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سهم اقتصادی مصرف منابع جنگلی در معیشت روستایی
(مورد مطالعه :منطقة هزارجریب شهرستان بهشهر)
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نازی حیدری ظهیری ،*1حمید امیرنژاد ،2سید علی حسینی یکانی

 .1دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
 .2دانشیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزي ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
 .3استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزي ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
(تاریخ دریافت -92/9/27 :تاریخ تصویب)93/3/24 :

چکیده
منابع جنگل نقش مهمی در معیشت و رفاه صدها میلیون نفر از مردم کشورهاي درحال توسعه دارند.
هدف از این مطالعه بررسی اهمیت محصوالت جنگل در درآمد خانوار روستایی و سطح فقر و نابرابري
است .دادهها و اطالعات اقتصادي -اجتماعی  160خانوار روستایی حاشیة جنگل منطقة هزارجریب از
طریق پرسشنامه و مصاحبة حضوري جمعآوري شد .با استفاده از خط فقر روستایی سال  1389و تعدیل
آن براي سال تحقیق ( ،)1392شاخصهاي فقر و نابرابري (ضریب جینی) در دو مرحله محاسبه شد :اول،
با احتساب درآمد جنگل و دوم ،بدون درنظرگرفتن درآمد جنگل در درآمد کل خانوار .نتایج نشان داد
منابع زیستمحیطی ترکیبی مهم در معیشت خانوار روستایی است ،بهطوريکه جنگل دومین سهم درآمدي
( 30درصد) را از متوسط کل درآمد خانوار دربر دارد .همچنین ،با حذف درآمد جنگل از اقتصاد خانوار،
تعداد فقرا  1/8برابر میشود و فاصلة آنها از خط فقر افزایش مییابد ( 4/2برابر) .نابرابري توزیع درآمد
نیز با حذف درآمد جنگل  1/28برابر میشود و سطح رفاه جامعة روستاییان به میزان  323/2میلیون ریال
کاهش مییابد؛ بنابراین ،ترکیب درآمد جنگل در حساب درآمد خانوار ،فقر و نابرابري روستایی را به میزان
شایان توجهی کاهش میدهد که پیشزمینة پایداري محیط زیست است.
واژههای کلیدی :خط فقر ،درآمد جنگل ،شکاف فقر ،وابستگی اقتصادي.
مقدمه
جنگلها یكي از منابع تجدیدشونده و زیستگاهي براي
جانداران و عاملي مهم در تهية بسياري از مایحتاج بشر
محسوب ميشوند و تقریباً یكسوم كل اراضي زمين را دربر
ميگيرند ( .)Fao, 2003بيش از  1/6ميليارد نفر به اشكال
مختلف براي تأمين معيشت و بهرهبرداري تجاري به
اكوسيستم جنگلي وابستهاند .حدود  60ميليون نفر از افراد
بومي و ساكن در جنگلها تمام نيازهاي اوليه و ضروري خود
را بهطور كامل از منابع جنگلي تأمين ميكنند 350 .ميليون
* نویسندة مسئول:

نفر در داخل یا مجاورت جنگلهاي متراكم زندگي ميكنند
كه بهطور گسترده براي تأمين معيشت و درآمد به این منابع
وابستهاند ( .)World bank, 2004امروزه ،اهميت بالقوة منابع
طبيعي در معيشت خانوارهاي روستایي تا حدودي شناخته
شد ،اما هنوز جایگاه واقعي خود را در اذهان سياستگذاران و
Cavandish
برنامهریزان پيدا نكرده است ( , 1999; sunderlin,
.)2003
حداقل یكچهارم از فقراي جهان براي معاش خود به
منابع و محصوالت جنگل وابستهاند كه بهعنوان منابع درآمد

تلفن09119602310 :

