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  چکیده

بخـش مرکـزی شهرسـتان      بر جنگل نشینان    این مقاله اثرات اجرایی طرح ساماندهی خروج دام از جنگل را            
 مـسئولین و  ،افراد درگیر درایـن طـرح   گروه دواز نظور  برای این م . استان گیالن مطالعه می کند     رضوانشهر

ج عمده تحقیق به     نتای .نظر سنجی به عمل آمد    جابجایی  طرح  خانوارهای مشمول   و  طرح  مجری  کارشناسان  
برای جنگل .لحاظ تأمین و ارائه خدمات عمومیطرح ساماندهی خروج دام از جنگل از . شرح زیر می باشد

 زایـی   تولید و درآمـد اشتغال،از لحاظ تأمین  اما ،ا حدودی موفق بوده است ت جدیدنشینان در محل زندگی   
را از دست خود  دلیل جابجایی شغل اولیه اکثریت خانوارهای مشمول طرح به .موفقیت چندانی نداشته است

ن  بـه همـی    . صورت نگرفته اسـت    آن ها ی اشتغال   براات جدی   اند در مقابل در محل اسکان جدید اقدام        داده
 منجـر بـه    والً از چرخه تولید کنار رفته و درآمد پیشین خود را از دسـت داده  جمعیت جابجا شده عم   خاطر

ادامـه چنـین سیاسـتی بـا     این بررسی نشان می دهـد کـه         .استنارضایتی اکثر خانوارهای مشمول طرح شده       
 تأمین منابع درآمدی غال و برای ایجاد اشتی راای مناسباهد شد مگر اینکه مسئولین راهکارهمشکل مواجه خو

 مـشارکتی مـردم محلـی از جملـه          داسـتفاده از رویکـر    . خانوارهـای مـشمول طـرح بیاندیـشند        بـرای    مناسب
هایی است که امروزه در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد ضمن محافظت از جنگل بـه کـاهش فقـر و                     روش

  .کند محیط زیست و ایجاد قوانین مؤثر کنترل جنگل کمک یافزایش پایدار
  .رضوانشهرجنگل نشینان، ، ساماندهیطرح ،  جنگلدامخروج  :ها کلیدواژه

 
  مقدمه

در . های دنیا تغییر داده، پاکسازی جنگل ها بوده است ترین عاملی که چهره زمین را در خیلی از قسمت شاید مهم
تبدیل و مداوم به طور یا،  با رشد جمعیت دن وب مورد تجاوز مستمر انسان بودهت مربه طور جنگل ها ،ها طول قرن

کشاورزی های  فعالیتبرای  و تحصیل زمین این فرایند به عنوان پیش درآمدی برای پاکسازی. اند یا تغییر یافته
                                                 

ت اجرایی طرح ساماندهی خروج دام از جنگل بر جنگل نشینان و اثرا بررسی" این مقاله بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود امیری لمر با عنوان ∗
 می باشد که دررشته جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت به "بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر، استان گیالن: دامداران، مطالعه موردی

 .ت دفاع شده است با موفقی1384راهنمایی دکتر نورالدین عظیمی تهیه و در شهریور سال 
 :azimi@guilan.ac.ir E-mail                                                                                                                                    09111329785: نویسنده مسئول  ∗∗
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با افزایش آگاهی . )Williams, 1993(، دام توانسته این کار را انجام دهدانسان نتوانستهآنجا که  و بوده است
تم  بیشتر ه در قرن بیسژویه جنگل بدر زندگی بشر، مدیریت  آن هاحیاتی  و نقش جنگل هااز اهمیت عمومی 

ولی  ، استبوده مدیریتی جنگل در کشورهای توسعه یافته یها خش عمده تالشب. مورد توجه قرار گرفت
 سازمانتخمین بر اساس . را به خود اختصاص داده اندها  از این تالش کمتریکشورهای در حال توسعه سهم 

در مناطقی چون روسیه، آمریکای  درصد 86 جنگل، های مدیریت  میلیون کیلومتر مربع تحت طرح8/9ز  ا،فائو
در کشورهای درحال توسعه آسیا، آفریقا، آمریکای التین و مرکزی   درصد14  تنهاواقع شده وشمالی و اروپا 

  ).(WRI/LIED, 1986ردقرار دا
سیستم . (Bernués, et.al., 2005)یدات دامی دارندسنتی نقش مهمی در تول به طوری جنگلی چراگاه ها

 نه ای بر پوشش گیاهی گاهی است که می تواند تأثیر عمدههای دامداری گسترده اساساً وابسته به منابع چرا فعالیت
ها و  ، گونه)Rook and Tallowin, 2003( بلکه از نظر پویایی پوشش گیاهی،تنها از لحاظ میزان و کیفیت تولید

 Hartnett et al.,1996(و چشم انداز محیطی) Sternberg et al., 2000و Collins et al., 1998(یستیتنوع ز

and Adler et al., 2001( داشته باشد.  
 درچند دهه میلیون هکتار 4/12کتار به  میلیون ه18 در ایران از جنگل هاکاهش قابل مالحظه وسعت 

   رلی در جهت جلوگیری از ادامه روند تخریب جنگل تات کنگذشته، مدیریت زیست محیطی کشور را به اقدام
 می باشد اتخاذ سیاست خروج دام از جنگل در شمال کشورجمله این اقداماتاز  .)Donyayema( استداشته وا

  . به این طرف به مرحله اجرا در آمده است1369که از سال 
، حذف عوامل  جنگلیید حیات طبیع و تجدیزادآوردر تسریع توان به   میف مهم این سیاستاهدااز 

