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ﻣﻘﺪﻣﻪ
تخر يب جن گل ،فارغ از عوا مل طبيعي عﻤوماً ناشـــي از
دخالتهاي ب شري بوده و ميتوان گفت آزمندي و نيازمندي و

هﻤچنين پايينبودن ســطح آگاهي عﻤومي و فقر فرهنگي مردم

جهت اســـتفاده درســـت از جنگلها بهويژه در كشـــورهاي
درحالتو سعه ،عامل ا صلي تخريب و مع ضل ا سا سي حفاظت

از اين منابع ارزشــﻤند اســت .در شــرايﻂ فعلي در اكثر مناطق
روستايي ايران ،بهويژه در روستاهاي مناطق جنگلي ،روستاييان
در ارتباط تنگاتنگ با منابع طبيعي بهطور اعم و جنگل بهطور

ويژه ه ستند و بخ شي از زندگي آنان به جنگل و منابع طبيعي
وابســته اســت )ســفيدي و هﻤكاران .(١٣٩٨ ،بنابراين بهمنظور

حفظ ،احياء و بهرهبرداري صﺤيح از جنگلها ،فقﻂ ا ستفاده از

راهحلهاي فني و امكانات دولتي ،پا سخگوي م شكﻼت فعلي
نيســت .در رابطه با اهﻤيت نقش مردم جنگلنشــين در فرآيند

مديريت جنگل بايد گفت كه رهيافت مشــاركتي منابع طبيعي،
يك رهيافت ب سيار منا سب براي نزديك شدن به جوامع مﺤلي

بهمنظور يادگيري از آن و توسعه ديگر فعاليتها است )ويسي

و رضوانفر .(١٣٨٥ ،بايد تأكيد نﻤود يكي از موثرترين شيوهها

در حفظ و احياء منابع جنگلي به كارگيري مردم بهويژه مردم

مﺤلي اســت ،زيرا با توجه به ارتباط تنگاتنگ جوامع مﺤلي با

جن گل و هﻤچنين كﻤبود ام كا نات دولتي ،ج لب مشـــار كت

مﺤلي در مديريت منابع جنگلي امري اجتناب ناپذير اســـت

)عبا سي و مﺤﻤدزاده .(١٣٧٩ ،بنابراين »م شاركت مردم« يكي

از عوامل مﺆثر و تعيينكن نده در حفظ و ت جد يد ح يات م نابع
طبيعي و جنگلها مﺤســـوب ميشـــود .در اين زمينه ،فائو نيز

اهﻤيت م شاركت مردم در مديريت جنگلها را موردتوجه قرار
داده اســت .يكي از اصــولي كه براي دســتيابي به الگوهاي

م شاركتي مطرح ا ست ،اطﻼعات و آگاهي مردم ا ست .درواقع
پيشنياز مشـــاركت ،آگاهي دادن به مردم اســـت و بايد علت،
ضرورت و نقش مردم به آنها آموزش داده شود .تجربه نشان

داده است مردم زماني آماده صرف هزينه براي حل يك مسئله

هستند كه ابتدا مسئله را شناخته و سﭙﺲ انگيزه ﻻزم براي حل

آن را پيدا كنند .بايد اذعان نﻤود افزايش دانش ،بينش و مهارت
مردم از عوامل اصـــلي تســـريعكننده مشـــاركت ميباشـــد و
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بهموازات آن عدم آگاهي ،كمســـوادي و عدم اعتﻤاد نيز جز

در استان گلستان نشان دادند كه نگرش افراد موردمطالعه نسبت

عوامــل بــازدارنــده مشــــاركــت مﺤســــوب مي گردنــد

به تغيير كاربري اراضي جنگلي و آمادگي آنها از اين نظر،

)مﺤﻤديانشوئيلي.(١٣٧٩ ،

اندكي بيش از متوسﻂ است .يافتهها نشان داد كه ارتباط

آ گاهي هاي عﻤومي از جن گل و فوا يد آن مي بايســــت

معنيداري بين سن و سطح تﺤصيﻼت با نگرش نسبت به تغيير

بهگونهاي در جامعه افزايش يابد كه معضـــﻼت منابع طبيعي

كاربري اراضي جنگلي وجود ندارد و زنان و مردان و هﻤچنين

ميزان دانش عﻤومي ازآنرو اهﻤ يت دارد كه در بســـ ياري از

كشاورزان و دامداران بيشترين آمادگي نگرشي براي تغيير

هﻤواره نگراني عﻤومي را برانگيزد .شـــناخت ديدگاه و برآورد

افراد مجرد و متأهل نيز تفاوتي از اين نظر ندارند .درعينحال،

موارد دانش و نگرش افراد بر رف تار و عﻤلكرد آن ها تأثير

كاربري اراضي جنگلي را داشتند.

; .(1997ازاينرو توجه به نظرات ،آگاهيها و احســـاســـات

مﺤيﻂ زيستي و تغييرات اقليﻤي دانشآموزان جنگلنشين و

ميگذارد )Gonzales & Silveria, Frick et al., 2004

قنبري و هﻤكاران ) (١٣٩٨در مطالعه تأثير آموزش بر دانش

عﻤومي در قبال بقاي جنگل ها ميتواند بهعنوان پشـــتوانهاي

غيرجنگلنشين نشان دادند كه بيشتر از  ٩٠درصد دانشآموزان

منابع ارز شﻤند جايگاه ويژهاي دا شته با شد .در را ستاي عينيت

) (١٣٩٣در بررسي ميزان مشاركت جنگلنشينان در مديريت

مديريتي با رويكرد مشـــاركتي ،ســـنجش آگاهي مردم بهويژه

گرفتند بين ميزان آگاهي جنگلنشينان از اهﻤيت و فوايد جنگل

جوامع مﺤلي از اهﻤ يت دوچ نداني برخوردار بوده ،و بنابراين

و ميزان مشاركت آنها در مديريت صﺤيح جنگل رابطه مثبت

براي ارت قا دانش و آ گاهي هاي عﻤومي ياري ن ﻤا يد .پژوهش

جنگلنشينان از اهﻤيت و فوايد جنگل بيشتر باشد ،ميزان

سطح آگاهي مردم منطقه موردمطالعه و تعيين سطح حساسيت

شامخي و افشار ) (١٣٨٦در بررسي سطح آگاهي دانشجويان

مﺤكم در زمينه ايجاد عزم و اراده ملي براي صـــيانت از اين
بخشـــيدن به اين باور و هﻤچنين رســـيدن به مدلهاي خاص