Email: nheidari03@gmail.com
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نقدي شایان توجه است ( .)World bank, 2002رابطة بين فقر
و تخریب منابع طبيعي ،رابطة ساده و یكطرفة علت و معلولي
نيست و این رابطه ميتواند دوطرفه باشد .بهرهبرداران كمدرآمد
بهدليل تأميننكردن فناوري ،سرمایه و اطالعات فني و
همچنين تكيه بر نيروي كار غير تخصصي خود و خانوادهشان،
موجب تخریب منابع طبيعي ميشوند .همچنين ،منابع طبيعي
تخریبیافته نيز امكانات توليدي كمتري را در اختيار
بهرهبرداران قرار ميدهد؛ بنابراین ،بهرهبرداران كمدرآمد با
فعاليت خود نميتوانند درآمد كافي را بهدست آورند و روزبهروز
فقيرتر ميشود ( .)Amirnejad, 2006بحث متداول سياسي
درمورد توسعه و محيط زیست این است كه فقرا عامل و قرباني
تخریب محيط زیستاند ). WCED: World Commission
 (Environment and Development, 1987تعبير این روایت
براي اكوسيستم جنگلي نشان ميدهد كاهش فقر ميتواند
فشار بر منابع جنگلي را كاهش دهد و توسعة منابع جنگلي
ميتواند به كاهش فقر كمك كند (.)Fisher, 2004
بررسيهاي وضعيت خانوارهاي روستایي نشان ميدهد
كاالها و خدمات ارائهشده از سوي منابع زیستي مانند جنگل
اغلب حذف و درآمد حاصل از آن بهندرت در تركيب
فعاليتهاي متعارف روستایي مانند توليد محصوالت كشاورزي
و دام درنظر گرفته ميشود .درنتيجه ،شكاف شایان توجهي در
درک ما از سهم واقعي اقتصادي منابع زیستمحيطي ،عملكرد
اقتصاد روستایي ،ميزان فقر و نابرابري در مناطق روستایي
بهوجود ميآید .بهتازگي ،آگاهي از اهميت و ارزش استفاده از
منابع طبيعي در زندگي جوامع روستایي شایان توجه است
)Campbell & Lukert, 2002; Vedeld et al., 2004; fisher,
.)2004

پژوهشها درمورد ارتباط بين منابع طبيعي ،فقر و نابرابري
در ایران اندک بود و این ارتباط بهویژه درمورد اكوسيستم
جنگلي بهخوبي مشخص و تبيين نشد)2010( Soltani et al. .
در پژوهشي تأثير جنگل و توسعة محلي را در توزیع درآمد و
شاخصهاي فقر در ایران مطالعه كردند .نتایج پژوهش نشان
داد جنگل باالترین سهم درآمدي ( 30درصد) را در مقابل
درآمد كشاورزي ( 28درصد) ،كارگري ( 16درصد) و دامداري
( 15درصد) دارد .محاسبة شاخصهاي فقر و نابرابري با حذف
درآمد جنگل از اقتصاد خانوارها نشان داد  50درصد مردم
منطقه به زیر خط فقر منتقل ميشوند و ضریب جيني 1/2
برابر افزایش ميیابد.