 مناطق کم ی افزایش تولید و بازسازیها وردن زمینه فراهم آ و جنگلاصلی تخریب و نابودی و سیر قهقرائی
 و کم بازده ی سنتیحذف دامدار  جوامع جنگل نشین وتی و معیشی اقتصادیالگوها کمک به تغییرو پوشش 

  .اشاره کرد
 سه مورد طرحی گذشته سال هادر  ،جنگل هاجلوگیری از تخریب  ردر راستای این سیاست و به منظو

های شهرک هجرت در شهرستان   شامل طرحه است که درآمداجرامرحله به  گیالندر استان خروج دام از جنگل 
اداره کل منابع (آستارا، شهرک کادوس در شهرستان شفت و شهرک چفرود در شهرستان رضوانشهرمی باشند، 

  ).1375، 1372، 1369، یالنطبیعی استان گ
وم ارزیابی اثرات با توجه به ادامه سیاست خروج دام از جنگل و به منظور رفع نواقص احتمالی آن، لز

؛ 1383؛ عاشوری، 1382رضاپور، ( قرار گرفته استای ی گذشته مورد توجه عدهسال هاها طی  اجرایی این طرح
رح خروج دام از جنگل می تواند از دو دیدگاه اثرات زیست  اثرات اجرایی ط).1382محمودپور، ؛ 1381 کاظمی،
بازسازی احتمالی مناطق جنگلی تخریب شده و تأثیر آن در زندگی جنگل نشینان و خانوارهای جابجا و محیطی 

  .شده مورد بررسی قرار گیرد
ثیر در مقاله حاضر کوشش می کند اثرات اجرایی طرح خروج دام از جنگل را از دیدگاه دوم یعنی تأ

چفرود واقع در بخش مرکزی  در این رابطه طرح حوزه آبخیز. زندگی جنگل نشینان جابجا شده مطالعه کند
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محدوده مورد مطالعه در پژوهش حاضر . شهرستان رضوانشهر استان گیالن به صورت موردی بررسی شده است
حوزه های و نیز مورد مطالعه ه دمحدو 1  شکل.دهستان خوشابر از بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر می باشد

 مربوط به حوزه آبخیز چفرود می باشد که وسعتی 10حوزه شماره . نشان می دهدگیالن را  استان  گانه29آبخیز 
قبل از اجرای طرح خروج دام از جنگل در .  سری طرح جنگل داری است7 هکتار دارد و شامل 12000در حدود 

 594 آن هادی کوچک جنگل نشین وجود داشت که در مجموع  آبا121وزه چفرود، در این حوزه تعداد 
  ).1375اداره کل منابع طبیعی استان گیالن، ( نفر جمعیت زندگی می کردند3782خانواربا 
  

  
  1385اسامی حوزه های آبخیز جنگلی استان گیالن،  1شکل 

  
دیت اعتبار، اداره کل ودلیل محده  اجرای طرح خروج دام از جنگل در محدوده مورد مطالعه، براستای در

 220 از .جابجا نماید1384تا شهریور نشینان را جنگل  خانوار 590 خانوار از 220 توانسته استمنابع طبیعت تنها 
 بقیه اسکان و )2شکل (چفرودشده تازه احداث  خانوار با انتخاب خود در محل شهرک 180خانوار فوق تعداد 

مانده خانوارهای   باقی. روستاها یا شهرهای اطراف مهاجرت نموده اندحق و حقوق قانونی خود بهپس از دریافت 
مشمول طرح خروج دام از جنگل در محدوده مورد مطالعه بر اساس برنامه زمان بندی شده و برطرف شدن 

  . محدودیت اعتباری جابجا خواهند شد
های زراعی نیز به   و فعالیتاز طریق دامداری سنتی بودهعمدتاً مد اصلی ساکنان محدوده اجرای طرح، آدر

 در محدوده  درصد از درآمد خانوارها23درحدود  . را تشکیل می دهدآن هاصورت محدود بخشی از درآمد 
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 متوسط به طورهر خانوار . طریق دامداری سنتی بدست می آید از  درصد77از طریق زمین زراعی و مورد مطالعه 
  .)1375، اداره کل منابع طبیعی(  می باشد واحد دامی و یک هکتار عرصه جنگلی50دارای 

  

  
 1384 -شهرک چفرود محل استقرار خانواده های مشمول طرح خروج دام از جنگل، بخش مرکزی رضوانشهر 2شکل

  
با توجه به کاهش سریع جنگل های طبیعی در خیلی از نقاط دنیا، یکی از موضوعاتی که کشورها اغلب با 

 ).Brookfield, 1993(می باشدری از تخریب و صدمه بیشتر به مناطق جنگلی د، چگونگی جلوگیهستنآن مواجه 
یکی از عوامل دخیل در  وجود جنگل نشینان و حضور دام در جنگل به عنوانهمان طور که در باال اشاره شد، 
 ، کشورهای مختلف با توجه به شرایط اجتماعیبرای مقابله با این مشکل، .تخریب جنگل محسوب می شود

  .در پیش گرفته اندهای متفاوتی را   روش،صادی و سیاسی خوداقت
دام در مناطق ضور حبه مشکالت جنگل نشینان و برخی از کشورها از مدتها قبل نسبت برای این منظور 
جنگل  برخی از کشورها سیاست محدودیت حضور جنگل نشینان و دام در این رابطهدر . جنگلی اقدام نموده اند