ميتواند دســتاندركاران متولي منابع طبيعي را در برنامهريزي
حاضر در قالب روش توصيفي تﺤليلي با هدف اصلي بررسي

بر اهﻤيت جنگلهاي ارسباران تأكيد كردند .حبيبي و هﻤكاران
جنگل و چگونگي تقويت مشاركت در منطقه بابلكنار ،نتيجه

و معنيداري وجود دارد .بهعبارتديگر هر چه ميزان آگاهي

مشاركت آنها در مديريت صﺤيح جنگل بيشتر خواهد بود.

آنها در خ صوص اهﻤيت جنگلهاي شﻤال و با فرض اينكه

دانشگاههاي دولتي تهران از جنگل و اهﻤيت آن نشان دادند كه

مردم منط قه موردم طال عه اطﻼع ز يادي از اهﻤ يت و فوا يد

تفاوت آگاهيهاي دانشجويان منابع طبيعي با ساير دانشجويان

نتايج بررسي پروژه مديريت چندمنظوره جنگلهاي

معنيدار نيست .بهعﻼوه با توجه به خﻸهاي موجود در

سنجش آگاهي عﻤومي مردم در خصوص جنگلهاي هيركاني

شريعتي و هﻤكاران ) (١٣٨٤در بررسي عوامل مﺆثر بر

نشان داد ميزان آگاهي  ٨٨درصد مردم از فوايد زيستمﺤيطي

كشور ،آگاهي از اهﻤيت و فوايد جنگل ،استفاده از برنامههاي

است .مﺤﻤدپور و حبيبيبيباﻻني ) (١٣٩٩در مطالعه بررسي

و شركت در كﻼسهاي آموزشي -ترويجي را بهترتيب حائز

رودسر در استان گيﻼن به اين نتيجه رسيدند روستاي

عباسي و مﺤﻤدزاده ) (١٣٧٩در بررسي تجارب جهاني جلب

موردمطالعه فاقد سياست مشخص براي توسعه گردشگري

مشاركت مﺤلي در مديريت منابع جنگلي و بهرهگيري از

روستاييان حاشيه جنگل نسبت به تغيير كاربري اراضي جنگلي

جنگلها ،پايين بودن سطح آگاهي مردم است ،نتيجهگيري

جنگلهاي شﻤال دارند ،انجام پذيرفته است.

هيركاني توسﻂ جوانﻤيريپور و هﻤكاران ) (١٣٩٨در گزارش
در مراكز استان ،شهرها و روستاهاي حوزه پايلوت پروژه مذكور

و  ٧٠درصد مردم از فوايد اقتصادي جنگلها در حد زياد بوده
مشكﻼت توسعه گردشگري در روستاي بزكويه ،از توابع

است .بادآهنگگلبچه و هﻤكاران ) (١٣٩٧در بررسي نگرش

معنيدار و تفاوت آگاهيهاي ساير گروههاي دانشجويي
آگاهيها ،نيازهاي آموزشي مورد تأكيد قرار گرفتند.

مشاركت جنگلنشينان در حفاظت از جنگلهاي شﻤال و غرب
آموزشي ،سطح سواد ،دفعات تﻤاس با مﺤافظين افتخاري جنگل

بيشترين تأثير مثبت بر ميزان مشاركت روستاييان دانستهاند.

تجارب موفق در ايران با بيان اينكه يكي از دﻻيل تخريب
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مينﻤايد كه يكي از مهﻤترين عوامل دستيابي به توسعه پايدار

آمل و دهستانهاي دشتسر ،باﻻ خيابان ليتكوه ،چﻼو،

كه منجر به كاهش هزينههاي دولت و تسريع در روند

از سطح دريا از  ٨٠تا  ١٧٠٠متر متغير است و ميزان بارندگي

 Nijnikو هﻤكاران ) (٢٠١٩در مطالعهاي به بررسي

در ماههاي شهريور تا آذر است و دماي متوسﻂ ساﻻنه  ١٥درجه

اين تﺤقيق دانش نوآوري اجتﻤاعي مربوط به مناطق روستايي

حوزه آبخيز اقليم سرد و مرطوب دارد .از ويژگيهاي عﻤومي

اجتﻤاعي در توسعه جوامع وابسته به جنگل و سامانههاي

هﻤكاران:(١٣٩٨ ،

منابع جنگلي ،جلب مشاركت مﺤلي در مديريت اين منابع است

فعاليتهاي اجرايي ميگردد.

نوآوري اجتﻤاعي و نقش آن در توسعه پايدار پرداختند .مطابق
ازجﻤله بخش جنگلداري وجود ندارد .نقش و جايگاه نوآوري
اجتﻤاعي -اكولوژيكي جنگل كه زيربناي اين توسعه است ،به

خوشرود و دشتسر سفلي واقع گرديده است .ارتفاع حوزه
ساﻻنه از  ٦٤٠تا  ٨٣٧ميليمتر در نوسان است .حداكثر بارش

سانتيگراد است .بر اساس طبقهبندي اقليﻤي دومارتن ،اين
اين حوضه ميتوان به موارد زير اشاره نﻤود )دانهكار و
مساحت حوضه بليران )حوضه آبخيز شﻤاره  ٢١ (٥٣هزار