 )1999( Reddy & Chakravartyدر پژوهشي به بررسي
تأثير جنگل در توزیع درآمد و شاخصهاي فقر در منطقهاي
جنگلي در شمال هندوستان پرداختند .نتایج بيانگر تأثير
محدود جنگل بر كاهش نابرابري توزیع درآمد در منطقة مورد
بررسي است ،درحاليكه شاخص فقر با حذف درآمد جنگل
 28درصد افزایش ميیابد )2002( Cavendish .با استفاده از
دادههاي كمّي در زیمبابوه ،اهميت منابع طبيعي و درآمد را
در حالت با درآمد منابع طبيعي و بدون درآمد منابع طبيعي
بهدست آورد .نتایج نشان داد هرگاه در محاسبة درآمد
خانوارها ،ارزش استفاده از منابع طبيعي لحاظ نشود ،محاسبة
شاخصهاي فقر نسبت به حالتي كه ارزش این استفادهها در
محاسبات درنظر گرفته شود ،عدد بزرگتري را نشان
ميدهد )2004( Fisher .در پژوهشي به بررسي نقش جنگل
در كاهش فقر در روستاهاي كشور ماالوي پرداخت .دادههاي
جمعآوريشده ،سطح باالیي را از وابستگي مردم به جنگل
نشان داد .محاسبات مشخص كرد درآمد حاصل از جنگل،
نابرابري درآمد را در منطقة مورد مطالعه به ميزان  22درصد
كاهش ميدهد )2007( Mamo et al. .در پژوهشي وابستگي
اقتصادي را به منابع جنگلي در بين خانوارهاي روستایي در
اتيوپي بررسي كردند و به این نتيجه رسيدند كه منابع
جنگلي پتانسيل برابرسازي مهمي در درآمد خانوارهاي
روستایي دارند و اگر خانوارهاي روستایي در منطقة مورد
بررسي از دسترسي به منابع جنگلي محروم شوند ،تفاوت
بزرگي در ثروت و درآمد و افزایش ضریب جيني از  0/28به
 0/41بهوجود ميآید )2009( Camanga et al. .با بررسي
درآمد جنگل و معيشت روستایيان در منطقة ماالوي ،به این
نتيجه رسيدند كه خانوار با دسترسي به منابع جنگلي ،در
برابر روستاهاي بدون دسترسي به این منابع ،درآمد باالتري
دارند .همچنين ،در صورت حذف درآمد حاصل از جنگل،
ضریب جيني از  0/41به  0/45افزایش ميیابدLingani et . .
 )2009( alدر مطالعة عوامل مؤثر بر دسترسي به محصوالت
جنگل در جنوب بوركينافاسو ،به نقش كليدي جنگلها در
استراتژيهاي كاهش فقر و همچنين مسائل مربوط به برابري
بين بهرهبرداران مختلف منابع اكوسيستم جنگل توجه كرد
كه تبدیل به چالشي بزرگ براي توسعة محيط زیست،
مدیریت جنگل و كاهش فقر شد )2012( Vedled et al. .به
وضعيت معيشتي روستایيان حاشية پارک ملي حفاظتشدة
تانزانيا توجه كردند .نتایج نشان ميدهد درآمد محصوالت
كشاورزي  41/6درصد ،درآمد فعاليتهاي مولد غير كشاورزي
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 38/4درصد ،اشتغال غير كشاورزي  9/2درصد ،درآمد جنگل
 6/3درصد و درآمد حاصل از پرداخت نقدي  4/4درصد است.
با توجه به سهم پایين درآمدهاي زیستمحيطي خانوارهاي
فقير نسبت به سایر درآمدها ،حفاظت و محدودیت منابع
پارک جنگلي موجب افزایش ضریب جيني از  0/42به 0/50
شد كه نشاندهندة افزایش شدت فقر روستایيان است.
 )2012( Nielson et al.در پژوهشي در كنگو با تركيب درآمد
جنگل در درآمد ساالنة كل ،متوسط درآمد جنگل را 33
درصد از كل درآمد خانوار نشان داد .همچنين ،شاخص جيني
درآمد كل نمونه با حذف درآمد جنگل از درآمد كل از 0/48
به  0/56درصد افزایش یافت )2013( Asfaw et al. .اهميت
درآمد جنگل را در اقتصاد و معيشت روستایي درنظر گرفتند.
نتایج نشان دادند هيزم پرمصرفترین محصول جنگل و
بزرگترین سهم درآمدي را در بين محصوالت جنگل دارد
( 79درصد) .بهطور متوسط ،درآمد كشاورزي و جنگل
بهترتيب  40/7و  32/6درصد ،درآمد دام ،فعاليتهاي غير
كشاورزي (خارج مزرعه) و باغي بهترتيب  11/13 ،4/6و 1/7
درصد از كل درآمد خانوار را دربر ميگيرند .همچنين ،درآمد
جنگل براي خانوادههاي فقير ( 47/3درصد) مهمتر از خانوار
متوسط ( 30/5درصد) یا غني ( 20/2درصد) برآورد شد.
بهطور كلي نتایج مطالعات تجربي نشان ميدهد
خانوادههاي فقير در مقابل خانوادههاي ثروتمند وابستگي بيشتر
به منابع جنگلي دارند ،بهطوريكه محاسبة شاخصهاي فقر و
ضریب جيني با حذف درآمد جنگل از اقتصاد خانوارها ،افزایش
فقر و نابرابري را نشان ميدهند .همچنين ،سهم درآمد جنگل
از كل درآمد خانوار در محدودة  6/3تا  33درصد برآورد شد.
استان مازندران بهویژه منطقة هزارجریب بهدليل وجود
روستاهاي متنوع در حاشية جنگل و ارتباط بين مردم و
محصوالت جنگلي ،شایان توجه بود و است ،بهطوريكه این
ارتباط نقش زیادي در شرایط اقتصادي جوامع روستایي ایفا
ميكند .اهميت منابع جنگلي مورد استفاده از سوي خانوارهاي
روستایي ،موجب توانایي ما در ارزیابي سهم كمي معيشت
روستایي و ميزان وابستگي مردم روستایي به محصوالت جنگل
ميشود؛ بنابراین ،با توجه به تأثير مهم منابع جنگل در وضعيت
اقتصادي روستایيان مناطق جنگلي و هدف كلي تحقيق كه
یكپارچهسازي ارزش محصوالت جنگلها در مجموعهاي
متعارف از فعاليتهاي اقتصادي خانواده و تجزیه و تحليل نقش
و اهميت محصوالت جنگل در درآمد خانوار روستایي است،
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روستاهاي حاشية جنگل منطقة هزارجریب بهشهر در استان
مازندران ،بهعنوان نمونة مورد مطالعه برگزیده شد.
روش تحقیق
شاخصهاي اندازهگيري فقر و نابرابري بهعنوان مقياسهاي
مورد نظر در این مطالعه استفاده شد .متداولترین معيار مورد
استفاده براي اندازهگيري فقر و تعيين فقير از غير فقير ،خط
فقر ) (Poverty Lineاست كه براي محاسبة درصد افراد زیر
خط فقر و شدت فقر ،قابل استناد است (.)Ravallion, 1998
سادهترین و ابتدایيترین روش اندازهگيري فقر ،شاخص
نسبت افراد فقير یا شاخص نسبت سرشمار )H( 1است .این
شاخص نشان ميدهد چه نسبتي از افراد زیر خط فقر زندگي
ميكنند .این شاخص بهصورت نسبت تعداد افراد فقير به كل
جامعه تعریف شد ):(World Bank, 2005
Np