و سهیم کردن از جنگل ند، در برخی دیگر از ممالک، سیاست متناسب نمودن میزان بهره برداری ا دهرا اتخاذ کر
از چندین دهه در کشور اتریش  ،به عنوان مثال .گرفته استمورد استفاده قرار در مدیریت جنگل جنگل نشینان 

 ، و جایگزینی مشاغل سودآورهای بومی  اصالح نژاد دام، در نوار حاشیه جنگل هاچراگاه هااز طریق ایجاد قبل 
 و در روستاهای اطراف و یا شهرها مشغول به نموده از مناطق جنگلی مهاجرت به تدریججنگل نشینان و دامداران 

و افراد پس از پایان به طوری که هم اینک دامداری به عنوان یک شغل و فعالیت نیمه وقت در آمده . ندا هکار شد
  .ی حاشیه جنگل می پردازندچراگاه هاروستاهای واقع در وقت اداری به شغل دامداری در 

در این . انجام گرفته استانگلستان حل مشکل جنگل نشینان بر اساس مشارکت مبتنی بر نظام سهم بری در 
در زمینه بهره برداری از جنگل سهیم بوده و دامداران ضمن بهره برداری از جنگل ساکنین جنگل شیوه مالکان و 
کشور در .  در حفظ و احیای جنگل و رعایت حقوق مالک می کوشند،م و تأمین مایحتاج خودبرای چرای دا

نسبت به حفظ مناطق ی دار نگلجهای   نشینیان در طراحی و اجرای پروژهاز طریق سهیم نمودن جنگلهم فرانسه 
توسط شورای ده اداره ها در نزدیکی روستاها واقع شده و از نظر مالی  لبیشتر این جنگ. جنگلی اقدام شده است

 جنگلبانی محلی ولی سازمانو خروج مقطوعات جنگلی به عهده عملیات بهره برداری د به نحوی که نمی شو
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 بلغارستان سیاست خروج جنگل نشینان از مقابل، دردر .درآمد حاصله در روستاهای اطراف به مصرف می رسد
   مجریان این سیاست، اثر در . نده اشهرها سرازیر شددر نتیجه آن جنگل نشینان به که  هجنگل بکار گرفته شد

   ها برای رفع این مشکل از تعاونی که همواجه شددولت با کمبود شدید کادر کاری  ،های داخل جنگل طرح
 ).26، 25 ،همانجا(بهره برداری می شود

و جنگل  مشارکت جوامع محلی در پروژه های محافظت از مثبت نقش ،ی اخیرسال هاتجارب جهانی 
به همین خاطر در دهه گذشته راهبردهای مدیریت .  را مورد تأکید قرار می دهدافزایش پایداری محیط زیست

ی  هاسازمانمرکزو مدیریت ت اساسی از توجه و تمرکز به برنامه ریزی مبه طورجنگل و محافظت از تنوع زیستی 
 ، زیست محیطی و اقتصادی منتقل شده استدولتی به راهبردهای بیشتر مشارکتی با اهداف متوازن اجتماعی

(World Bank) . مطالعات بانک جهانی به منافع حاصل ا ز رویکرد مشارکتی در حفظ جنگل به مواردی همچون
از حیث همکاری، زمانی که مردم . همکاری، کاهش فقر، افزایش تنوع تولید جنگل و پایداری اشاره می کند

در اعمال قوانینی که خود  آن هایریت پروژه های جنگل مشارکت می کنند، محلی در طراحی، منافع حاصله و مد
از نظر کاهش فقر، قادر کردن مردم برای مشارکت در منافع توسعه . پیدا می کنندانگیزه همکاری رند، انیز قبول د

ن منابع و متنوع کرد اکثر افرادی که در نواحی جنگلی زندگی می کنند جنگل و تجاری کردن آن به رفع فقر
در کنار شرایط اکولوژیکی محلی همچنین بکارگیری فنون و تجارب محلی .  کمک می کندآن هادرآمدی 

 سر انجام اینکه در مناطق بزرگ و .تواند به تحقیقات علمی و کمک به منابع بالقوه جدید تولیدی کمک کند می
از استفاد پایدار حفاظت و مینان برای  اغلب تنها راه قابل اط" مردم محلیمشارکت"در حال افزایش جمعیت، 

  .)همان (های دست نخورده می باشد یست محیطی به عنوان اکوسیستمزی ارزش هاجنگل و 
  

  ها مواد و روش
از سنجی  عمدتاً بر پایه نظر10م از جنگل در حوزه آبخیز شماره اارزیابی اثرات اجرای طرح ساماندهی خروج د

در گروه . اند هافراد مورد مطالعه قرار گرفت  در این مطالعه دو گروه از.رفته استمشاهدات میدانی انجام گافراد و 
در شهرستان رضوانشهر که  متبوع  نفر از کارشناسان اداره کل منابع طبیعی در سطح استان و اداره40اول تعداد 

رود که طرح را  خانوار ساکن شهرک چف180در گروه دوم، کلیه . محل اجرای طرح بوده است، مصاحبه شدند
التأسیس برای این  خود از جنگل خارج و در شهرک جدیدها به همراه دام  پذیرفته و پس از واگذاری زمین

 SPSSاطالعات بدست آمده از طریق نرم افزار . تندساکن شده اند، مورد پرسشگری و مصاحبه قرار گرفمنظور 
  . ه استاستخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  
  های تحقیق یافته

  اثرات اجرای طرح ساماندهی از دیدگاه مسئولین و کارشناسان
  آن برنتایج بدست آمده از بررسی میزان تأثیر اجرای طرح ساماندهی خروج دام از جنگل و تأثیردر این قسمت 

