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چکيده
هرچند جنگلهاي زاگرس از لحاظ توليد چوب صنعتي جايگاه چنداني ندارند ،اما محصوالت غير الواري اين جنگلها ميتوانند
نقش مهمي در اقتصاد خانوارهاي روستايي ايفا کنند .اين مطالعه که در بخش نمهشير از توابع شهرستان بانه در استان
کردستان انجام گرفت ،به بررسي انواع راهبردهاي معيشتي مردم روستايي و جنگلنشين ،نقش اقتصادي هر يک و بهخصوص
سهم اقتصادي انواع مختلف محصوالت غير الواري جنگل ميپردازد .نتايج نشان ميدهد که متوسط درآمد خالص ساالنه
خانوارهاي مورد مطالعه حدود  181/6ميليون ريال بود که مبادله کاال در مرز ايران و عراق با سهم  22/5درصد از درآمد
خالص ساليانه ،اصليترين راهبرد معيشتي مردم جنگلنشين است و پرداختهاي انتقالي نظير يارانهها با  11/1درصد در
جايگاه دوم قرار دارند .درآمد حاصل از بهرهبرداري از محصوالت غير الواري جنگل که سومين راهبرد معيشتي است ،حدود
 12/3درصد درآمد خالص ساليانه را تشکيل ميدهد و اين ميزان بيشتر از ساير منابع درآمدي نظير کشاورزي ،باغداري و
دامداري سنتي بوده است .همچنين بيشترين سهم درآمدهاي غيرنقدي مربوط به بهرهبرداري از محصوالت غير الواري جنگل
بوده است .در ميان انواع مختلف اين محصوالت ،بيشترين سهم درآمدي مربوط به چراي دام در جنگل بوده و بهرهبرداري از
گزو ،سرشاخهزني درختان بلوط (گالزني) و جمعآوري بذر بلوط به ترتيب در رتبههاي بعدي جاي دارند .با توجه به نتايج
بدست آمده ،بهمنظور تضمين پايداري جنگلهاي شهرستان بانه و معيشت مردم جنگلنشين ،اجراي برنامههاي مديريت
مشارکتي جنگل و ساماندهي بهرهبرداري سنتي پيشنهاد ميشود.
کلمات کليدي :بانه ،پرداختهاي انتقالي ،چراي دام در جنگل ،مبادله کاال در مرز ،محصوالت غير الواري جنگل.
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مقدمه
در مقياس ملي و بينالمللي ،جنگلها داراي منافع
متعددي همچون حفاظت از تنوع زيستي ( McKinley
 ،)et al., 2011ترسيب کربن ( Bradshaw et al.,
 ،)2000حفاظت از آبوخاک ( ،)Eland, 2002کاهش
آلودگي ( )Escobedoa & Nowak, 2009و توليد
چوبهاي صنعتي ( )Miller et al., 2009هستند .با اين
حال در مقياس محلي ،در بسياري از کشورهاي در حال
توسعه ،بخشي از درآمد مردم ساکن در داخل يا اطراف
جنگل از اين منابع بدست ميآيد که به اين درآمد،
وابستگي به جنگل گفته ميشود ( ;Pyhälä et al., 2006
 .)Zenteno et al., 2013اين وابستگي حتي در مناطق
با پوشش ناچيز جنگلي نيز ديده ميشود ( Kamanga et
 .)al., 2009طبق آمار بانک جهاني ،بيش از  1/6ميليارد
نفر در سراسر جهان از لحاظ معيشتي به منابع جنگلي
وابسته هستند که از اين ميزان ،حدود  63ميليون نفر از
مردم محلي تقريبا بهطور کامل و  353ميليون نفر از مردم