()1

N

H 

در رابطة  N p ،1تعداد خانوارهاي (افراد) پایينتر از خط

فقر و  Nتعداد كل افراد را نشان ميدهد.
شاخص شكاف فقر ) (Poverty Gap Indexبر فاصلة كلي
فقرا نسبت به خط فقر مبتني است و عمق فقر را نمایان
ميكند .این شاخص نشان ميدهد ميزان كمبود درآمد هریك
از افراد فقير چند درصد خط فقر است كه بهصورت رابطة 2
قابل محاسبه است ):(World Bank, 2005
Z X i 

i 1 
 Z 
Np

()2



1
Np

I 

در رابطة I ،2شكاف فقر Z ،خط فقر و  Xiدرآمد هر
خانوار زیر خط فقر را نشان ميدهد.
شاخص شدت فقر )( (Severity of Povertyتوان دوم
شكاف فقر) ،نه تنها فاصلة فقرا را تا خط فقر (شكاف فقر)
درنظر ميگيرد ،بلكه نابرابري را نيز در ميان فقرا محاسبه
ميكند؛ یعني ضریب باالتري به خانوارهاي دورتر از خط فقر
ميدهد كه بهصورت رابطة  3نوشته ميشود ( World Bank,
:)2005
Z X i 

i 1 
 Z


2

()3

Np



1
P2 
Np

 )1976( Senشاخص فقري ارائه داد كه محروميت نسبي
افراد فقير را در مقابل سایر افراد جامعه درنظر ميگيرد .این
شاخص به تعداد افراد فقير ،شدت فقر و نابرابري درآمدي بين
1. Head-Count Ratio
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فقرا حساسيت دارد؛ بنابراین ،هرچه نسبت افراد زیر خط فقر
بيشتر باشد شاخص مذكور بزرگتر است و هرچه متوسط
درآمد كساني كه زیر خط فقر هستند بزرگتر باشد ،شاخص
سن كمتر است و هرچه توزیع درآمد بين فقرا عادالنهتر باشد
این شاخص بزرگتر است.
()4

P  H I  1  I G 

در رابطة  P ،4اندازة فقر H ،درصد افراد فقير I ،شدت
فقر و  Gضریب جيني فقراست ):(World Bank, 2005
ضریب جيني ) (Gini Coefficientبراي اندازهگيري توزیع
درآمد بهصورت رابطة  5قابل محاسبه است:
()5

 X i 1 Y i Y i 1 

N

i

 X
i 1

Gini  1 

كه در آن X i ،درصد تجمعي خانوارهاي نمونه و  Y iدرصد
تجمعي درآمد خانوار است ). (World Bank, 2005
از كاربردهاي دیگر ضریب جيني ،محاسبة سطح رفاه
اجتماعي است كه براساس رابطة  6محاسبه ميشود:
W   1  G 
()6
در رابطة  W ،6سطح رفاه اجتماعي در جامعه  ،ميانگين
درآمد و  Gضریب جيني را نشان ميدهد (.)2006 ,Jalali
بهدنبال تحقيقات انجامگرفته در زمينة ارتباط بين فقر و
محيط زیست در كشورهاي درحال توسعه تحت شبكة فقر
محيط زیست كه بر درآمد خانوار از جنگلها و محيط زیست
غير جنگل تمركز یافت ،درآمد بهعنوان شاخص اندازهگيري
فقر خانوار درنظر گرفته شد ( Fisher, 2004; Mamo et al.,
;2007; Shackleton et al., 2007; Babulo et al., 2009
.)Appiah et al., 2009; Yemiru et al., 2010

براي بررسي وضعيت اقتصادي خانوار ،متغير درآمد خالص
كل (درآمد مالي و پولي یا درآمد غير نقدي) درنظر گرفته
شد ( .)2002 ,Cavendishپنج دستة عمده از درآمد خانوار
شامل درآمد زراعي ،درآمد دامي ،درآمد خارج از مزرعه،
درآمد باغ و درآمد جنگل در حساب درآمدي خانوار تعریف
شد .بهدنبال روشهاي مورد استفاده در سایر مطالعات مربوط
به ارتباط فقر و محيط زیست ،مفروضات سادة زیر در
حسابداري درآمد خانواده درنظر گرفته شد ( ;Ellis, 2001
;Cavendish, 2002; Fisher, 2004; Narain et al., 2008
;Babulo, 2009; Kamanga, 2009; Koning, 2011
.)Rayamajhi, 2012