دگاه از دی واقع در بخش مرکزی رضوانشهر، 10خانواده های جابجا شده در حوزه آبخیز شماره وضعیت زندگی 
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مسئولین و دست اندرکاران اجرای های حاصل از مصاحبه با  یافته 1 جدول.  ارائه می شودمسئولین و کارشناسان
، ایجاد زمینه )اعم از آموزشی و بهداشتی(در ارتباط با امکانات رفاهی را طرح ساماندهی خروج دام از جنگل 

، )فرودچشهرک (شده در محل سکونت جدید زندگی جنگل نشینان جابجا اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی 
   .دکنارائه می 
  

 مسئولین و کارشناسانخروج دام از جنگل از نظر ساماندهی اجتماعی فرهنگی و رفاهی طرح  -نقش اثرات اقتصادی 1جدول 
  مجری

 ردیف نام متغیر  جمع خوب خیلی خوب متوسط ضعیف بدون جواب

 تعداد 40 6 16 9 7 2

 درصد 100 15 40 22/0 5/17 5

جنگل  ردسترسی بهترنقش طرح ساماندهی د
 )آموزشی-بهداشتی (نشینان به امکانات رفاهی

1 

 تعداد 40 2 3 12 22 1

 درصد 100 5 5/7 30 55 5/2

طرح ساماندهی در ایجاد اشتغال برای  نقش
 جنگل نشینان

2  

 تعداد 40 2 4 16 12 6

 درصد 100 5 10 40 30 15

قتصادی اضعیت  ودربهبود ساماندهی طرح نقش
 گل نشینانجن

3 

  
 مسئولین و کارشناسان جنگل نقش طرح ساماندهی خروج دام از جنگل را از لحاظ بیشتربر اساس جدول باال، 

خوب توصیف از جمله خدمات آموزشی و بهداشتی امکانات رفاهی خانوارهای جابجا شده به دسترسی بهتر 
 درصد 5/17وسط و  درصد مت5/22 درصد خوب، 40 خیلی خوب، درصد آن را 15به طوری که . )3شکل (اند کرده

این از دیدگاه در مقابل از نظر اثرات اقتصادی طرح خروج دام از جنگل بر جنگل نشینان . اند ضعیف توصیف کرده
تغال  از نظر نقش طرح ساماندهی در ایجاد اشاین نمودارطبق . )4شکل (در مجموع ضعیف قلمداد شده استافراد 

را خوب و یا خیلی خوب  درصد از کارشناسان نقش طرح ساماندهی 5/12، تنها جابجا شدهبرای خانوارهای 
همین طور از نظر .  درصد متوسط ارزیابی نموده اند30 درصد آن را ضعیف و 55که  در حالی .اند توصیف کرده

از دید گاه کارشناسان م از جنگل طرح ساماندهی خروج دانقش و شرایط کلی زندگی بهبود وضعیت اقتصادی 
 درصد خوب، 10 درصد آن را خیلی خوب، 5بر اساس این نمودار . )5شکل (ضعیف توصیف شده استمتوسط تا 

  .کرده اندابی ی درصد ضعیف ارز30 درصد متوسط و 40
  

 
   کارشناسان تأثیر طرح ساماندهی خروج دام از جنگل در تأمین امکانات رفاهی از دیدگاه مسئولین و3شکل 
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   تأثیر طرح ساماندهی خروج دام از جنگل در ایجاد اشتغال از دید گاه مسئولین و کارشناسان4شکل 

  

  
   تأثیر طرح ساماندهی خروج دام از جنگل از لحاظ وضعیت اقتصادی از دید گاه مسئولین و کارشناسان5شکل 

طرح خروج دام اقتصادی ی کامل به اهداف دالیل متعددی از طرف مسئولین و کارشناسان برای عدم دستیاب
 بر اساس این جدول نبود اعتبارات کافی برای اجرای به موقع طرح، . منعکس شده است2 جدول در از جنگل

 در موردسایر دستگاه های دولتی و اجرایی با طرح، عدم توجیه مسئولین اجرایی استان  همکاریو عدم هماهنگی 
 به ت، عدم اطمینان ساکنان جنگل نشین نسب شدهجابجابرای خانواده های اشتغال زمینه اهمیت طرح، عدم ایجاد 

 از دالیل اصلی عدم انعدم تحقق وعده های داده شده به جنگل نشینطور کلی ه بمقاصد طرح و  اهداف و
  .دن محسوب می شوطرح از لحاظ ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادیموفقیت 

دیدگاه مسئولین و   ازجنگلطرح ساماندهی خروج دام از اقتصادی  به اهداف دالیل عدم دستیابی 2 جدول
  کارشناسان

 1درصد
  تعداد

 ) نفر40(
 ردیف دالیل

 1 نبود اعتبارات کافی جهت اجرای به موقع طرح 32 80
 2 عدم هماهنگی و همکاری سایر دستگاه های دولتی و اجرایی با طرح 30 75

 3 جرایی استان و کشور نسبت به اهمییت طرحعدم توجیه مسئولین ا 25 5/62
 4 عدم ایجاد اشتغال جهت جنگل نشینان پس از جابجایی 23 5/57

 5 عدم اطمینان جامعه جنگل نشین نسب به اهداف ومقاصد طرح 20 50
 6 عدم تحقق وعده های داده شده به جنگل نشین دراجرای طرح 20 50

                                                 
لذا مجموع . ه توضیح است که مصاحبه شوندگان هر کدام بیش از یک عامل را در مورد عدم دستیابی به اهداف طرح ذکر کرده اندالزم ب 1

