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 هاترین یافتهمهم

 در اهمیت ترتیببه عدم تمايل دامداران به خروج دام از جنگلعوامل مرتبط با  داد تحلیل عاملی نشان نتايج

مالی،  بنیه دام، ضعف نگهداری مناسب جايگاه طرح، فقدان به اعتقاد دامداری، عدم شغل به عامل وابستگی دوازده

مشارکت،  لی اعطايی، فقداندام، عدم کفايت تسهیالت ما چرای قانونی حقوق از اجدادی، برخورداری و آباء تعلقات

 در دام چرای توجیهی، عدم همکاری مناسب نظام بانکی و سودمندی آموزش صنعتی، فقدان دامداری باالی هزينه

 را عدم تمايل دامداران به خروج دام از جنگلکل عوامل مرتبط با درصد از واريانس  70/46 و گیرندمی جنگل قرار

  .کنندمی تبیین

 خروج دام، جنگل، مشارکت، دامدار، شهرستان گالیکش   های کلیدی:واژه

  93-326-22  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 محمدرضا محبوبی، زهرا تیموری  نویسنده)گان(:

 ساماندهی خروج دام از جنگل، مورد مطالعه: شهرستان گالیکشبررسی علل عدم مشارکت دامداران در طرح  عنوان:

 93-322-22 شماره:

 01/8/0391    تاریخ:

  علمی های کوتاهیافته
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 اهمیت موضوع

است.  آورده وارد جنگل به زيادی کمی و کیفی هایآسیب گذشته در جنگل، در سنتی هایشیوه به دام حضور

دام در استان گلستان شواهد موجود حاکی از عدم موفقیت طرح رغم گذشت بیش از دو دهه از اجرای طرح خروج به

عدم تمايل دامداران به خروج دام از شناخت علل  دامداران به خروج دام خود از جنگل است.و عدم تمايل برخی از 

ريزی و اجرای نشین و انعکاس نتايج آن به مجريان برای برنامهدر طرح ساماندهی خانوارهای جنگل جنگل

  ذينفعان و جوامع محلی اهمیت دارد.و وجه نظرات  هاانتظارات، خواسته تر مراحل بعدی طرح بر اساسبینانهقعوا

 له(مقدمه )شرح مسا

 تخريب اصلی عوامل از درختان نامطلوب رويش کنار در جنگلی منابع از مضاعف برداشت و سنتی هایدامداری

 ها بودهجنگل اين اساسی هایمعضل از هادام توسط گذشته از هاجنگل تخريب هستند. کشور شمال در هاجنگل

 اخیر هایسال در اين معضل منطقه، هایدام تعداد افزايش همچنین و جمعیت افزايش روند به توجه با اما است،

کاهش قابل مالحظه وسعت  است. در ايران بوده جنگلی هایاکوسیستم ساير و هاجنگل حیات در جدی چالش

کشور را به اقدامات  یطیمح ستيز تيريمد ر،یاخ دهههکتار در چند  ونیلیم 6/82هکتار به  ونیلیم 81ها از جنگل

خروج دام  استیاقدامات اتخاذ س نياز جمله ا داشته است. جنگل وا بيتخر از ادامه روند رییدر جهت جلوگ یکنترل

در قالب اين طرح و در شمال . به مرحله اجرا درآمده است 8349باشد که از سال یم از جنگل در شمال کشور

 های زير ر آبادیواحد خانوار جنگل نشین د 87141میلیون واحد دامی و حدود  0/3سازی تعداد کشور، خارج

مذکور در استان  طرحساله مدنظر قرار گرفته است با گذشت بیش از دو دهه از اجرای  4خانوار طی يک برنامه  27

نشین انجام خانوار جنگل 196روستای واقع در جنگل و تجمیع  23گلستان، در قالب طرح مذکور تاکنون تخلیه 

 هکتار از اراضی جنگلی آزاد و زمینه ايجاد  261777نتیجه واحد دامی از جنگل خارج و در  388103شده و 

ای واحد دامداری نیمه صنعتی در خارج از مناطق جنگلی فراهم شده است اما اجرای طرح با مشکالت عديده 110

های نشینان به جنگل، عدم همسويی دستگاهچون تامین شغل و معیشت آتی، تامین سکونت، وابستگی شديد جنگل

های ذينفعان و جوامع محلی و... عدم تخصیص اعتبارات کافی، مشکالت مالکیت اراضی، عدم توجه به ديدگاهاجرايی، 

ذينفعان و جوامع محلی که الزمه و وجه نظرات  هاانتظارات، خواستهبه رسد نظر میمواجه است. در اين مورد به

که يکی  شده استد نظر است، کمتر توجه و موفقیت طرح در نیل به اهداف مورمردم مشارکت  جلبپذيرش طرح، 

با تحقیق حاضر بر اين اساس  از نتايج آن عدم تمايل برخی از دامداران برای خروج دام خود از جنگل بوده است.