الف) ارزش نيروي كار شخصي از درآمد خالص كسر
نميشود :براي نيروي كار خانوارهاي فقير روستایي در مناطقي

كه در آن بازار كار وجود ندارد یا ضعيف عمل ميشود و
فرصتهاي جایگزین محدود است ،ایجاد یا نسبتدادن هزینة
فرصت زمان نيروي كار (نرخ دستمزد سایهاي) دشوار است؛
بنابراین ،درآمد خالص شامل هزینههاي كار شخصي است.
ب) ارزش ناخالص محصوالت جنگل استفاده ميشود :در
جوامع سنتي ،برداشت بسياري از محصوالت جنگل به سطح
باالي مهارتها نياز ندارد .بسياري از این محصوالت را
ميتوان با حداقل سرمایهگذاري استخراج كرد و هزینة فرصت
نيروي كار غير ماهر روستایي بسيار كم است .در چنين
سناریوهایي ،هزینههاي مصرف سرمایه و نيروي كار اهميت
ندارند .از اینرو ،در برآورد درآمد جنگل ،هزینههاي سرمایه
(استهالک) ،هزینههاي نهادههاي واسطهاي و هزینههاي
نيروي كار خانوادگي از ارزش محصوالت جنگل كسر
نميشوند؛ براي مثال ،ارزش ناخالص محصوالت جنگل به
عنوان تقریبي از «منفعت طبيعي» بهحساب ميآید.
با توجه به فرضيات مورد نظر ،براي محاسبة درآمد خالص
زراعي ،دامي ،باغي ،محصوالت جنگل ،فعاليتهاي خارج از
مزرعه و متفرقه (توليد عسل ،گياهان دارویي) ارزش توليدات
نهایي هریك از فعاليتها از تمام نهادههاي توليد كسر
ميشوند.
در این مطالعه ،از خط فقر روستایي منتشرشده در سال
 1389استفاده شد .در این بررسي ،خط فقر براساس شاخص
بهاي كاالها و خدمات مصرفي (Price Consumption :CPI
 )Indexو بعد خانوار تعدیل یافت .پس از تعدیل خط فقر
نسبي ،شاخصهاي فقر و نابرابري در دو مرحله با احتساب
درآمد جنگل و بدون درنظرگرفتن درآمد جنگل در درآمد كل
خانوار بهدست آمدند .به این منظور ،از كل جامعة آماري
یعني سرپرستان خانوار ساكن در نواحي روستایي حاشية
جنگل منطقة هزارجریب كه  472خانوارند ،از طریق روش
نمونهگيري (روش كوكران) حجم نمونة  160خانوار از 11
روستاي حاشية جنگل منطقة هزارجریب بهشهر برآورد شد.
در جریان نمونهگيري با توجه به حجم نمونة  160خانوار،
ابتدا حجم نمونه در هر روستا با روش نسبتگيري براساس
تعداد خانوار در هر روستا تعيين شد (انتخاب متناسب)،
سپس برحسب تعداد نمونههاي هر روستا ،خانوارها از طریق
نمونهگيري تصادفي انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده براي
جمعآوري اطالعات ،پرسشنامه است كه به سه بخش كلي
تقسيم یافت .بخش اول اطالعات و ویژگيهاي دموگرافيك
خانوار مانند سن سرپرست خانوار ،ميزان تحصيالت ،اندازه یا
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بعد خانوار ،بار تكفل خانوار ،بخش دوم شامل هزینهها و
محصوالت توليدي در بخش كشاورزي ،دامي ،باغي و وسعت
اراضي و دارایيهاي خانوار است .محصوالت زراعي شامل
گندم ،جو ،قصيل (خشك) ،ارزن ،سيبزميني ،حبوبات ،سير،
پياز ،سبزیجات و كاه است .محصوالت دامي شامل بز ،گاو
محلي ،گاو دورگ ،گوسفند ،طيور ،شير ،ماست ،كره ،پنير،
كشك ،خامه ،دوغ ،پشم ،كود و تخممرغ است .محصوالت
باغي شامل سيب ،به ،آلوچه ،صنوبر ،گردو ،هلوو فندق است.
محصوالت جنگل شامل چوب ،علوفه ،گل گاوزبان ،گياهان
دارویي (بابونه ،گلپر ،پامچال ،بنفشه) ،سبزي ،قارچ ،بلوط،
چراي دام ،گالبي ،سيب ،ازگيل ،آلوچه ،خرمالو ،تمشك و
وليك است .فعاليتهاي متفرقه شامل زنبورداري و پرورش
گياهان دارویي و درآمد كارگري شامل كار خارج مزرعه است.
بخش سوم مربوط به بهرهبرداري از محصوالت جنگل است.
محدودة مورد مطالعه ،در قسمت شمالي منطقة حفاظت
شدة هزارجریب در  50كيلومتري جنوب شهرستان بهشهر و
در محدودة ارتفاعي  1000تا  1500متر باالتر از سطح دریا ،در
جنگلهاي طبيعي خزري در استان مازندران قرار دارد كه
روستاها این جنگلها را بهصورت نگيني احاطه كردهاند .سطح
كل جنگلهاي منطقه  3200هكتار است كه شامل جنگلهاي
مخروبه و طبيعي دستنخورده یا كمدستخورده است.
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برداشتها و استفادههاي نابهجا ،بقاي گونههایي مانند بلوط،
آزاد ،سرخدار و شمشاد را تهدید ميكند و تنوع زیستي
بهشدت در معرض خطر است ( .)2006 ,Yakhkeshiدليل این
همه تجاوز و تخریب را باید در نيازهاي اساسي جوامع محلي و
حاشيهنشين جنگل ،بهمنظور تداوم زندگي جستوجو كرد.
پایينبودن سطح درآمد مردم منطقه و وابستگي به منابع
جنگلي ،تخریب اكوسيستمهاي جنگلي بهدليل وابستگي به
منابع جنگلي و وجود فقر روستایي از ویژگيهایي است كه این
منطقه را مناسب پژوهش كرد.
نتایج و بحث
با توجه به تجزیه و تحليل وضعيت درآمدي روستایيان،
متوسط درآمد كل ساالنة خانوار در منطقة مورد بررسي
معادل  244340هزار ریال با انحراف معيار  251210هزار
ریال است .درآمد دام -طيور بيشترین سهم درآمدي نمونة
مورد مطالعه را نشان ميدهد ( 36/7درصد) .درآمد باغداري،
كشاورزي ،خارج مزرعه و متفرقة روستایيان بهترتيب 2،14/4
 5/18 ،12/و  1/52درصد از درآمد كل را دربر ميگيرد.
درآمد منابع جنگل كه شامل محصوالت اصلي (چوب و
علوفه) و محصوالت فرعي و غير چوبي است 30 ،درصد از كل
درآمد نمونه را نشان ميدهد (جدول .)1