ساکن در داخل يا اطراف جنگلهاي انبوه به ميزان زيادي
به درآمدهاي حاصل از جنگلها وابسته هستند ( World
 .)Bank, 2008با توجه به فاصله زياد اکثر روستاهاي
اطراف جنگل از شهرها ،خدمات دولتي ،زيرساختي ،بازار
و مشاغل از توسعهيافتگي نسبتا کمتري برخوردار هستند
( .)Shackleton et al., 2007بنابراين جنگلهاي موجود
در اين مناطق ميتوانند در کاهش مشکالتي نظير فقر و
نابرابريهاي درآمدي مؤثر باشند ( .)Das, 2010در
بسياري از مطالعهها نتايج نشان داده ميدهد که با افزايش
فقرِ مردم روستايي و کاهش درآمد ،ميزان وابستگي به
جنگل بيشتر شده ( & Pyhälä et al., 2006; Quang
 )Anh, 2006و جنگلها بهعنوان يک منبع درآمدي
مطمئن در مواقع اضطراري يا قحطيها ميتوانند مورد
استفاده قرار گيرند (.)Reardon & Vosti, 1995
بنابراين ،در طول چند دهه گذشته ،همراه با افزايش
نگرانيهاي جهاني در مورد مسائل محيطزيستي،
1- Non-Timber Forest Products

جنگلزدايي ،فقر روستايي و ظهور مفهوم "توسعه پايدار"،
محصوالت غير الواري جنگل )NTFPs( 1مورد توجه ويژه
قرار گرفته است (.)Belcher et al., 2005
 NTFPsشامل هر نوع محصول و خدمات حاصل از
جنگلها به غير از توليد الوار است که ميتواند شامل ميوه،
بذر ،سبزيها ،ماهي ،پرنده ،گياهان دارويي ،اَنگُم ،بازي،
عطرمايه و طيف وسيعي از پوست و الياف باشد ( FAO,
 .)1997; CIFOR, 2011با توجه به اين تعريف ،حتي
چوب هيزمي و توليدات چوبي کم نيز جز NTFPs
محسوب ميشوند ( ;Croitoru, 2007; CIFOR, 2011
 .)Heubach et al., 2011سهم اين محصوالت در
معيشت روستايي معموال بهصورت نسبتي از درآمد کل
خانوار بيان ميشود ( .)Zenteno et al., 2013در طي
سالهاي اخير ،مطالعههاي زيادي به بررسي اهميت جنگل
و نقش  NTFPsدر معيشت جوامع روستايي پرداختهاند.
بهعنوانمثال ،در تحقيقي که در جنگلهاي مرکزي
هيماليا در نپال انجام گرفته است ،براي  183خانوار
موجود در  6روستاي اين منطقه ،ميانگين درآمد حاصل
از جنگل نسبت به کل درآمد ساليانه 22 ،درصد برآورد
شد که اين مقدار در خانوارهاي مختلف بين  12تا 31
درصد متغير بوده است (.)Rayamajhi et al., 2012
همچنين اين نسبت در زيمباوه 35 ،درصد ( Cavendish,
 ،)2000در جنگلهاي بوليوي و شرق هوندراس 11 ،تا
 25درصد ( ،)Godoy et al., 2002در جنوب غربي
کامرون 6 ،تا  15درصد ( ،)Ambrose-Oji, 2003در
ماالوي  33درصد ( ،)Fisher, 2004در جنوب غربي
اتيوپي  31درصد ( ،)Mamo et al., 2007در شمال
اتيوپي  21درصد ( ،)Babulo et al., 2009در غنا 38
درصد ( ،)Appiah et al., 2009در شمال بنين در غرب
آفريقا  31درصد ( ، )Heubach et al., 2011در سودان
بيش از  53درصد ( )Adam et al., 2013و در روستاهاي
مرزي جنوب چين  31/5درصد ( Hogarth et al.,
 )2013برآورد شده است.
