دام در
جنگلهای شمال بوده است ( .)25اين طرح به
عنوان طرح توسعه منطقهای با هدف حفظ و
احیای جنگلها و بهبود وضعیت اجتماعی-
اقتصادی دامداران در سال  1371در
جنگلهای شمال کشور به مرحلهی اجرا درآمد
( .)3از اين رو ،بند ج – تبصره  81قانون برنامه
دوم توسعه ،بند الف ماده  104قانون برنامه
سوم توسعه ،بند يک ماده  -6تصويبنامهی
مورخ  82/5/6هیئتوزيران و بند الف ماده 69
قانون برنامه چهارم توسعه به طرح ساماندهی
جنگلنشینان پراکنده میپردازد .از اهداف مهم
اين سیاست میتوان به تسريع در زادآوری و
تجديد حیات طبیعی جنگل ،حذف عوامل
اصلی تخريب ،نابودی سیر قهقرائی جنگل،
فراهم آوردن زمینههای افزايش تولید ،بازسازی
مناطق کمپوشش ،کمک به تغییر الگوهای
اقتصادی و معیشتی جوامع جنگل نشین و
حذف دامداری سنتی و کم بازده اشاره کرد
( .)7بر اساس مطالعات اجتماعی و اقتصادی
جنگلهای شمال کشور در حوزه استان گلستان
 278آبادی در داخل و حاشیه جنگل وجود
دارد و همچنین تعداد  3400دامدار به صورت
موقت و دائم از جنگل استفاده میکنند ()4؛ از
اين رو مطالعات اجتماعی اقتصادی بر روی
خانوارهايی که مشمول طرح ساماندهی خروج
دام قرار گرفتند الزم و در خور توجه است چرا
که نه تنها به بررسی وضعیت خانوارهای موجود
و تالش در رفع مشکالت آنها برآيند بلکه

نواقص و معايب و همچنین نقاط قوت طرح
شناخته شده و در سیستمهای طرح آينده از
آنها استفاده گردد.
در مطالعهای  )2007( Alipur et al.,به تحلیل
رفتارهای اقتصادی-اجتماعی جوامع محلی در
بهرهبرداری از منابعطبیعی به منظور شناخت
میزان وابستگی آنها به منابع طبیعی در سه
قلمرو جلگهای ،جنگلی و مرتعی حوزه آبخیز
وازرود نور پرداختند .نتايج اين مطالعه نشان داد
که میزان وابستگی ساکنین دائم به منابع
طبیعی حوزه تحقیق به مراتب بیشتر از
ساکنین موقت میباشد و ساکنین دائم حوزه
تعامالت متنوعتری را با منابع جنگلی حاشیه
روستاها دارند.
 )2010( Saidi & Najafiدرتعیین اولويت
خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگلنشینان
در سری باباکوه حوضه آبخیز دو گیالن تکنیک
تصمیمسازی گروهی و فرايند تحلیل شبکهای
را بکار بردند و نشان دادند که جمعیت دام،
جمعیت آبادی (تعداد خانوار) و دامداری به
عنوان منبع درآمد خانوار از بیشترين اهمیت
در تعیین اولويت خروج دام از جنگل و
ساماندهی جنگلنشینان برخوردارند.
مطالعهی پرسشنامهای و روش رگرسیون
لجستیک فاکتورهای موثر در مشارکت
کشاورزان در طرحهای جنگلداری در بنگالدش
نشان داد که مشارکت همبستگی معنیداری با
کشت نوع گونههای مورد استفاده ،اطمینان از
رسیدن به درآمد ،فراهم کردن آموزش در
جهتهای مختلف مشارکت در طرحهای
جنگلداری ،جبران خسارت در صورت عدم
وجود درآمد و همچنین همبستگی منفی