در طرح ساماندهی خانوارهای جنگل نشین و خروج  عدم تمايل دامداران به خروج دام از جنگلهدف شناخت علل 

  انجام شده است.دام از جنگل در شهرستان گالیکش در استان گلستان 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 ازدهدو در اهمیت ترتیببه عدم تمايل دامداران به خروج دام از جنگلعوامل مرتبط با  داد تحلیل عاملی نشان نتايج

 و آباء مالی، تعلقات بنیه دام، ضعف نگهداری مناسب جايگاه طرح، فقدان به اعتقاد دامداری، عدم شغل به عامل وابستگی

 دامداری باالی مشارکت، هزينه دام، عدم کفايت تسهیالت مالی اعطايی، فقدان چرای قانونی حقوق از اجدادی، برخورداری

 70/46 و گیرندمی جنگل قرار در دام چرای اری مناسب نظام بانکی و سودمندیتوجیهی، عدم همک آموزش صنعتی، فقدان

  .کنندمی تبیین را عدم تمايل دامداران به خروج دام از جنگلکل عوامل مرتبط با درصد از واريانس 

 
 . يافتهدست آمده از ماتريس دورانهمتغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان ضرايب ب -0جدول 

 هاگويه بار عاملی م عاملنا

 وابستگی به شغل دامداری

 عدم وجود شغل مناسب ديگر برای دامداران 196/7

 های زندگیدلیل نداشتن درآمد کافی برای هزينههاجبار به کار دامداری ب 118/7

 عدم اعتماد به سودمندی مشاغل ديگر غیر از دامداری 134/7

 عادت به اشتغال در جنگل 418/7

 عدم اعتقاد به طرح
 تر بودن طرح خروج دام در مقايسه با چرای دام در جنگل توسط دامدارانمخرب 144/7

 کاری ادارات مختلف در مورد خروج دام از جنگل و سردرگمی دامدارانموازی 131/7

 مناسب نگهداری دامفقدان جايگاه 
 روزنداشتن محل مناسب برای نگهداری دام در طول شبانه 111/7

 عدم پوشش طرح برای دامداران غیررسمی )عرفی( 106/7

 ضعف بنیه مالی
 باال بودن قیمت علوفه و عدم توان مالی دامدار برای تامین آن 012/7

 آن از سوی منابع طبیعی تامینتمايل دامداران به دريافت زمین کشاورزی و عدم  131/7

 تعلقات آباء و اجدادی
 که معیشت و اشتغال مردم از راه دامداری است.اين عدم توجه طرح به 468/7

 مردم فرهنگ با شده عجین و اجدادی و آباء حرفه يک عنواناشتغال به دامداری به 130/7

 هايشانچرای داماستحقاق خود برای داشتن مجوز چرای دام و  483/7 برخورداری از حقوق قانونی چرای دام

 عدم کفايت تسهیالت مالی اعطايی
 جنگل از خروج برای دام هر ازایبه دولت توسط شده داده پول بودن اندک 422/7

 جنگل از خروج اثر در دام گوشت مرغوبیت کاهش 018/7

 آنان قبل از اجرای طرحبا مشورت عدم عدم توجه به نظرات دامداران و  199/7 فقدان مشارکت

 صنعتی باالی دامداری هزينه
 دامداران برای صنعتی دامداری هزينه بودن باال 448/7

 دامداران از ناکافی حمايت 098/7

 طبیعی منابع سوی از طرح مورد در دامداران توجیه و آموزش عدم 021/7 فقدان آموزش توجیهی

 مناسب نظام بانکی همکاری عدم
 دامداران به وام اعطای در هابانک همکاری عدم 006/7

 در دامداری صنعتی کارگر هزينه بودن باال و خانگی کار نیروی وجود عدم 006/7

 دام فضوالت توسط جنگل خاک تقويت جمله از جنگل در دام چرانیدن فايده 079/7 سودمندی چرای دام در جنگلاعتقاد به 

 