جدول  .1توزیع درآمد خالص خانوار روستایی
منابع درآمد

متوسط درآمد (ده هزار ریال)

درصد متوسط درآمد

انحراف معیار (ده هزار ریال)

حداقل

حداکثر

باغ
دام طیور
زراعی
جنگل
کارگري
متفرقه
کل

3518
9628
2985
7340
1259
296
24434

14/4
36/7
12/2
30
5/18
1/52
100

2400
1621
2734
3271
1662
1661
25121

3468
0
0
1225
0
0
5008

5251
15805
18607
20260
10264
4332
1687744

مأخذ :یافتههای تحقیق

سهم درآمد منابع جنگل كه شامل محصوالت اصلي
(چوب و علوفه) و محصوالت فرعي و غير چوبي است،
معادل 30درصد از درآمد كل نمونة مورد مطالعه را تشكيل
ميدهد .همچنين ،در بين محصوالت و منابع جنگلي ،چوب
سهم بيشتري از درآمد خانوار را داشت ( 73درصد) .سایر
فرآوردههاي جنگلي مانند چراي دام در طبيعت (19/4

درصد) ،ميوههاي جنگلي ( 3/9درصد) ،سبزيهاي وحشي
جنگلي ( 1/15درصد) ،گياهان دارویي ( 1/07درصد) ،علوفه
( 0/8درصد) ،انواع قارچها ( 0/10درصد) در مراتب بعدي
درآمد حاصل از منابع جنگلي خانوار روستایي نقش دارند
(جدول .)2
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تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران ،دورة  ،46شمارة  ،2تابستان 1394
جدول  .2توزیع منابع درآمدی جنگل خانوار روستایی
منابع درآمد

متوسط درآمد

درصد متوسط درآمد

انحراف معیار (ده هزار ریال)