 . خواهد بود100درصدها بیشتر از 
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بر اساس گیالن و همچنین استان  اداره کل منابع طبیعی ناطبق اظهار نظر کارشناسان فنی و مجری
، جنگل ها سازمانخاک  ومرتع، صوب شورای عالی جنگلمهای ساماندهی خروج دام  دستورالعمل تهیه طرح

های کم خانوار  کلیه جنگل نشینان و دامدارانی که در محل آبادیاشتغال مراتع و آبخیزداری کشور قرار بوده 
های جلگه ای  زمینمشغول هستند، از طریق واگذاری  کشاورزی یاند و به شغل دامداری و جنگلی سکونت دار

 پرورش زنبور عسل ،تلنبار پرورش کرم ابریشم،  فعالیت های کشاورزی از قبیل احداث استخر پرورش ماهیبرای
عدم صدور علت ه اما ب. های صنایع چوب کوچک جهت تولیدات صنایع دستی فراهم گردد و ایجاد کارگاه

بخش   هاارگانعدم همکاری سایر وهای فوق الذکر و نبود تسهیالت الزم بانکی  مجوزهای الزم جهت فعالیت
  .و یا با سرعت ناچیزی انجام می گیردها متوقف  عمده این گونه فعالیت

 
   مشمول طرح  خانوارهایی طرح ساماندهی از دیدگاهیاثرات اجرا

محل زندگی خروج دام از جنگل که با قبول طرح خانوارهای جنگل نشین از کلیه پژوهش این قسمت دوم در 
نظر  ایجاد شده، سکونت اختیار کرده اند، آن هاشهرک چفرود که برای اسکان در  جنگل ترک و  درخود را
 خانوار جنگل نشین در شهرک چفرود ساکن شده 180تا زمان مطالعه حاضر تعداد . به عمل آمده استسنجی 

حول دو  این پرسشگری. دش  درارتباط با طرح ساماندهی خروج دام از جنگل نظر خواهیآن هااز کلیه بودند که 
جابجا شده به خانوارهای دسترسی حیث از یکی  :استانجام گرفته  و اقتصادی  خدماتی-محور اثرات رفاهی

و کانات آموزشی و بهداشتی  رفاهی، شامل امکانات زیر بنایی و روبنایی، لوازم و امکانات زندگی، امتسهیالت
مندی کلی از زندگی در   و رضایت، درآمدمواردی نظیر وضعیت اشتغالطرح  اثرات اقتصادی لحاظاز دیگری 

خانواده های  وضعیت خانوارهای مشمول طرح را از حیث برخورداری 3 جدول. )شهرک چفرود(محل جدید 
بهداشت، مسجد، آب لوله کشی، برق و دسترسی به خدمات عمومی نظیر مدرسه، خانه امکانات از جابجا شده 

  . نشان می دهدسفالتهآجاده 
 

  دسترسی به خدمات عمومینظر  از یی مشمول طرح جابجای خانوارهایبرخورداروضعیت  سهیمقا 3جدول

 تفاضل
  جنگل پس از خروج از

 )درصد(
  قبل از خروج ازجنگل

 )درصد(
 ردیف امکانات خدماتی

 1 مدرسه 7/71 9/98 2/27

 2 خانه بهداشت 4/19 9/98 5/79

 3 مسجد 9/58 9/98 40

 4 آب لوله کشی 1/6 3/98 2/92

 5 برق 1/1 3/99 2/98

 6 راه اسفالته 3/3 1/96 8/92

  

شترین میزان افزایش دسترسی به خدمات عمومی برای خانوارهای مشمول طرح یبباال بر اساس جدول 
طبق جدول فوق میزان دسترسی به .  آب و برق بوده است،انند راه ارتباطیجابجایی در زمینه امکانات زیر بنایی م
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 درصد به 1/6آب لوله کشی از  درصد، 1/96 درصد به 3/3 درصد، راه آسفالته از 2/98 درصد به 1/1برق از 
 درصد افزایش یافته 9/98 درصد به 7/71  درصد و مدرسه از9/98 درصد به 4/19 درصد، خانه بهداشت از 3/98

 در این مطالعه همچنین میزان برخورداری خانوارهای مشمول طرح از اقالم و لوازم مهم زندگی .)6شکل  (است
  ).4 جدول( شده استیارزیاب) قبل و بعد از جابجایی(به طور مقایسه ای

  

  
  ی به خدمات عمومی در بخش مرکزی رضوانشهر مقایسه برخورداری خانوارهای مشمول طرح از نظر دسترس6شکل

  
  مقایسه درصد برخورداری خانوارهای مشمول طرح جابجایی از امکانات رفاهی زندگی 4جدول 

 ردیف امکانات رفاهی جنگل قبل از خروج از پس از خروج از جنگل تفاضل

1/1  4/99  3/98  1 رادیو 

9/13  1/96  2/82  2 فرش ماشینی 

7/77  4/94  7/16  3 لیخچا 

7/76  9/88  2/12  4 تلویزیون 

  

 فرش ماشینی  واز خدماتی مانند رادیوخانوارهای جنگل نشین  در حالی که برخورداری ،4 جدولبر اساس 
به امکاناتی مانند  آن هادسترسی افزایش تفاوت چندانی را در قبل و بعد از خروج از جنگل نشان نمی دهد، 

به خانوارها  میزان دسترسی ادلیل این تفاوت را می توان در رابطه ب. می باشدخچال کامالً قابل توجه تلویزیون و ی
در حالی که در محل زندگی . ست بوده اکمتر مسلم در داخل جنگل این دسترسی خیلی به طوربرق دانست که 

