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  )شرح مساله(مقدمه 
ها مورد تهدید هستند و از سطح آنها  اما جنگل. باشد جنگل سرمایه ملّی است و حراست از آن یک وظیفه می

هاي اهلی در جنگل است که براي تغذیه به علوفه حاصل از شاخ و برگ  یکی از تهدیدات، وجود دام. شود کاسته می
از . شود تان و در نتیجه پایداري جنگل میاین امر موجب وارد آمدن صدمه به سالمت درخ. درختان متکی هستند

 اما .هاي شمال کشور، طرح خروج دام از جنگل به اجرا گذاشته شده است رو، براي کاهش فشار دام بر جنگل این
نشینان به چه صورت بوده است و چه عواملی بر آن تاثیرگذار  پرسش این است که پذیرش این طرح در بین جنگل

  .هستند

  ها ترین یافته مهم
هاي ارتباط  همچنین، کانال. تبر بوده اس د که فرآیند پذیرش این طرح، یک فرآیند زماندهن نتایج نشان می

طرح  ارتباطی تأثیرگذار بر تصمیم افراد به پذیرش یا رد هاي رسمی مانند فامیل، دوستان و آشنایان، بیشترین کانالغیر
هاي جنگل مساعد  آنان نسبت به ارزشاگرچه نگرش افراد نسبت به طرح چندان مساعد نیست، اما نگرش . اند بوده
پذیري معیشت از طرح خروج دام از جنگل نشان داد که افراد مورد مطالعه در حد  هاي مربوط به آسیب یافته. باشد می

مقایسه افراد . اند و این آسیب براي افراد نپذیرنده طرح بیشتر از افراد پذیرنده بوده است ه زیادي از این طرح آسیب دید
تر، تعداد گاو و گوساله کمتر، میزان  جمعیت نده طرح و افراد نپذیرنده نشان داد که گروه پذیرنده داراي خانوار کمپذیر

 کمتر از راه دامداري، میزان باغ کمتر، درآمد بیشتر از منابع غیر از دامداري و کشاورزي، میزان دفعات سفر درآمد
هاي آموزشی یا ترویجی مرتبط با طرح خروج  رکت بیشتر در کالسترین شهر و میزان ش بیشتر در هر ماه به نزدیک

همچنین، تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد از بین عوامل دموگرافیک، پنج عامل یعنی . باشند دام از جنگل می
ي تعداد دفعات دریافت وام براي دامداري، تعداد دفعات سفر به نزدیکترین شهر، مشورت ادارات دولتی قبل از اجرا

ترین عواملی هستند که بر پذیرش طرح از   پذیري معیشت، اصلی طرح با پاسخگویان، گرایش به ریسک و میزان آسیب
  .بینی پذیرش این طرح اقدام کرد توان به پیش اساس آنها میباشند و بر  نشینان تأثیرگذار می سوي جنگل
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  )تنداتها، جداول و سایر مس ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
  

   .رونده ی به روش گام به گام پیشونیرگرس مدل نییتبنتایج 
 Wald Sig.  Exp (B) آماره B بیضر ریمتغنام 

 084/160 009/0 866/6 076/5 تعداد دفعات دریافت وام براي دامداري
 747/1 001/0 537/11 558/0 ترین شهر در ماه تعداد دفعات سفر به نزدیک

 072/5 028/0 804/4 624/1 ل از اجراي طرح با پاسخگویانمشورت ادارات دولتی قب
 826/0 005/0 925/7 -191/0 شاخص گرایش به ریسک

 788/0 001/0 964/11 -238/0 پذیري معیشت شاخص آسیب
  8495764  001/0  146/11  955/15  مقدار ثابت

        

  اهمیت موضوع
تهیه چـوب و زغـال،   . ها است برداري بیش از حد ظرفیت از جنگل   ها، بهره   مروزه یکی از مشکالت ناشی از انسان      ا

هـا بـراي تهیـه زمـین زراعـی از جملـه ایـن         تأمین علوفه دام، ساخت منازل مسکونی و پاك کردن جنگل از رستنی         
ی، زیربنایی و خـدماتی در داخـل جنگـل، وابـستگی     هاي عمران عالوه بر این، گسترش فعالیت. باشد  ها می   برداري  بهره

نشینان موجب افزایش فشار بـه   هاي اشتغال براي جنگل هاي فسیلی و نبود فرصت معیشتی به جنگل، کمبود سوخت   
نشینان براي امرار معاش، ضمن نگهداري و پرورش دام، از بـرگ و شـاخه درختـان             اغلب جنگل . ها شده است    جنگل

هاي شمال ایران  به همین دلیل، برخی افراد عامل اصلی تخریب جنگل    . کنند   ه دام استفاده می   جنگلی به عنوان علوف   
بایـد بـه نحـو مقتـضی      جنگـل مـی  هاي اهلی در  بنابراین، پرورش دام. دانند  را در وجود روستاها در داخل جنگل می       

   .کنترل و مدیریت شود