معنیداری با اختالل در منافع مردم محلی از
طريق اجرای طرحهای جنگلداری در ارتباط
برنامهها و تأخیر طوالنی در برداشت درختان
پس از اتمام دوره قرارداد دارد (.)24
مطالعهی اقتصادی اجتماعی بر روی اثر
مشارکت افراد روستايی در امور منابع طبیعی،
آموزش اين افراد ،نوآوری و کارآفرينی در
روستاها در نروژ بر اساس نظرات پرسشنامهای و
مقايسه پژوهشهای قبلی نشان داد که آموزش
يک عنصر مهم برای نوآوری است و اين نیز به
نوبه خود باعث عملکرد بهتر آنها برای بدست
آوردن کارايی باال از جنگل خواهد شد که در
نهايت باعث رشد اقتصادی اين افراد نیز میشود
(.)19
در اين مطالعه به بررسی وضعیت اقتصادی و
اجتماعی مشمولین طرحهای ساماندهی و
خروج دام از جنگل و تجمیع خانوارهای
پراکنده جنگلنشین با مقايسه با افرادی که
طرح را نپذيرفتهاند و به رابطه و میزان وابستگی
آنها به جنگل با نظرسنجی و مصاحبه از اين
افراد میپردازد .تا با شناسايی نقاط ضعف و
قوت اين طرح ،در ادامه به صورت هر چه بهتر
اجرا گردد و همچنین مشکالت مشمولین طرح
شناسايی و با پیدا کردن راهکار در جهت رفع
اين مشکالت برنامهريزی شود.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه:
در اين پژوهش سه جامعه آماری در شهرستان
مینودشت و گالیکش در استان گلستان شامل
دو منطقه از روستاهای مشمولین طرح تجمیع

و ساماندهی جنگلنشینان پراکنده که يک
منطقهی آن شامل روستاهای عروسک،
شکارگاه ،چهل چشمه و نیشاک که در شهرک
ينقاق تجمیع يافتهاند و منطقهی ديگر شامل
روستاهای عربکلو ،خسروآباد و حسینا که با
دريافت وجهی به عنوان حقوق مابهازاء به
صورت پراکنده در مناطق مختلف شهری اطراف
مستقر گرديدند و از روستاهايشان نقل مکان
نمودهاند و نهايتاً منطقهی آخر روستای يورت
کاظم که اهالی طرح را قبول نکردهاند و جابهجا
نشدهاند مورد نظرسنجی قرار گرفتند (شکل .)1
منطقهی اول فاز اول طرح خروج دام در استان
گلستان میباشد که شامل  32خانوار و بالغ بر
 150نفر جمعیت کوچ داده شدند .در اين چهار
قريه بالغ بر  150هکتار اراضی زراعی اهالی
جهت توسعه جنگلکاری در اختیار منابع
طبیعی قرار گرفت و در عوض منابع طبیعی 32
باب واحد مسکونی و نیز تأسیسات دامداری در

اختیار اين چهار قريه قرار داد و  64هکتار از
اراضی مازاد اطراف روستای ينقاق جهت
کشاورزی و دامداری به آنها واگذار شد .اين
طرح در سال  1370مطرح شد و در سال
 1372به اجرا در آمد .منطقهی دوم نیز در
روستای حسینا شامل  18خانوار و  106نفر
جمعیت که  90هکتار از اراضی آنها در اختیار
منابع طبیعی قرار گرفت که اکثريت خانوارهای
اين روستا در شهرستان مینودشت ساکن شدند.
روستای عربکلو شامل  36خانوار و  109نفر
جمعیت و خسروآباد شامل  27خانوار و  65نفر
جمعیت که از هر دو روستا  500هکتار اراضی
در اختیار منابع طبیعی قرار گرفت و اکثريت
خانوارهای آنها در شهرستان گالیکش ساکن
شدهاند .اين طرح در سال  1379به اجرا درآمد.
روستای يورتکاظم نیز با  25خانوار و بالغ بر
 108نفر جمعیت میباشد.