حداقل

حداکثر

میوه
چوب
علوفه
گیاهان داوریی
سبزي
قارچ
بلوط
چراي دام
کل

286
5358
58/7
78/5
85
7/3
42/5
1424
7340

3/9
73
0/8
1/07
1/15
0/1
0/58
19/4
100

193/4
1705
47/3
253
4/38
10/8
49
1405
3271

0
133
0
0
0
0
0
0
1225

783
9733
210
3000
20
40
300
7765
20260

مأخذ :یافتههای تحقیق

در مطالعة حاضر ،از خط فقر روستایي سال  1389استفاده
شد كه معادل  5800هزار ریال است .خط فقر نسبي ماهانة سال
 1389از طریق حاصلضرب ضرایب تعدیل براي شاخص بهاي
كاال و خدمات مصرفي ،)1/7( 1ضریب تعدیل بعد خانوار،)1/2( 2
ضریب تعدیل ماه به سال ( )12تعدیل یافت ( Economic
)world, 2012؛ بنابراین ،خط فقر نسبي ساالنة خانوار  4/8نفرة
روستایي در منطقة مورد مطالعه برابر است با:
ریال 5800000× 1/7× 1/2× 12= 141984000
با استفاده از دادهها و اطالعات موجود ،شاخصهاي فقر و
نابرابري و رفاه در دو حالت است .1 :احتساب درآمد خانوار با
درنظرگرفتن درآمد جنگل .2 ،احتساب درآمد خانوار بدون
درنظرگرفتن درآمد جنگل محاسبه شد كه نتایج آن در جدول
 3ميآید .نتایج محاسبة شاخصها نشان ميدهد  41درصد
مردم منطقه زیر خط فقر قرار دارند كه با حذف درآمد جنگل
این مقدار به  73درصد افزایش ميیابد .تفاوت فاصلة فقرا از

خط فقر یا شكاف فقر ( )0/025نشان ميدهد باید بهطور
متوسط به اندازة  2/5برابر خط فقر ،به درآمد افراد زیر خط فقر
اضافه شود تا به خط فقر برسند .مقایسة شكاف فقر در حالت
واقعي (بدون حذف درآمد جنگل) با مقدار آن در حالت حذف
درآمد جنگل افزایش  4/2برابري را نشان ميدهد .همچنين ،با
حذف درآمد جنگل ،شاخصهاي شدت فقر و سن بهترتيب به
اندازة  0/27و  0/28افزایش ميیابند كه مانند شاخص شكاف
فقر افزایش فاصلة فقرا را از خط فقر بازگو ميكنند .نابرابري
توزیع درآمد نيز با حذف درآمد جنگل  1/28برابر ميشوند.
سطح رفاه جامعة روستایيان مورد مطالعة ،بدون لحاظ درآمد
جنگل 323/2 ،ميليون ریال كمتر از وضعيت واقعي موجود
است (جدول  .)3همچنين ،سهم درآمد جنگل از كل درآمد
براي خانوادههاي فقير ( 33/6درصد) مهمتر از خانوار (غني)
غير فقير ( 26/4درصد) برآورد شد.

جدول  .3شاخصهای فقر و نابرابری در منطقة مورد بررسی با درنظرگرفتن درآمد حاصل از جنگل و بدون درنظرگرفتن درآمد حاصل از جنگل

عنوان شاخص

مقدار (بدون درآمد جنگل)

مقدار واقعی

تفاوت با وضعیت واقعی

نسبت سرشمار
شکاف فقر
شدت فقر
سن
ضریب جینی
سطح رفاه جامعه (هزار ریال)

0/73
0/105
0/36
0/51
0/54
109400

0/41
0/025
0/09
0/23
0/42
141720

0/32
0/08
0/27
0/28
0/12
323200

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهاد
با توجه به تجزیه و تحليل وضعيت درآمدي روستایيان،