  . استفاده از امکانات جدید زندگی بیشتر شده استهجدید با دسترسی همگانی به برق تمایل مردم ب
   وضعیت اشتغال و درآمد اقتصادی از لحاظ ز خانوارهای مشمول طرح جابحایی نظرخواهی ا   دومرمحو

نوع اشتغال خانوارهای  جدولاین در .   منعکس شده است5 جدولدر  یافته های بدست آمده  بود کهآن ها
 این نظرخواهی بر اساس.  از خروج ار جنگل مشخص شده استمشمول طرح جابجایی در دوره های قبل و بعد
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در حالی که شغل قریب به اتفاق خانوارهای مشمول طرح در دوره قبل از خروج از جنگل دامداری و یا 
پایدار بوده و به یک سری از کارهای موقتی فاقد شغل از جنگل پس از خروج این افراد کشاورزی بوده است، 

   .ه اندنظیر دستفروشی، مسافرکشی، کارگری برای امرار معاش روی آورد
  

 خانوارهای مشمول طرح جابجایی در قبل و بعد ار خروج از جنگلنوع اشتغال مقایسه  5 جدول
 قبل از خروج از جنگل گلجنوج ازرپس از خ

 فراوانی درصد فراوانی درصد
 نوع اشتغال

56/0  1 67/56  دامداری 102 

67/1  3 22/42  )زراعت(کشاورزی 76 

5/56  10 00/0  کارگری 0 

89/3  7 00/0  آزاد 0 

44/84  152 00/0  بیکار 0 

89/3  7 11/1  بدون جواب 2 

00/180  180 00/100  جمع 180 

  

از خانوارهای مشمول طرح جابجایی درصد  67/56 شغل  قبل از خروج از جنگله در دور،5 جدولمطابق 
را از خود ایدار پ شغل ،این خانوارها پس از خروج از جنگل. ستکشاورزی بوده ادرصد  22/42دامداری و 

 درصد 1به درصد  67/56 از  در قسمت دامداری بر اساس جدول فوق، درصد شاغلین.دست داده و بیکار شده اند
میزان بیکاری از صفر در مقابل . کاهش یافته است درصد 3 درصد به 22/42از ) کشت(و در قسمت کشاورزی

  . یافته استافزایش 44/84درصد به 

اکثریت وضعیت درآمد  ، جدید در محل سکونتخانوارهای مشمول طرح شغل تنرفاز دست با توجه به 
 قریب به اتفاق ،5 جدولبر اساس . استداشته نیز افت جنگل روج از قبل از خبا دوره در مقایسه نیز  آن ها

ر د اعالم کرده اند که در محل جدید زندگی با کاهش درآمد مواجه شده اند)  درصد99(خانوارهای جابجا شده
  .اند رای افزایش درآمد بوده درصد از خانوارها اعالم کرده اند که دانیم  تنهاحالی که

  قبل و بعد از خروج از جنگلدر دیدگاه خانوارهای مشمول طرح  مقایسه وضعیت در آمد از 6جدول

  درآمدوضعیت فراوانی درصد
 کاهش 178 99

5/0  شافزای 1 

5/0  بدون تغییر 1 

  

در مقایسه در مکان جدید خانوارهای مشمول طرح مندی کلی  میزان رضایت باره درنین در این تحقیق همچ
افزایش دسترسی رغم به . ه استجنگل مورد ارزیابی قرار گرفتزمان قبل از خروج از در  آن هابا زندگی 
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در محل دگی از زن آن ها اکثریت ، بیشترخدمات عمومی و استفاده از امکانات رفاهیخانوارهای مشمول طرح به 
 درصد از 4/94 خانوار مورد پرسش، 180از که  در حالی این نموداربر اساس ). 7شکل (بودند ناراضی جدید

در شهرک چفرود از شرایط جدید زندگی  آن ها درصد 8/7تنها خود در جنگل رضایت داشتند، قبلی زندگی 
 شرایط به رغم،  مکان جدید زندگی خودازخانوارهای جابجا شده  درصد 7/91به عبارت دیگر  .رضایت داشتند

  . بودندناراضی  به علت عدم وجود شغل و درآمد ،بهتر دسترسی به خدمات عمومی

  

  
 مقایسه میزان رضایت مندی خانوارهای مشمول طرح در محل زندگی قبل و بعد از جابجایی در بخش مرکزی 7شکل

  رضوانشهر

  گیری بحث و نتیجه
کمک به تغییر الگوهای اقتصادی و معیشتی جوامع  "خروج دام از جنگل"م طرح هر چند که یکی از اهداف مه

در بخش مرکزی  از عدم موفقیت اجرای این طرح حاکییافته های تحقیق حاضر ، ولی باشدجنگل نشین می 
  . می باشدخانوارهای مشمول این طرحاقتصادی برای از حیث تأمین شغل و درآمد شهرستان رضوانشهر 

تنها از لحاظ تا کنون نشان می دهد که این طرح جابجا شده از مسئولین و کارشناسان و خانوارهای  سنجینظر
به   درآمد اقتصادی وتأمین شغلتولید، ارائه خدمات عمومی تا حدودی موفق بوده است، در حالی که از حیث 

از محل  انات بهتر رفاهی، دسترسی به امکبه رغم، آن هااکثریت  . بوده استان و دامدارانضرر جنگل نشین
   . ناراضی هستندجنگلزندگی خود در مقایسه با زندگی در 