روش تحقیق:
اين تحقیق از نوع علی -مقايسهای يا پس از
وقوع بوده که شامل  60پرسشنامه میباشد .در

هر جامعه  20پرسشنامه به صورت تصادفی
توزيع شد که بخش عمدهی پرسشنامه تکمیل
و بازگشت داده شد به طوری که  20پرسشنامه

از منطقه شهری 19 ،پرسشنامه از منطقه
روستايی و  18پرسشنامه از منطقهی شهرک
تکمیل گرديد .در فرآيند تکمیل پرسشنامه،
ضريب آلفای کرونباخ اندازهگیری شد .اين
ضريب با مقدار  0/87نشاندهندهی اعتبار
مناسب پرسشنامهها بود .در اين تحقیق
متغیرهايی شامل طبقه سنی ،جايگاه در
خانواده و سطح سواد پاسخگويان ،وضعیت
سالمت و بهداشت منطقه ،وضعیت آموزش
مدرسه ،وضعیت حملونقل ،وضعیت رفاهی
مکان زندگی ،نظر افراد در مورد جابهجايی،
وضعیت خانوارها از لحاظ برخی از امکانات
زندگی ،سیر وضعیت رفاهی و معیشتی،
وضعیت شغلی ،رضايت از شرايط زندگی ،میزان
استفاده از محصوالت خوراکی و دارويی جنگل،
میزان استفاده از محصوالت غیر چوبی جنگلی
و مرتعی ،میزان استفاده از هیزم ،میزان
وابستگی به جنگل ،میزان اتکا به يارانهها،
شرکت در کالسهای آموزشی حفاظت و
کاهش تخريب منابع طبیعی ،مشارکت در
نهالکاری و حصار مناطق قرق ،جلوگیری از
قاچاق چوب ،جلوگیری از تبديل جنگل به
زمین زراعی و مشارکت به عنوان نیروی
افتخاری ،نظر افراد در مورد تأثیر جابهجايی بر
روی جنگل ،مورد بررسی قرار گرفت .در نهايت
اطالعات بدست آمده با استفاده از نرمافزار
 Excelبه صورت بانک اطالعاتی درآمده و در
نرمافزار  SPSS17با استفاده از آزمون
کروسکالوالیس و کای اسکوئر به مقايسهی
وضعیت سه منطقه پرداخته ( )15و برای
مشخص کردن سمت گرايش متغیرها بین
گزينههای موجود با استفاده از آزمون دو

جملهای مورد بررسی قرار گرفت که در واقع
استفاده از آزمون دو جملهای به اين شکل بود
که حد وسط به سمت کدهای پايین يک حالت
و کدهای که ارزش بیشتری داشتند حالت دوم
را شکل میدادند (.)8
نتایج
در اين قسمت ابتدا نتايج حاصل از آزمونهای
آماری کروسکال والیس ،کای اسکوئر و آزمون
دوجملهای ارائه میگردد (جدول  )1سپس
نتايج هر يک از متغیرها با استفاده از
هیستوگرام تشريح میگردد.
-1وضعیت سنی پاسخگويان :آزمون کروسکال
والیس اختالف معنیداری را از لحاظ طبقه
سنی پاسخگويان بین سه منطقه نشان نداد و
بیشتر پاسخگويان بین  20تا  50سال بودند
(شکل .)2
-2جايگاه پاسخگويان در خانواده :آزمون
کروسکال والیس اختالف معنیداری را از لحاظ
جايگاه افراد در خانواده بین سه منطقه نشان
نداد و بیشتر پاسخگويان در جايگاه پدر خانواده
بودند (شکل .)3
 -3سطح سواد پاسخگويان :آزمون کروسکال
والیس اختالف معنیداری را از لحاظ سطح
سواد پاسخگويان بین سه منطقه نشان نداد و
بیشتر پاسخگويان بیسواد و با سطح سواد
ابتدائی بودند (شکل .)4
 -4وضعیت سالمت و بهداشت محل زندگی
درحالحاضر بر اساس نظر پاسخگويان :آزمون
کروسکال والیس اختالف معنیداری را بین سه
گروه از لحاظ وضعیت سالمت و بهداشت محل
زندگی نشان نداد و آزمون دو جملهای وضعیت