تبادل درك و ارتقاء دانش علﻤي نياز دارد .مقاﻻت موجود در

و پانصد هكتار است كه از اين ميان  ٢١هزار و  ١٧٠هكتار آن

فضايي ،ويژگي موردي و زمينهاي نوآوري اجتﻤاعي تركيب

جنگلي موجود در اين مﺤدوده از نوع صنعتي ،نيﻤهصنعتي و

برميگيرد Plummer .و  (٢٠٠٦) Fitz Gibbonو هﻤچنين

و تنها قسﻤتهايي از شﻤال منطقه شامل دشتهاي جلگهاي

 Vellaو هﻤكاران ) (٢٠٠٥معتقد بودند مديريت پايدار منابع

است .اين حوضه زيستگاه گونههاي مهم جانوري شامل پلنگ،

اين شﻤاره مواضع نظري متنوع را در توضيﺤي منسجم از تنوع
ميكند و تنوع تجربي ،پيچيدگيها و ابعاد متعدد آن را در

رويشگاه جنگلي و در حدود  ٣٣٠هكتار غيرجنگلي است .توده

حفاظتي است .شكل زمين در اين منطقه غالباً كوهستاني بوده

طبيعي بيش از ابعاد فني ،نيازمند توجه ويژه به حوزه مسائل

خرس قهوهاي ،شوكا ،مرال و شنگ است .در اين منطقه

اجتﻤاعي ازقبيل فعاليتهاي درونزا ،طراحي نهادي و ارزيابي

گونههاي ارزشﻤند گياهي شامل شﻤشاد ،آزاد ،ملج ،گيﻼس

سرمايههاي اجتﻤاعي و اقتصادي است (١٩٩٨) Khattak .معتقد

وحشي و بارانك مشاهده ميگردد .جﻤعيت اين حوضه شامل

بود مشاركت مردم بايستي جزء ضروري و بهعنوان هسته

 ١٣هزار و  ٥٨نفر در قالب  ٢هزار و  ٤٠٢خانوار و  ٩روستا

بهحساب آيد .گزارش  (١٩٩٢) FAOبيان ميدارد در

تنها  ٣درصد از مﺤدوده موردمطالعه به كشت آبي و از نوع باغ

وابستهاند و بعد اجتﻤاعي -فرهنگي در مديريت جنگل بهشﻤار

نﻤيشود .در حوضه بليران مرتع وجود ندارد .از مهﻤترين عوامل

را تشديد مينﻤايد ،درنتيجه ميتوان ادعا كرد كه عدم دخالت

سرشاخهزني ،كتزني ،قطع درختان ،چراي دام ،وجود دام سرا

مركزي هﻤه پروژههاي مربوط به توسعه پايدار منابع جنگلي
سامانههاي مديريتي بهكار گرفتهشده ،مردمي كه به جنگلها
ميآيند ،مورد بيتوجهي قرار گرفتهاند و اين امر عوامل تخريب

است .كشاورزي و دامداري دو منبع مهم درآمد ساكنين است.
و زراعت اختصاص دارد و كشت ديم در اين منطقه ديده

تهديدكننده چشمانداز جنگلي و تنوعزيستي اين حوضه به

مردم مﺤلي در مديريت جنگلها يكي از عوامل اصلي مﺆثر در

بهصورت پراكنده در كل حوضه ،شكار بيرويه و حضور متراكم

مواد و روشها

هﻤچنين  ١٧٣٨٧٠واحد دامي با تراكم  ٨/٤واحد دامي در هكتار

شرايﻂ كنوني تخريب جنگلها است.
منطﻘﻪ موردمطالعﻪ

منطقه بليران در بخش مركزي از نيﻤه غربي حوزه
استﺤفاظي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان

گردشگر در حاشيه روستاها ميتوان اشاره نﻤود .در اين حوزه

وجود دارد .روستاي بليران يكي از روستاهاي مﺤاط در جنگل
بليران است كه مسير دسترسي آن در  ١٥كيلومتري جاده قديم

آمل به بابل در ورودي جاده فيروزكﻼ است .عﻼوه بر جنگل

مازندران -ساري واقع شده است .ازنظر تقسيﻤات سياسي،

زيبا و چشمنواز بليران ،رودخانه گرمارود ،آثار باستاني كاوش

در بخشهاي امامزاده عبداﷲ ،بندپي غربي ،دابودشت و مركزي

گردشگري اين روستا است )شكل.(١

حوضه بليران در استان مازندران در شهرستانهاي آمل و بابل

شده ،صنايعدستي و غذاهاي مﺤلي از ديگر جاذبههاي

 /١٢٠مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده ،سال يازدهم ،شماره  ،٢پائيز و زمستان ) ١٣٩٩پياپي سي و چهار(

شكل  .١موقعيت منطقه بليران در استان مازنﺪران

روش پژوهش
اين پژوهش از نوع تﺤقيقات توصيفي بوده و به روش
پيﻤايشي انجام گرفته است .در ابتدا ،مطالعات كتابخانهاي جهت

بررسي ابعاد مختلف موضوع انجام و وضعيت اقتصادي و
اجتﻤاعي منطقه مشخص شده است .گردآوري اطﻼعات با ابزار
پرسشنامه و به روش مصاحبه حضوري انجام پذيرفت .در اين

راستا از پرسشنامه جوابدار چندوجهي مشتﻤل بر بخشهاي
١٥گانه و گويههاي متعدد با تركيب سﺆالهاي عﻤدتاً بسته

استفاده شد .روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصين

و كارشناسان مورد تائيد قرار گرفت و براي تعيين پايايي آن از

روش سنجش سازگاري دروني استفاده گرديد .براي اين منظور
پيش مطالعهاي به تعداد  ٢٠نفر از افراد نﻤونه انجام و با استفاده

از آزمون آلفايكرونباخ ،ضريب پايايي براي پرسشنامه ٠/٧٨
مﺤاسبه گرديد .جامعه آماري اين پژوهش در دو گروه ،شامل
روستاييانجنگلنشين حوزهجنگلهاي بليران واقع در شهرستان
آمل در استان مازندران و هﻤچنين گردشگران )افراد عبوري(

منطقه مذكور بودند .در اين پژوهش ١٠٠نفر داراي سن بيش از
 ١٥سال بهصورت تصادفي و از تيپهاي مختلف شخصيتي

انتخاب و با توجه به اهداف پژوهش ،از اين افراد  ٧٦نفر براي
جامعه روستانشين و  ٢٤نفر براي جامعه گردشگران مدنظر

قرارگرفتند .سﭙﺲ پرسشنامه بهصورت حضوري در منطقه
موردمطالعه تكﻤيل شد و اطﻼعات و دادههاي جﻤعآوريشده
از طريق نرمافزار  Excelو  SPSSv16آزمون گرديد.