بيشترین درآمد ساالنه مربوط به رشتة فعاليتهاي دام -طيور
است ( 36/7درصد) كه با وابستگي زیاد دام به منابع جنگل
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همراه است .درآمد جنگل در درجة بعدي اهميت ،باالترین
سهم درآمدي خانوار را شامل ميشود ( 30درصد) .محاسبة
شاخصهاي فقر با حذف درآمد جنگل از اقتصاد خانوارها
نشان ميدهد با حذف این منبع درآمدي مهم از اقتصاد
خانوارها ،فقر افزایش ميیابد ( 1/8برابر) و شكاف فقر افزایش
 4/2برابري را نشان ميدهد؛ بنابراین ،اثر حذف درآمد جنگل
نهتنها تعداد فقرا را افزایش ميدهد ،بلكه موجب فقيرترشدن
فقرا و افزایش فاصلة خانوار از خط فقر ميشود .افزایش در
شاخصهاي شدت فقر (چهار برابر) و شاخص فقر سن (2/2
برابر) نيز گویاي این واقعيت است .همچنين ،نابرابري توزیع
درآمد (ضریب جيني)  1/28برابر افزایش و سطح رفاه جامعة
روستایي  323/2ميليون ریال كاهش ميیابد كه نشاندهندة
اهميت و تأثير جنگل در معيشت روستایيان است .با توجه به
سهم درآمدهاي زیستمحيطي خانوارهاي فقير نسبت به سایر
درآمدها ( 33/6درصد) ،وابستگي بيشتري به منابع جنگلي
مانند چوب سوخت ،تهية علوفه و ...وجود دارد و با حفاظت و
محدودیت منابع جنگلي ،شدت فقر افزایش ميیابد كه
نشاندهندة فقيرترشدن فقرا و انكار واقعيتهاي موجود در
جامعه است؛ بنابراین ،تصویب طرحهاي پایدار مدیریت جنگل
و توسعة روستایي بهمنظور حفظ و افزایش مزایاي اقتصادي
جوامع روستایيان بدون صدمهزدن به سيستم محيط زیست
ضرورتي اجتنابناپذیر است.
نتایج تحقيق در راستاي نتایج مطالعات Soltani et
)2010(al.؛ )1999( Reddy & Chakravarty؛ Cavendish
()2002؛ )2007( Mamo et al.؛ )2009( Camanga et al.؛
)2009( Lingani et al.؛ )2012( Vedled et al.؛ Asfaw et
)2013( al.؛  )2013( Hogarth et al.نشان داد تركيب درآمد
جنگل در حساب درآمد خانوار ،فقر و نابرابري روستایي را به
ميزان شایان توجهي كاهش ميدهد.
بهطور كلي با توجه به جمعبندي پاسخهاي مربوط به
ميزان و نحوة استفادة مردم محلي از جنگل براي مصارف
شخصي و محلي ،ميتوان اظهار داشت كه جنگل نقش
بسزایي در تأمين خودمصرفي و نياز مردم به سوخت و علوفة
دام دارد و بهصراحت در درآمد نقدي خانوار روستایي نقشي
ندارد؛ بنابراین ،اگر دولت سوخت مورد نياز مردم را تأمين
كند ،پيشبيني ميشود وابستگي به منابع چوبي در درازمدت
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كاهش یابد .همچنين ،پتانسيل باالي منطقة مورد مطالعه
براي كشت باغات گردو ،صنوبركاري یا كشت همزمان صنوبر،
یونجهكاري و كشت گياهان دارویي ،بوميكردن گياهان
موجود در جنگل و مراتع مانند گل گاوزبان -كه در سطح
ناچيزي توسط روستایيان كشت ميشود -و پرورش زنبور
عسل در كنار باغات و منابع جنگل گامي مؤثر براي افزایش
درآمد و افزایش اشتغال روستایيان است و كاهش وابستگي را
به منابع جنگلي بهدنبال دارد.
جنگلها بهعنوان حامي فقرا و كاهش نابرابري جوامع
روستایي ميتوانند پيامد سياستي مهمي را بهدنبال داشته
باشند .از یكطرف ممكن است درآمد منابع زیستي جنگل در
بحث و بررسيهاي مربوط به فقر نادیده گرفته شود و از طرفي
شاید وابستگي اقتصادي شدید به محصوالت جنگلي ،شدت
استخراج را از این منابع ایجاد كند كه بهدنبال برنامههاي
حفاظت و محدودیت دسترسي به منابع جنگل ،موجب
محروميت در معيشت روستایيان ميشود؛ بنابراین ،اشتغال
خانوار به فعاليت دامداري ،بر درآمد خانوار بيش از سایر
فعاليتهاي موجود در منطقه تأثير ميگذارد و افزایش رفاه
خانوار را تضمين ميكند .نكتة اساسي در این فعاليت جایگزین
كردن نژادهاي گاو دورگ بهجاي نژاد سنتي است كه عالوهبر
بازدهي بيشتر هر واحد ،موجب بينيازي به جابهجایي دام
سنگين براي چرا در جنگل ميشود كه این امر براي دامداران
مقرون به صرفه است .همچنين ،بهرهبرداري اصولي و پایدار از
منابع موجود در منطقة مورد مطالعه بر حسب استعداد و توان
منطقه در راستاي كاهش فقر و حفاظت از محيط زیست
(بهرهوري از استعدادهاي بالقوة منطقه) و گردشگري روستایي-
كه در دنياي امروز یكي از بخشهاي مهم فعاليتهاي اقتصادي
محسوب ميشود -بر بهبود معيشت روستایيان مؤثر است .از
اینرو ،شناسایي منابع موجود گردشگري (اكوتوریسم) در
داخل منطقة مورد مطالعه و مناطق مجاور مانند چشماندازهاي
طبيعي و تجهيز تسهيالت تردد و اقامت گردشگران در
خانههاي ویالیي روستایي و عرضة توليدات از جمله مواد
خوراكي و فرآوردههاي مختلف دامي و زراعي به توریستها به
اقتصاد معيشتي خانوار روستایي و توسعة منابع روستایي كمك
شایاني ميكند.
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