سالمت و بهداشت سه منطقه را خوب نشان داد
(شکل .)5
 -5وضعیت آموزش مدرسه درحالحاضر بر
اساس نظر پاسخگويان :آزمون کروسکال والیس
اختالف معنیداری را بین سه منطقه از لحاظ
وضعیت آموزش مدرسه نشان داد و آزمون دو
جملهای وضعیت شهر و شهرک را خوب و
وضعیت روستا را ضعیف نشان داد (شکل .) 6
-6وضعیت حملونقل درحالحاضر بر اساس
نظر پاسخگويان :آزمون کروسکالوالیس
اختالف معنیداری را بین سه منطقه از لحاظ
وضعیت حملونقل نشان داد و آزمون دو جمله-
ای وضعیت شهر و شهرک را خوب و وضعیت
روستا را ضعیف نشان داد (شکل .)7
-7رضايت از وضعیت رفاهی مکان زندگی:
آزمون کروسکالوالیس اختالف معنیداری را
بین سه منطقه از لحاظ رضايت از وضعیت
رفاهی مکان زندگی نشان داد و آزمون دو
جملهای رضايت افراد شهرک را زياد و رضايت
افراد روستا و شهر را کم نشان داد (شکل .)8
 -8پاسخ به سؤال در مورد جابهجايی :در
پاسخگويی افراد شهر و شهرک به اين سؤال که
اگر در زمان قبل از انتقال بوديد جابهجايی را
میپذيرفتید و در پاسخگويی افراد روستا که آيا
حاضر به جابهجايی هستید ،آزمون کروسکال
والیس در پاسخگويی اختالف معنیداری بین
سه منطقه نشان داد به طوری که آزمون دو
جملهای پذيرفتن جابهجايی برای منطقه
شهرک و نپذيرفتن آن توسط روستا و شهر را
نشان داد (شکل .)9
 -9وضعیت خانوارها از لحاظ برخی امکانات:
آزمون کروسکالوالیس اختالف معنیداری را از