نتايج

اطﻼعات جمعيتشناختي پاسخدهندگان
در پژوهش انجامشده  ٥٣درصد از افراد نﻤونه را پاسخ
دهندگان مرد و  ٤٧درصد از آنها را پاسخدهندگان زن تشكيل

دادند .بيشترين درصد پاسخدهندگان ) ٣٩درصد( در گروه سني
 ٣٠تا  ٤٥سال و پﺲازآن بهترتيب با  ٣٨درصد در گروه سني

 ٤٦سال به باﻻتر و  ٢٣درصد در گروه سني  ١٥تا  ٢٩سال قرار
داشتند .ازنظر تﺤصيلي نيز  ١٠درصد پاسخدهندگان بيسواد،
 ٤٨درصد با تﺤصيﻼت ابتدايي و راهنﻤايي ٢٢ ،درصد ديﭙلم و

 ١٩درصد با تﺤصيﻼت كارداني و باﻻتر بودند .هﻤچنين ازنظر
متوسﻂ هزينه ماهيانه خانوار ،گروه درآمدي تا  ٧٠٠هزار تومان،

 ١٣درصد ،گروه  ٧٠٠تا  ١ميليون تومان ٣٣ ،درصد ،گروه  ١تا
 ١/٥ميليون تومان ٣٢ ،درصد و بيشتر از  ١/٥ميليون تومان ١٥
درصد افراد نﻤونه را به خود اختصاص داده بودند ) ٧درصد

بيپاسخ(.

اطﻼعات كلي مردم
از مجﻤوع  ١٠٠نفر در خصوص شنيدن نام جنگلهاي
هيركاني ٦٤ ،درصد گزينه بلي را انتخاب نﻤودند كه دراينبين
نسبت آشنايي گردشگران از جوامع روستايي در خصوص واژه

هيركاني بيشتر بوده است .هﻤچنين درمجﻤوع  ٤١درصد افراد

از سن جنگلهاي شﻤال آگاه بوده و اين نسبت باز در بين
گردشگران از جوامع مﺤلي بيشتر بوده است )جدول .(١

بررسي سطح آگاهي جوامع محلي جنگلنشين در خصوص جنگلهاي شمال كشور در بليران آمل١٢١/
جﺪول  .١شنيﺪن نام جنگلهاي هيركاني و اطﻼع از سن جنگلهاي شمال
شنيدن نام جنگل

بلي

خير

جﻤع درصد

اطﻼع از عﻤر جنگلها

بلي

خير

جﻤع درصد

روستانشينان

٦١/٨

٣٨/٢

١٠٠

روستانشينان

٤٣/٤

٥٦/٦

١٠٠

كل

٦٤

٣٦

١٠٠

كل

٤١

٥٩

١٠٠

٧٠/٩

گردشگران

١٠٠

٢٩/١

گردشگران

آگاهي مردم در خصوص مهمترين تأثيرات گياهان جنگلي

٦٦/٧

١٠٠

٣٣/٣

»شادابي و سﻼمتي انسان« اختصاص داشته و نسبت به بقيه

رباره مهﻤترين تأثيرات گياهان جنگلي شﻤال ،گزينههاي

موارد بهعنوان مهﻤترين پيامد وجود انواع مختلف گياهان جنگل

»شادابي و سﻼمتي انسان«» ،منابع علﻤي و اقتصادي« و »منابع

تلقي شده است )شكل .(٢

تأمين خوراك و پوشاك« از  ١٠٠امتياز بيشترين امتياز به گزينه
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گردشگران

ﻣنبع تأﻣين خوراك و پوشاك

روستانشينان

ﻣنافع ﻣالي و اقتصادي

شادابي و سﻼﻣتي انسان

شكل  .٢توزيع امتياز مهمترين تأثيرات گياهان جنگلي شمال ازنظر پاسﺦدهنﺪگان

استفاده حداكثري از درختان و ديگر محصوﻻت جنگلي

از درختان و مﺤصـــوﻻت ديگر جنگل هاي شـــﻤال براي

اكثريت مصاحبهشوندگان اظهار داشتند استفاده حداكثري

مصارف مختلف زندگي» ،اصﻼً كار درستي نيست« )شكل .(٣
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كامﻼً درست است

شكل  .٣چگونگي نظر پاسﺦدهنﺪگان در خصوص استفاده حﺪاكثري از درختان و ديگر محصوﻻت جنگلي شمال

 /١٢٢مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده ،سال يازدهم ،شماره  ،٢پائيز و زمستان ) ١٣٩٩پياپي سي و چهار(

آگاهي مردم در خصوص فوايد ،اهميت و نﻘش جنگلهاي

ساير موارد بهعنوان فوايد زيستمﺤيطي جنگلها شنيده بودند.

با توجه به ميانگين هر يك از فوايد زيســتمﺤيطي جنگل

بود كــه مردم كﻤترين ميزان آگــاهي را از آن بـهعنوان نقش

شمال ازنﻈر زيستمحيطي

از طرفي »جذب مواد شيﻤيايي موجود در هوا« ازجﻤله مواردي

بر طيف  ٠تا  ،٥اين نتيجه حاصـــل شـــد كه پاســـخدهندگان،

جنگل داشتند )جدول .(٢

»تأمين هواي )اكسـيژن( موردنياز موجودات زنده« را بيشـتر از

جﺪول  .٢آگاهي مردم در خصوص فوايﺪ ،اهميت و نقش جنگلهاي شمال ازنظرزيستمحيطي
فوايد و نقش زيستمﺤيطي جنگلها

روستانشينان

گردشگران

كل

تأمين هواي )اكسيژن( موردنياز موجودات

٤/٦١

٤/٦٣

٤/٦١

تنظيم درجه حرارت كره زمين

٤/٣٩

٤/٦٤

٤/٤١

تقويت و افزايش منابع آبهاي زيرزميني

٣/٩٩

٣/٩٦

٣/٩٨

حفظ منابع خاك

٤/١٣

٤/٠٠

٤/١٠

جلوگيري از بروز طوفان

جذب گردوغبار و گازهاي آلوده مﺤيﻂ

٤/٤٢

٤/٣٣

٤/٤٠

٤/٣٦

٤/٥٠

٤/٣٩

پناهگاه حيوانات

٤/٥٧

٤/٥٨

٤/٥٧

جذب مواد شيﻤيايي موجود در هوا

٣/٨٤

٤/٠٠

٣/٨٨

جلوگيري از جاري شدن

٤/٠٩

٤/١٣

٤/١٠

* اعداد ،ميانگين هر يك از گويهها بر روي طيف  ٠تا  ٥است.