به غیر از فراهم نمودن ارزیابی طرح ساماندهی خروج از جنگل در منطقه رضوانشهر حکایت از آن دارد که 
رای بزندگی جدید در محل زائی مد آدر و جاد شغلیل ای از قبیگریداقدامات مهم  ،عمومیبرخی خدمات 

قابل پایدار و  بدون داشتن درآمد ی جامعه مورد بررسیاعضا  وخانوارهای مشمول این طرح انجام نگرفته است
در جنگل، معیشت خود را  سکونتدر زمان این افراد که  ی در حال.ان داده شده انداسک طرح یدر محل اجرااتکا 
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  از شیوه زندگی خود در محللذا. ودند نمی متأمین یکشاورز محدودی به طور و یدامدارهای ت یفعالاز طریق 
   .رضایت بیشتری داشتندیعنی جنگل قبلی 

التأسیس و   به یک شهرک جدیدآن هاانتقال با توجه به جابجایی خانوارهای جنگل نشین و مسلم است که 
دگی برای دلیل آشنایی با جاذبه های پر زرق و برق زندگی شهری، توقعات زنه معرفی الگوی جدید زندگی، ب
      است که به نظر بیشتریبرآوردن چنین توقعاتی مستلزم منابع درآمدی . فته استجامعه جنگل نشین نیز باال ر

 به رغمشاید به همین خاطر است که . می رسد در جریان طرح خروج دام از جنگل توجه چندانی بدان نشده است
   ، آب لوله کشی و امکانات بهتر بهداشتی رقبرخورداری از یک سری خدمات عمومی نظیر راه مناسب، ب

این . خیلی کمتر می باشدداخل جنگل نشان جدید در مقایسه با زندگی در  یاز محل زندگ آن ها یت مندیرضا
 تک بعدی نگریسته وصورت ه ببه این موضوع عمدتاً  ان طرحی مجر احتماالً کهاستن یدهنده اموضوع نشان 

 یکمک به تغییرالگوهایعنی طرح در مقابل در رابطه با دیگر اهداف . ز جنگل بوده اندخروج دام ا به دنبال بیشتر
  . اند الزم ننموده توجه  جوامع جنگل نشینتی و معیشیاقتصاد

 و یدامدارهای  به شغلاقامت در شهرک چفرود  قبل از خروج از جنگل و ی جامعه مورد بررسیه اعضایکل
کار شده و ی بیدیعلت عدم وجود امکانات توله ب، افتندی انتقال جدید محل  بهیمشغول بودند اما وقت یکشاورز

مصرف بدون مازاد و محدود در حد  به کشت برنج ین زراعتی زمیافت مقداریبا درجدید فقط در محل اسکان 
کمی و د یتولاز فقدان نان ینش دامداران و جنگلنتیجه اینکه . پرداخته اندو یا یک سری کارهای موقتی خانوار 

  ایجادبرای طرح ی در محل اجراییع کوچک روستایجاد صنایاطرح این از اهداف اولیه .  برندیدرآمد رنج م
 افتهی استان تحقق نیی اجرایدستگاه هان ی مسئولیل مختلف از جمله عدم هماهنگیالاین امر به دولی بود، اشتغال 
  .است

 رفتن  تضعیف و یا از بینتماعی و فرهنگی در قالب اثرات اجیکی از اثرات دیگر جابجایی جنگل نشینان،
 در داخل آن هاهای داخل جنگل از یک طرف و استقرار  پراکندگی سکونتگاه. آداب و سنن محلی می باشد

  این تنوع را . های محلی را به وجود آورده است محیط های طبیعی تنوع آداب و رسوم و پیدایش خرده فرهنگ
های  و آئین های متفاوت محلی، بازیفاوت لباس، غذاهای مختلف محلی، مراسم می توان در پوشش های مت

  به مکان جدید انگیزه مشارکت خانوارهای جابجا شده   احساس بیگانگی و عدم تعلق.مختلف مشاهده کرد
 توقع حل این آن ها. به مقدار زیادی تضیف نموده استجدید جنگل نشین را در حل مشکالت محل سکونت 

   .اند  جابجا نمودهرا آن هاهای متولی و مسئولینی می دانند که  مشکالت را عمدتاًً در حیطه دستگاهگونه 
 جنگل نشین مشمول طرح   خانوار7050بنا به گفته مسئولین اداره کل منابع طبیعی استان گیالن، در مجموع 

نتایج حاصل از توجه به با   .اند ا شدهجابج)  درصد6/27( خانوار 1950 تا کنون، آن هاجابجایی هستند که از بین 
کنونی مناسب نبوده و سبب نارضایتی به نظر می رسد ادامه اجرای طرح خروج دام از جنگل به شیوه این بررسی، 

خانواده های  اشتغال به ویژهمسائل اقتصادی  لذا بدون توجه به .خانوارهای جابجا شده گردیده استاکثریت 
مشکل و همراه با ، ادامه چنین طرحی آن هادرآمدی ایجاد زمینه ای برای جدید و در محل سکونت جابجا شده 

  .  نخواهد بودیتموفق
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جنگل در محدوده مورد مطالعه از خروج دام طرح که بیانگر آن است از هر دو گروه داده های بدست آمده 
تا حدودی موفق بوده  ن هاآخدمات عمومی برای جنگل نشینان در محل جدید زندگی و ارائه تأمین لحاظ از 

اکثریت خانوارهای مشمول طرح . است، ولی از نظر تأمین شغل، تولید و درآمد زایی موفقیت چندانی نداشته است
 نشان اجرای طرح ناراضی از نتایج حاصل از منابع درآمدی فقدان تضمین و امنیت به دلیل مشکالت بیکاری و