لحاظ امکانات تلويزيون ،کامپیوتر ،اينترنت،
جاروبرقی ،ماشین لباسشويی چرخخیاطی و
کولر بین سه منطقه نشان داد به طوری که
وضعیت شهر و شهرک بهتر از روستا است
(شکل .)10
 -10سیر وضعیت رفاهی و معیشتی بر اساس
نظر
پاسخگويان :آزمون کای اسکوئر از لحاظ سیر
وضعیت رفاهی و معیشتی اختالف معنیداری
بین سه منطقه نشان داد به طوری که منطقه
شهرک سیر صعودی و روستا بدون تغییر و
شهر سیر نزولی داشتند (شکل .)11
 -11وضعیت شغلی :با وجود چند شغلی بودن
تعدادی از افراد درصد گیری در هر شغل با
توجه به تعداد کل افراد بررسی شد که آزمون
کروسکالوالیس اختالف معنیداری از لحاظ
وضعیت شغلی بین سه منطقه نشان داد و
وضعیت افراد شهرک بهتر از روستايیان و
شهرنشینان بود (شکل .)12
 -12رضايت از شرايط زندگی :آزمون
کروسکالوالیس اختالف معنیداری را بین سه
منطقه از لحاظ رضايت از شرايط زندگی نشان
میدهد؛ و آزمون دو جملهای برای افراد شهرک
رضايت زياد و برای افراد شهر و روستا رضايت
کم نشان داد (شکل .)13
 -13میزان استفاده از محصوالت خوراکی و
دارويی جنگل :آزمون کروسکال والیس اختالف
معنیداری را بین سه گروه از لحاظ میزان
استفاده از محصوالت خوراکی و دارويی جنگل
نشان نمیدهد و آزمون دو جملهای میزان
استفاده از اين محصوالت را در سه منطقه کم
نشان داد (شکل .)14
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-14میزان استفاده از محصوالت غیرچوبی و
مرتعی :آزمون کروسکالوالیس اختالف
معنیداری را بین سه گروه از لحاظ میزان
استفاده از محصوالت غیرچوبی و مرتعی نشان
نداد و آزمون دوجملهای میزان استفاده شهر و
شهرک را کم و میزان استفاده روستا را زياد
نشان داد (شکل .)15
 -15میزان استفاده از هیزم :آزمون
کروسکالوالیس اختالف معنیداری را بین سه
گروه از لحاظ میزان استفاده از هیزم نشان داد
و آزمون دو جملهای میزان استفاده شهر و
شهرک را کم و میزان استفاده روستا را زياد
نشان داد (شکل)16
 -16میزان وابستگی به جنگل :آزمون کروسکال
والیس اختالف معنیداری را بین سه گروه از
لحاظ میزان وابستگی به جنگل نشان داد و
آزمون دو جملهای میزان وابستگی به جنگل
برای روستا را زياد و برای شهر و شهرک کم
نشان داد (شکل.)17
 -17میزان اتکا به يارانهها :آزمون
کروسکالوالیس اختالف معنیداری را بین سه
گروه از نظر میزان اتکا به يارانهها در حل
مشکالت نشان نمیدهد و آزمون دو جملهای
میزان اتکا به يارانه برای روستايان را زياد و
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 -18شرکت در کالسهای حفاظت و کاهش
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زياد افراد سه منطقه را برای مشارکت در اين
زمینه نشان داد (شکل .)20
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آزمون دو جملهای تمايل زياد افراد را برای
مشارکت در اين زمینه نشان داد (شکل.)21
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جلوگیری از قاچاق چوب نشان نداد و آزمون دو
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مشارکت در جلوگیری از تبديل جنگل به زمین
زراعی نشان نداد و آزمون دو جملهای تمايل
زياد افراد سه منطقه را برای مشارکت در اين
زمینه نشان داد (شکل.)24
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بحث و نتیجهگیری
همانطور که نتايج نشان میدهد بیشتر
پاسخگويان سن بین  20تا  50سال در جايگاه
پدر خانواده و با سطح سواد ابتدائی و بیسواد
بودند و از اين لحاظ تفاوت معنیداری بین سه
منطقه وجود نداشت بنابراين میتوان گفت
شرايط يکسانی برای مقايسه فراهم آمده است.
بر اساس نظر پاسخگويان وضعیت سالمت و
بهداشت سه منطقه تقريباً شرايط يکسانی
داشت درحالیکه وضعیت شهر و شهرک از
لحاظ آموزش مدرسه نسبت به روستا بهبود
يافته بود با اين وجود نارضايتی از وضعیت
رفاهی مکان زندگی هم در شهر و هم روستا
ديده میشود درحالیکه مردم شهرک از
وضعیت رفاهی مکان زندگی خود راضی بودند.
در مورد برخی امکانات زندگی هرچند اختالف
معنیداری بین شهر و روستا و شهرک وجود
ندارد ولی با اين وجود وضعیت شهر و شهرک
بهتر از روستا میباشد.

مطالعه  )2011( Sheikhpoor et al.,نیز بهبود
وضعیت خانوارها مشمول طرح ساماندهی در
بابلرود مازندران را از لحاظ امکانات رفاهی
مکان زندگی بعد از نقل مکان کردن نشان
دادند .افراد روستا سیر وضعیت رفاهی و
معیشتی خود را تقريباً بدون تغییر اعالم می-
کنند درحالیکه شهرنشینان اين حالت را عکس
حالت شهرکنشینان سیر نزولی میدانند .در
رضايت از شرايط زندگی نیز میتوان رضايت
خوب شهرکنشینان نسبت به دو منطقه ديگر
را مشاهده نمود .با توجه به اين موارد میتوان
گفت که طرح ساماندهی و خروج دام از جنگل
و تجمیع خانوارهای پراکنده جنگل نشین در
مورد شهرکنشینان بهتر عمل نموده است
درحالیکه هم از لحاظ امکانات مکان زندگی و
هم از لحاظ امکانات خانوارها نسبت به منطقه-
ای که طرح را قبول نکردند شرايط بهتری را
نشان میدهد؛ اما در مورد شهر اين طرح
موفقیت کمتری داشته است؛ که میتوان علت
را اينگونه توضیح داد؛ در مورد شهر به دلیل
اينکه که طرح به صورت مابهازاء مسکن بوده
بنابراين بیشتر سرمايه آنها صرف خريد منزل
با توجه به هزينههای باالی مسکن در داخل
شهر شده است ،در صورتی که در مورد شهرک
دولت منازل را در بیرون از شهر و در مناطقی
که زمین برای ايجاد مسکن هزينهای باالی
نداشته فراهم نموده است با اين حال دولت
میتواند با برنامهريزی قوی و با هزينههای نه
چندان باال اين شرايط را برای روستايیان
مشمول طرح فراهم آورد .عامل ديگر در مورد
موفقیت طرح را میتوان اينگونه گفت که مردم
شهرکنشینان اگر چه از جنگل خارج شدند