آگاهي مردم در خصوص فوايد ،اهميت و نﻘش جنگلهاي
شمال ازنﻈراقتصادي

بر اساس نظرات پاسخدهندگان در پژوهش حاضر در

خصوص فوايد ،اهﻤيت و نقش جنگلهاي شﻤال ازنظر

اقتصادي جذب گردشگر بهعنوان مهمترين فايده و نقش
استخراج شد )جدول .(٣

جﺪول  .٣آگاهي مردم در خصوص فوايﺪ ،اهميت و نقش جنگلهاي شمال ازنظر اقتصادي
فوايد و نقش اقتصادي جنگلها

روستانشينان

گردشگران

كل

استفادهاز چوب جنگلي براي ساخت درب و پنجره و غيره

٣/٧٢

٤/١٣

٣/٨٢

استفادهاز چوب جنگلي براي هيزم و ساختﻤان

٣/٨٦

٤/٠٨

٣/٩١

استفادهاز گياهان و درختان براي توليدات دارويي

٣/٦٤

٣/٦٧

٣/٦٥

جذب گردشگر بهواسطه وجود انواع گياهان و جانوران

٣/٨٩

٤/٧١

٤/٠٩

* اعداد ،ميانگين هر يك از گويهها بر روي طيف  ٠تا  ٥است.

شاخص آگاهي مردم از نﻘش و فوايد زيستمحيطي و

با  ٨٥/٤از  ١٠٠و در بخش اقتصادي برابر  ٧٧/٤از  ١٠٠شده

بررسي شاخص آگاهي مردم در خصوص فوايد ،اهﻤيت و

براي سنجش متغير ميزان آگاهي استفاده شده است ،بنابراين

اقتصادي جنگلهاي شمال

است .ﻻزم به ذكر است چون در اين پژوهش از چندين گويه

نقش جنگلهاي شﻤال ازنظرزيستمﺤيطي و اقتصادي نشان داد

اندازهگيري شاخص با تجﻤيع و تلفيق ميانگين گويهها و

داشتند ،بهطوريكه اين شاخص در بخش زيستمﺤيطي برابر

شده است )شكل .(٤

كه پاسخدهندگان مجﻤوعاً سطح آگاهي خوبي در اين خصوص

استانداردسازي و مقياسدهي شاخصها بين  ٠تا  ١٠٠مﺤاسبه

بررسي سطح آگاهي جوامع محلي جنگلنشين در خصوص جنگلهاي شمال كشور در بليران آمل١٢٣/
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شاخص آگاهي اقتصادي

گردشگران

شاخص آگاهي زيست ﻣحيطي

روستانشينان

شكل  .٤شاخص آگاهي مردم از اهميت ،فوايﺪ و نقش جنگلهاي شمال ازنظر زيستمحيطي و اقتصادي

آگاهي مردم در خصوص عوامل تهديدكننده و مخرب

جنگل« و »ريختن زباله در جنگل« بهعنوان بيشترين عوامل

جنگلهاي شمال

اشاره كردهاند .درمجﻤوع نيز سه عامل» ،برداشت غيرمجاز

نتايج حاصله به شرح جدول ) (٤نشان داد روستانشينان،

چوب«» ،ريختن زباله در جنگل« و »بهرهبرداري از معادن در

مهمترين عامل تخريب جنگلها را »برداشت غيرمجاز چوب«

مﺤدوده جنگل« بهترتيب بيشترين درصد پاسخ نﻤونههاي

دانستهاند ،ولي گردشگران منطقه به دو عامل »آتشسوزي

آماري را به خود اختصاص دادهاند.

جﺪول  .٤عوامل تهﺪيﺪكننﺪه و مخرب جنگلهاي شمال ازنظر مردم
عامل تخريب جنگل

روستانشينان

گردشگران

كل

٧٢/٤

٥٤/٢

٦٨

چراي دام در جنگل

٢٧/٦

٢٥

٢٧

ساختوساز و اجراي طرحهاي عﻤراني

٤٤/٦

٥٤/٢

٤٧

شكارهاي غيرمجاز

٣٦/٨

١٢/٥

٣١

آتشسوزي جنگل

٤٢/١

٦٢/٥

٤٧

عدم كاشت نهال در جنگل

١١/٨

٢٠/٩

١٤

نبود قرقبان در جنگل

٢٨/٩

٣/٣٣

٣٠

تبديل جنگل به اراضي زراعي

١٣/٢

٢٩/٢

١٧

ريختن زباله در جنگل

٦١/٨

٦٢/٥

٦٢

جاري شدن سيل

١٤/٥

٢٠/٩

١٦

بهرهبرداري از معادن

٤٦/١

٥٤/٢

٤٨

ساير موارد

١/٣

٤/٢

٢

كل نﻤونه در هر جامعه آماري

٧٦

٢٤

١٠٠

برداشت غيرمجاز چوب

با توجه به اينكه پاسخدهندگان ميتوانستند به چند گزينه اشاره كنند ،جﻤع درصدها بيش از  ١٠٠شده و فراوانيها
بر كل نﻤونه در هر جامعه آماري تقسيمشده تا گوياي درصد مشخصي از پاسخدهندگان در هر يك از موارد فوق باشد.