  .داده اند
، تسریع در زادآوری و تجدید  جنگلام از جنگل را جلوگیری از تخریباز اجرای طرح خروج داگر هدف 

داشت وقتی جمعیتی را که د توجه بای.  آیدفراهمنیز  تمهیدات اساسی برای این منظور را دحیات جنگل بدانیم، بای
ابجا ، ج اند و زندگی خود را بر اساس شرایط آن وفق دادهسکونت داشته برای سالیان سال در یک محیط خاص 

های اساسی صرفاً در دسترسی به خدمات  نیازمندی.  کنیماساسی آنان را بر طرفهای  نیازمندیحداقل می کنیم، 
  ازبرای خانواده هاقابل اتکاء پایدار و درآمد منابع عمومی و یا مسکن خالصه نمی شود، اشتغال و برخورداری از 

  .کمتر بدان پرداخته شده استحاضر در طرح رسد  به نظر می امری که. برخوردار استبه سزایی اولویت 
هایی هماهنگی، ارتباط و همکاری  اجرای موفقیت آمیز چنین طرحاز نیازمندی های نکته دیگراینکه 

 در این رابطه ضرورت دارد که. ی ذیربط و مسئول در امر اسکان می باشدیی اجرادستگاه هاکلیه بین نزدیک 
 به نحوی در امر اسکان و یا خدمات رسانی و بر طرف کردن مشکالت و نیازهای  کههایی ارگان ها وسازمانکلیه 

باشند و از  محول شده ات از طریق قانونی متعهد به انجام وظایف و تعهد،نمایندمی مشموالن طرح انجام وظیفه  
کمتر مشاهده   بحثمورد  اجرای طرح درظاهراً ، امری که دن، هدایت  و کنترل شوایستاد هماهنگ کننده طریق 

  .می شود
 اساسی از توجه و تمرکز به طورهای گذشته راهبردهای مدیریت جنگل و محافظت از تنوع زیستی  لدر سا 

های دولتی به راهبردهای بیشتر مشارکتی با اهداف متوازن اجتماعی،  سازمانبه برنامه ریزی متمرکز با مدیریت 
 Elinor Ostrom, et al. 1999, Sharpe, Barrie, 1998, The)زیست محیطی و اقتصادی منتقل شده است 

World Bank, Salam, M.A. et al. 2003, Ribot, Jesse C., 1995, Leskinen, Leena A., 2004, 
Wiersum, K. F., 1997) .  مردم محلی انگیزه همکاری سبب رویکرد مشارکتی در حفظ جنگل از یک طرف

مشارکت  با دولت برای از طرف دیگر قادر کردن مردم محلی. لت می شود دو با در اعمال قوانین کنترل جنگل
     کمک آن هابه رفع فقر و متنوع کردن منابع درآمدی آن  نمودندر منافع و مدیریت توسعه جنگل و تجاری 

همچنین بکارگیری فنون و تجارب محلی در کنار شرایط اکولوژیکی محلی می تواند به تحقیقات علمی . می کند
های دچنین رویکراست بنابراین شایسته  ).The World Bank(و کمک به منابع بالقوه جدید تولیدی کمک کند

، مورد توجه بیشتری قرار گیرد و نسبت به  می شودکه اکنون در بسیاری از نقاط دنیا استفادهمدیریتی جنگل 
از آن مواردی به   این پژوهش  که درآن هااقتصادی و اجتماعی عواقب ی تک بعدی و هابکارگیری راهکار

  . اندیشید شد،اشاره
ترویج و آموزش جنگل نشینان در مورد اهمیت جنگل از ابعاد گوناگون زیست محیطی و در این ارتباط 

ها به نحوی که این  اقتصادی و بهره گیری از مشارکت آنان در مراحل تصمیم گیری و برنامه ریزی و اجرای طرح
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ی نه تنها تنین حالچ در .، بسیار اهمیت دارددنزنمی که خود سرنوشت خویش را رقم د نباشاحساس را داشته 
واقعیت های جوامع منطبق خواهد بود بلکه احساس مشارکت و با های اتخاذ شده از پائین به باال و  تصمیم
  .مواجه خواهد شدبیشتری یت مردم در مرحله اجرا با موفقیت لمسئو
  منابع

 .1 آبخیز شماره، طرح تمرکز تک خانوارهای جنگل نشین )1369( استان گیالن، اداره کل منابع طبیعی -1

 .17 آبخیز شماره، طرح تمرکز تک خانوارهای جنگل نشین )1372(اداره کل منابع طبیعی استان گیالن،  -2

، طرح پیشنهادی ساماندهی خروج دام از جنگل و تمرکز تک )1375(اداره کل منابع طبیعی استان گیالن،  -3
 .وارهای پراکنده جنگل نشینان استان گیالنخان

 .10، طرح تمرکز تک خانوارهای جنگل نشین حوزه )1375(اداره کل منابع طبیعی استان گیالن،  - -4

، ارزیابی عملکرد طرح ساماندهی خروج دام از جنگل با در نظر گرفتن ساختار )1382(رضاپور، حبیب،  -5
 استان گیالن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه 17وزه آبخیز اقتصادی روستائیان جنگل نشین در ح-اجتماعی

 .آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

های شمال کشور  ، طرح استانی ساماندهی خروج دام از جنگل کشوری، مراتع و آبخیزدارجنگل ها سازمان -6
http://www.frw.org.ir/fa/saruquz/tarh-va-barname/index.ht  
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