ولی شرايط طوری فراهم شده است که هنوز به
کشاورزی و دامداری خود مشغول بوده و
بنابراين از حالت قبل خود از لحاظ کار فاصله
نگرفتند درحالیکه مردم شهرنشین کامالً
زمینها و دامهای خود را از داست داده و به
شغلهايی از جمله کارگری روی آوردند و از
آنجا که نارضايتی از شغل باعث نارضايتی از
وضعیت زندگی نیز میشود ( )10 ،28و اين
افراد نیز شرايط قبلی خود را از اين لحاظ بهتر
میيابند نارضايتی کامل خود را اعالم میکنند.
با اين وجود وقتی در مورد روستايی جابجايی
صورت میگیرد فراهم نمودن رضايت آنها از
الزامات طرح میباشد هم از اين لحاظ که دولت
در مورد زندگی آنها مسئول بوده و چه بسا که
رضايت آنها بر روی موفقیت انجام ادامهی
طرح تأثیرگذار خواهد بود (.)14
اگر چه از لحاظ میزان استفاده از محصوالت
خوراکی و دارويی جنگل ،محصوالت غیر چوبی
و مرتعی و چوب بین سه منطقه اختالف
معنیداری مشاهده نمیشود ولی استفاده
روستانشینان از اين محصوالت بیشتر میباشد.
اين در حالی است که میزان استفاده از هیزم در
شهر و شهرک نسبت به روستا اختالف
معنیداری را نشان میدهد چرا که سوخت
مورد استفاده افراد شهر و شهرک گاز و افراد
روستانشینان نفت و هیزم میباشد و همین
عوامل باعث وابستگی بیشتر روستايیان به
جنگل شده است؛ بنابراين طرحهای ساماندهی
خانوارهای جنگل نشین پراکنده باعث کاهش
وابستگی افراد به جنگل میشود .در مطالعهی
 )1997( Pirsufi omleshiکه بعد از  4سال از
اجرای طرح در حوزه آبخیز آستارا انجام شد

عدم تأثیر اجرای اين طرح بر روی کاهش
تخريب منابع طبیعی نشان داد که علت را
میتوان در گذشت زمان دانست به طوری که
مطالعهی حاضر بعد از گذشت  20سال از
اجرای طرح تجمیع و  14سال از اجرای طرح
مابهازاء مسکن به بررسی وضعیت اقتصادی و
اجتماعی افراد مشمولین اين طرح میپردازد،
در طی اين زمان باعث کاهش وابستگی به
منابع طبیعی اين افراد شده است.
يکی از داليل اتکا بیشتر به يارانهها در زندگی
روستايیان نسبت به شهر و شهرکنشینان را
میتوان استفاده از طبیعت که در بسیاری از
موارد به صورت رايگان میباشد ،دانست .در
صورتی که اين موارد در مورد شهر و
شهرکنشینان صادق نیست .در مورد مشارکت
در موارد ذکر شده بین گروهها ،اختالف
معنیداری وجود ندارد به طوری که در تمام
گروهها خواستار شرکت در اين نوع مشارکتها
میباشند بنابراين با يک برنامهريزی مناسب
میتوان برای روستايیان و افراد که مشمول
طرح خروج دام قرار میگیرند ايجاد درآمد نمود
تا هم رضايت اين افراد را با فراهم نمودن
وضعیت اقتصادی بهتر رقم زد و هم در زمینه
منابع طبیعی فرهنگسازی نمود ( )21چرا که
وضعیت اقتصادی ضعیف باعث میشود تا افراد
درصد بیشتری از کل نیازهای خويش را از
محصوالت جنگلی و فعالیت در جنگل تأمین
کنند ( )5و همچنین کاهش سطح فرهنگ در
منابع طبیعی و افزايش نرخ بیکاری در
جنگلهای شمال کشور باعث کاهش 50
درصدی اين جنگلها در  50سال اخیر شده
است و مطالعات نشان داده که مشارکت افراد