نگرش مردم در خصوص تعامل با جنگلهاي شمال
يافته هاي پژوهش مطابق جدول ) (٥نشـــان ميد هد كه
»ريختن ضــــاي عات و ز با له ها در ســـطح جن گل« و »آتش

روشنكردن در جنگل« زياد ديده شده است .با تجﻤيع و تلفيق
گويههاي مختلف ســنجش اين متغير و مقياسدهي اســتاندارد

 /١٢٤مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده ،سال يازدهم ،شماره  ،٢پائيز و زمستان ) ١٣٩٩پياپي سي و چهار(

مشـــخص گرديد تعامل مردم با جنگلهاي شـــﻤال در منطقه

شــاخص بيشــتر باشــد تعامل مردم با جنگل خوب نيســت.

مقياس  ١٠٠از وضعيت نامناسبتري به نسبت نظر گردشگران

شﻤال چندان مطلوب نﻤيباشد.

ميانگين كل نيز نشـــان ميدهد كه تعامل مردم با جنگل هاي

موردمطالعه ،ازنظر روســتانشــينان با شــاخص ميانگين  ٧٠/٦از

با ميانگين  ٦٤/٤برخوردار ا ست ،به اين معني كه هرچقدر اين

جﺪول  .٥مشاهﺪات پاسﺦدهنﺪگان در خصوص تعامل مردم منطقه با جنگلهاي شمال
ميانگين مشاهدات بر طيف )(١-٤

تعامل با جنگل

روستانشينان

گردشگران

كل

چقدر ديدهايد
با چراندن دام در جنگل ،نهالها و گياهان سطح جنگل از بين برود؟

٢/٨٩

٢/٥٤

٢/٨١

دامداران براي غذاي دامها از سرشاخه درختان جنگلي استفاده كنند؟

٢/٦٥

٢/٥٧

٢/٦٣

٣/٦٧

گردشگران ،ضايعات و زبالهها را در سطح جنگل بريزند؟

٣/٧١

٣/٨٣

ماشينآﻻت حﻤل چوب در جنگل رفتوآمد نﻤايند؟

٣/٠٥

٢/٢٦

٢/٨٧

مردم گياهان دارويي يا خوراكي جنگل را بچينند و نگران از بين رفتن گياهان نباشند؟

٢/٨٩

٢/٨٣

٢/٨٧

٣/٥٦

٣/٥٧

٣/٥٦

٧٠/٦

٦٤/٤

٦٩/٢

مردم و گردشگران ،هر جاي جنگل كه دوست دارند ،آتش روشن كنند و كسي هم نظارت نكند؟

ميانگين مقياس از ١٠٠

نگراني مردم در خصوص از بين رفتن جنگلهاي شمال

درصد مردم اظهار كردند خيلي نگران از بين رفتن جنگلها

در اين قسﻤت براي پي بردن به ميزان دغدغهمندي مردم در

هستند .با توجه به ميانگين ميزان نگراني بر طيف  ،١-٣ميتوان

خصوص جنگلها و خطر زوال جنگل ،از آنها پرسيده شد كه

گفت كه ميزان نگراني در بين روستانشينان بيشتر از گردشگران

شﻤا تا چه حد نگران ا بينرفتن جنگلهاي شﻤال هستيد؟ ٧٣

بوده است )جدول .(٦

جﺪول  .٦نگراني مردم در خصوص از بين رفتن جنگلهاي شمال
كل

روستانشينان

گردشگران

اصﻼً نگران نيستم

٧/٩

٨ /٣

٨

تا حدودي نگران هستم

٧/٩

١٢/٥

٩

خيلي نگران هستم

٣٧/٧

٧٠/٩

٧٣

بيپاسخ

١٠/٥

٨ /٣

١٠

جﻤع درصد

100

١٠٠

١٠٠

ميانگين نظرات بر طيف )(١-٣

2/73

2/68

2/72

شاخصهاي موردبررسي در بين گروه روستانشينان و

نقش جنگلهاي شﻤال به لﺤاظ زيستمﺤيطي و اقتصادي

گردشگران بر اساس مدرك تﺤصيلي و جنسيت با استفاده از

ازنظر آماري تفاوت معنيداري با هم ندارند .هﻤچنين تفاوت

داد در هيچيك از موارد شواهد كافي براي نشان دادن تفاوت

جنگلهاي شﻤال برحسب ميزان تﺤصيﻼت و هﻤچنين نوع

آزمون آماري مربعكاي مورد آزمون قرار گرفت .نتايج نشان
معنيدار در اين بررسي وجود نداشته است .ميزان آگاهي

روستانشينان و گردشگران در منطقه موردمطالعه از فوايد و

معنيداري بين ميزان آگاهي از فوايد و نقش زيستمﺤيطي

جنسيت مصاحبهشوندگان وجود ندارد )جدول .(٧

بررسي سطح آگاهي جوامع محلي جنگلنشين در خصوص جنگلهاي شمال كشور در بليران آمل١٢٥/
جﺪول  .٧خﻼصه نتايج آزمون شاخصهاي اصلي پژوهش برحسب متغيرهاي موردنظر
رديف

١

٢

٣

٤

شاخصها

متغيرها

نتايج آزمون مربعكاي

نتيجه نهايي آزمون

مقدار آزمون

سطح معنيداري

ضريب كرامر

ميزان آگاهي مردم از فوايد و نقش

جامعه آماري

٠/٨١٧

٠/٣٦٦

٠/٠٦٤

تفاوت معنيدار نيست

جنگلهاي شﻤال از حيث زيست-

مدرك تﺤصيلي

٣/٦٧٦

٠/٨١٦

٠/٢٤٣

تفاوت معنيدار نيست

جنسيت

٠/٠٠

١/٠٠

٠/٠٠١

تفاوت معنيدار نيست

جامعه آماري

٢

٠/١٥٧

٠/١

تفاوت معنيدار نيست

جامعه آماري

١/٢٤٤

٠/٥٣٧

٠/٠٧٩

تفاوت معنيدار نيست

مدرك تﺤصيلي

٣/١١٢

٠/٨٧٤

٠/٢٧٢

تفاوت معنيدار نيست

جنسيت

٠/٠٠٠١

١/٠٠

٠/٠٠١

تفاوت معنيدار نيست

جامعه آماري

٠/١٧٤

٠/٩٩٩

٠/٠٦٧

تفاوت معنيدار نيست

مﺤيطي

ميزان آگاهي مردم از فوايد و نقش

جنگلهاي شﻤال از حيث اقتصادي
ميزان نگراني مردم در خصوص خطر
زوال

جنگلهاي شﻤال
مشاهدههاي پاسخدهندگان در خصوص
تعامل مردم با جنگلهاي شﻤال

بحث و نتيجﻪگيري
هﻤه مردم بهويژه افراد سـاكن در حاشـيه جنگلها كه

ترتيب »شادابي و سﻼمتي انسان« با  ٤٩/٣امتياز از ،١٠٠

»منافع مالي و اقتصادي« با  ٢٨امتياز از  ١٠٠و »منبع تأمين

بهطور مستقيم و مســتﻤر با جنگلها ســروكار دارند ،بايستي

خوراك و پوشاك« برابر با  ٢٢/٧امتياز شده است.

باشــند تا حفاظت مطلوبي از اين ذخيره ارزشـــﻤند بهعﻤل

مﺤصوﻻت جنگلي براي مصارف مختلف زندگي ،اكثر

تعيينكننده رفتار نامناســب با طبيعت و منابع طبيعي

درست نيست ١٣ .درصد مصاحبهشوندگان اعتقاد داشتند كه

از ديدگاه و نگرش مناســبي نســبت به جنگلها برخوردار

در خصوص استفاده حداكثري از درختان و ديگر

آيد .ذكر اين نكته ضـروري است كه نگرش ،يكي از عوامل

ﻼ
پاسخدهندگان يعني  ٦٢درصد اظهار كردند اين كار اص ً

مﺤســوب ميشــود و نامناسب بودن نگرش نسـبت به

ميتوان حداكثر استفاده را از مﺤصوﻻت جنگلي براي تأمين

جنگل خواهد بود .با افزايش دانش ،نگرش فرد نسـبت به پديده

به فوايد استفاده از آن دارد ) ٥درصد بيپاسخ( .نتايج مربوط به

افزايش آگاهي و دانش روسـتاييان حاشــيه جنگل ،نگرش

جنگلهاي شﻤال در ابعاد مختلف زيستمﺤيطي و اقتصادي،

ايجاد ميشـود و آنها را بـه حفـاظـت از اراضـــي جنگلي

 ٨٩/٩درصد پاسخدهندگان از فوايد و نقش زيستمﺤيطي

جنگلهاي شﻤال تنها باقيمانده جنگلهاي قديﻤي جهان از

كم است .ميانگين شاخص مزبور از  ،١٠٠برابر با  ٨٥/٤شده

كنوني از يك تا  ٢/٥ميليون سال )پروژه مديريت چندمنظوره

ميزان آگاهي  ٧٧/٧درصد از پاسخدهندگان در حد زياد بوده

پاسخدهندگان اظهار داشتند از سن جنگلهاي شﻤال اطﻼع

 ١٨/٥درصد در حد پايين برآورد شده است .ميانگين اين

 ١٠٠هزار سال ٤/٩ ،درصد بين  ١٠١تا  ٥٠٠هزار سال و ٤٦/٣

بر طبق يافتههاي مربوط به سنجش آگاهي مردم در

دادههاي مربوط به آگاهي مردم نسبت به اهﻤيت جنگل نشان

عامل اصلي ازنظر پاسخدهندگان بهترتيب »برداشت غيرمجاز

جنگلها ،زمينهسـاز بروز رفتارهاي ناشــايســت و مخرب با
موردنظر بهتر ميشود ،بنابراين ميتوان انتظار داشـــت با
مناسـبتري نســبت به تغيير كاربري اراضـي جنگلي در آنان
ترغيـب مينﻤـايد )بادآهنگگلبچه و هﻤكاران.(١٣٩٧ ،
دوران سوم زمينشناسي هستند .قدمت اين جنگلها به شكل

جنگلهاي هيركاني (١٣٩٤ ،ذكر شده است ٤١ .درصد از كل
دارند كه از كل آنها نيز  ٤٨/٨درصد سن اين جنگلها را زير

درصد نيز سن جنگلها را بيش از چند ميليون سال ذكر كردهاند.

ميدهد كه مهمترين تأثيرات انواع مختلف گياهان جنگل به

مايﺤتاج زندگي صورت داد و  ٢٠درصد ديگر نيز گفتند بستگي
سنجش آگاهي مردم در خصوص فوايد ،اهﻤيت و نقش

بهعنوان يكي از مهﻤترين اهداف پژوهش نشان داد ميزان آگاهي
جنگلهاي شﻤال زياد ٢/٨ ،درصد متوسﻂ و فقﻂ  ٧/٣درصد
است .در خصوص ميزان آگاهي مردم از فوايد اقتصادي نيز

است .اين ميزان در بين  ٣/٨درصد در حد متوسﻂ و در بين
شاخص نيز از  ،١٠٠برابر با  ٧٧/٤بهدست آمد.

خصوص عوامل تهديدكننده و مخرب جنگلهاي شﻤال ،پنج
چوب« با  ٦٨درصد» ،ريختن زباله در جنگل« با  ٦٢درصد،

 /١٢٦مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده ،سال يازدهم ،شماره  ،٢پائيز و زمستان ) ١٣٩٩پياپي سي و چهار(

»بهرهبرداري از معادن« با  ٤٨درصد » ،ساختوساز و اجراي

حبيبي ,ب ،علي پور ،ح .و كيادليري ،ه (١٣٩٣) .بررسي ميزان

جنگلها« نيز با  ٤٧درصد بهعنوان مهﻤترين عوامل تهديدكننده

تقويت مشاركت ،مطالعه موردي منطقه بابلكنار شهرستان

خصوص تعامل مردم با جنگلهاي منطقه نشان داد كه ٧٤

دانهكار ،ا ،.نوبخت ،ع ،.عطايي ،ا ،.بيات ،د ،.كرمي ،ج ،.داوودي،

گردشگران» ،ضايعات و زبالهها را در سطح جنگل بريزند«٦٠ .