:نتیجهگیری نهايی
در حالت کلی میتوان گفت وضعیت افراد طرح
تجمیع و مابهازاء مسکن از لحاظ امکانات مکان
زندگی در مقايسه با افرادی را که طرح را
نپذيرفتهاند رو به بهبود رفته است و همچنین
میزان وابستگی اين افراد نسبت به روستايیان
 با اين حال از آنجا که افراد طرح.کم شده است
مابهازاء مسکن از لحاظ شغلی به کارگری روی
آوردند و کشاورزی خود را از دست دادهاند
.نارضايتی خود را از انجام طرح اعالم میکنند
رسیدگی به وضعیت آنها از الزامات میباشد و
با وجود تمايل افراد برای مشارکت در
زمینههای مطرح شده میتوان برای اين افراد
.برنامهريزی نمود

روستايی حاشیهی جنگل در امر حفاظت راهکار
مناسبی جهت کاهش تخريب منابع طبیعی
) و يکی از راههای دستیابی به17( میباشد
توسعهی پايدار منابع طبیعی با در نظر گرفتن
قدرت جوامع محلی و تقويت توانايی آنها در
 از لحاظ.)6 ،12( مديريت منابع طبیعی است
شرکت در کالسهای آموزشی بین سه منطقه
تفاوت معنیداری مشاهده نمیشود در صورتی
که بیشتر افراد سابقهی شرکت در اين کالسها
 برقراری اين کالسها برای افراد،را ندارند
ضروری میباشد چراکه مردم از تخريب خود
) که نظر31( نسبت به طبیعت بیاطالع هستند
افراد در مورد تأثیر جابهجايی در مورد جنگل
.اين امر را روشن میسازد
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Socioeconomic Assessment of Organizing and Livestock out of the Forests and
Aggregating Dispersed Woodman Families Projects
H. Faramarzi1*
Abstract

In fact organizing and livestock out of the forests and aggregating dispersed woodman
families projects is regional economic development plan with the aim sustaining
production forests and improve the economic and social situation subjects is particular
importance. This study reviews and analyzes the social and economic situation included
the projects in the Minudasht and Galikesh cities. For this purpose, the three regions,
one area of Yanqaq aggregation projects they later moved accommodation were on the
sector that facilities it provides by department of natural resources for them and second
area based per fee difference housing projects moved to town and finally, village People
reject transport projects and now still live in the forest village, survey was conducted by
self administered questionnaire and interviewing methods and use the Kruskal wallis,
chi square and Binomial testes and histogram obtained for each of the variables. The
results show improving of the living facilities acceptability project compared to
villagers people while aggregation projects people were satisfied with their living
conditions and amenities and per fee difference housing projects people grievances
proclaim their. Results showed reducing dependence on forests individuals' included the
projects compared to the villagers' people. As well as three regions their willingness to
*1- Ph.D Student, College of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Iran,
Faramarzi.hassan@yahoo.com

participate in conservation of natural resource. Finally, we can say interviewees
included in aggregate projects are more satisfied with life compared to include per fee
difference housing projects Such that their living conditions better compared to per fee
difference housing projects and villages people and according to the willing
participation the affairs of Natural resources can be programmed to improve their
economic status.
Key words: Socioeconomic, livestock out of, aggregate and per fee difference projects,
Rural Development.