اساس توان اكولوژيك براي مديريت چندمنظوره جنگل با

»مردم و گردشگران هر جاي جنگل كه دوست دارند آتش

ايران .مطالعات علوم مﺤيﻂزيست.٩٧٨-٩٦٥ :(١)٤ ،

طرحهاي عﻤراني در جنگلها« با  ٤٧درصد و »آتشسوزي
و مخرب جنگلهاي شﻤال بودهاند .دادههاي تﺤقيق در

درصد پاسخدهندگان گفتهاند خيلي مشاهده شده كه
درصد مصاحبهشوندگان نيز خيلي مشاهده نﻤوده بودند كه
روشن كنند و كسي هم نظارت نكند« .استفاده بدون دغدغه از

مشاركت جنگلنشينان در مديريت جنگل و چگونگي
بابل .تﺤقيقات جنگل و صنوبر ايران.١٢٠-١٠٩ :(١)٢٢ ،

ي .و جوانﻤيريپور ،م (١٣٩٨) .پهنهبندي كاربريها بر
رويكرد حفظ تنوعزيستي در جنگلهاي هيركاني شﻤال

سفيدي ،ك ،.عليبابايي ا .و مريدي ،م (١٣٩٨) .عوامل اثرگذار

گياهان دارويي و ميوههاي جنگلي ،رفتوآمد ماشينآﻻت حﻤل

بر تﻤايل جوامع روستايي به مشاركت در طرحهاي

بهعنوان غذاي دام گرچه نسبت به ساير موارد كﻤتر بوده است،

زيست.٢٣٠-٢١٩ :(٥)٢١ ،

شاخص تعامل مردم با جنگلهاي منطقه ،تعامل مردم با

دانشجويان دانشگاههاي دولتي تهران از جنگل و اهﻤيت آن.

جنگلها فقﻂ ازنظر  ٢٩/٧درصد پاسخدهندگان خوب بوده

نشريه منابع طبيعي ايران.٩٤-٧٧ :(١)٦٠ ،

بد و مخرب بوده است .ميانگين آن نيز  ٦٩/٢از  ١٠٠را نشان

مﺆثر بر مشاركت روستاييان جنگلنشين در حفاظت از

چوب ،چراي دام در جنگل و استفاده از سرشاخه درختان

اما ميزان آنها قابل توجه است .بر اساس دادههاي مربوط به

است .اين تعامل ازنظر  ٢٧/٣درصد متوسﻂ و ازنظر  ٤٣درصد

جنگلداري در شﻤال ايران .علوم و تكنولوژي مﺤيﻂ

شامخي ،ت .و افشار ،ف (١٣٨٦) .بررسي سطح آگاهي

شريعتي ،م.ر ،.ضيابخش ،س .و واراميني ن (١٣٨٤) .عوامل

ميدهد .با توجه به اينكه هرچقدر اين مقياس به عدد ١٠٠

جنگلهاي شﻤال و غرب كشور .فصلنامه جنگل و مرتع،

نزديكتر باشد نشاندهنده تعامل نامناسب مردم با جنگل است،

.٥٧-٤٧ :(٦٧)٧

جنگلهاي منطقه چندان مطلوب و رضايتبخش نبوده ،بنابراين

جلب مشاركت مﺤلي در مديريت منابع جنگلي و

است.

هﻤايش ملي مديريت جنگلهاي شﻤال و توسعه

بنابراين اين ميانگين شاخص بيانگر آن است كه تعامل مردم با
شايسته اتخاذ تﻤهيدات ﻻزم در راستاي حفظ جنگلهاي منطقه

منابع
بادآهنگگلهبچه ،ا ،.و عابديسروستاني ،ا .و مﺤبوبي،
م (١٣٩٧) .بررسي نگرش روستاييان حاشيه جنگل نسبت

به تغيير كاربري اراضي جنگلي ،مطالعه موردي استان
گلستان .نشريه مديريت اراضي.١٥١-١٤٣ :( ٢)٦ ،

جوانﻤيريپور ،م ،.نوبخت ،ع ،.عطايي ،ا ،.بيات ،د ،.كرمي ،ج.
و بيات ،ن (١٣٩٨) .بررسي سنجش آگاهي مردم در

خصوص ارزش جنگلهاي هيركاني در حوزههاي فريرود
ـ زيلكي رود ،دوهزار -سه هزار ،بليران و چهلچاي.
فصلنامه اقتصاد مﺤيﻂ زيست و منابع طبيعي.٢٨-١ :(٦)٣ ،

عباسي ،ع .و مﺤﻤدزاده ،س .(١٣٧٩) .بررسي تجارب جهاني
بهرهگيري از تجارب موفق در ايران .مجﻤوعه مقاﻻت
پايدار -رامسر ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور،

صفﺤات.٤٣٢-٤١١ :

قنبري ،س ،.جعفري ،م .و نعﻤتي ،ذ (١٣٩٨) .تأثير آموزش بر
دانش مﺤيﻂ زيستي و تغييرات اقليﻤي دانشآموزان

جنگلنشين و غيرجنگلنشين .تﺤقيقات جنگل و صنوبر
ايران) ١)٢٧ ،پياپي .٦٣-٤٨ :((٧٥

مﺤﻤدپور ،پ ،.و حبيبيبيباﻻني ،ق (١٣٩٩) .بررسي مشكﻼت
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Abstract
The present study was conducted to assess the levels of awareness and sensitivity of forest dwellers on the northern
forest issues in drainage basin number 53 located in Amol city (Blair forests). The study method in this study was the
descriptive-analytical method through documentary research and field study. The statistical population of the study
included 100 rural households in the forest basin as well as passengers (tourists) and a random sampling method with a
questionnaire was used to collect data. The reliability of the measuring instrument was confirmed by calculating the
Cronbach's alpha coefficient (0.78). The main results of the study showed that the level of awareness for the benefits and
environmental role of northern forests was 89.9% and the level of awareness for the economic benefits was 77.7% and
was high. This study also showed that people's interaction with the region's forests is not very satisfactory.
Keywords: Baliran, Local communities, North forests, Participation, Questionnaire.