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در ايران در زمينه ميزان و ارزش  NTFPsبرداشت شده
توسط مردم محلي اطالع چنداني در دسترس نيست .به
همين دليل ،در گزارش بانک جهاني در زمينه هزينه
تخريب جنگلهاي ايران ( ،)World Bank, 2005براي
برآورد ارزش ( NTFPsبه غير از چوب هيزمي قابل فروش
در بازار) از مطالعه انجامگرفته در کشور ترکيه ( Türker
 )et al., 2005با شرايط جنگلي مشابه استفاده شد .البته
در سالهاي اخير ،در چند مطالعه ،ميزان وابستگي
معيشتي مردم محلي به جنگلهاي ايران بررسي شده
است .بهعنوان مثال ،نتايج مطالعه  Moayeriو همکاران
( )2313در منطقه هزارجريب استان مازندران نشان داد
که جوامع محلي وابستگي نسبتا زيادي به منابع چوبي و
غيرچوبي جنگلها دارند .اکثر خانوارهاي مورد نظر اين
مطالعه از نظر ميزان استفاده از منابع جنگلي در گروه
متوسط قرار گرفتند .به اين معني که ميزان بهرهبرداري
آنها در حد بين ميانگين و تفاضل انحراف معيار از
ميانگينِ بهرهبرداري کل خانوارها قرار داشت .در تحقيقي
ديگر که توسط  Soltaniو همکاران ( )2311در حوزه
آبخيز تنگ تامرادي از توابع استان کهکيلويه و بويراحمد
در زاگرس جنوبي انجام گرفت ،تجزيهوتحليل دادههاي
مربوط به  15پرسشنامه نشان داد که درآمد حاصل از
جنگل با ميزان  33درصد ،بيشترين نقش را در معيشت
خانوار داشته است .درحاليکه ميانگين درآمد حاصل از
کشاورزي و دامداري در ميان خانوارهاي مورد بررسي به
ترتيب  28و  15درصد بود .در مطالعهاي ديگر در حوزه
آبخيز گناوه شهرستان گچساران در زاگرس جنوبي ،درآمد
نقدي حاصل از منابع جنگلي 33 ،درصد برآورد شد
( .)Salehi et al., 2010همچنين Mahdavi ،و همکاران
( )2311ميزان درآمد حاصل از برداشت محصوالت
غيرچوبي جنگل نسبت به کل درآمد مردم جنگلنشين را
براي  36روستاي واقع در شهرستان کامياران در زاگرس
شمالي  3/8درصد برآورد کردند.
بهطورکلي ،شدت و ميزان وابستگي جوامع محلي به جنگل
بر اساس شرايط محيطي ،امکانات موجود ،فرهنگ و سبک
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زندگي آنها متفاوت است (.)Moayeri et al., 2013
بهعنوان مثال ،زندگي مردم روستايي ساکن در داخل يا
اطراف جنگلهاي زاگرس نسبت به ساير نقاط کشور،
پيچيدگي و سختي بيشتري داشته ( & Zandebasiri
 )Ghazanfari, 2010و براي تأمين بخشي از نيازهاي
معيشتيشان وابستگي شديدي به اين جنگلها دارند
( .)Fattahi et al., 2000همچنين ،به علت تفاوت در
نقاط مختلف اين جنگلها از نظر اجتماعي -اقتصادي
( ،)Attar Roshan & Rajai, 2012شدت و نوع اين
وابستگي در قسمتهاي مختلف زاگرس متفاوت است.
چنانچه مردم جنگلنشين شهرستان بانه از توابع استان
کردستان در زاگرس شمالي به دليل اقليم سرد ،عدم رواج
کوچ و اتکاي مردم به دامداري سنتي داراي وابستگي
زيادي به اين جنگلها هستند (.)Ghazanfari, 2004
محصوالت برداشت شده از اين جنگلها داراي تنوع و
مقدار قابل مالحظهاي بوده ( Jazirehi & Ebrahimi
 )Rastaghi, 2003و شامل علوفه براي چراي دامهاي
اهلي ،چوب سوخت و چوب براي مصارف ساختماني
هستند ( .)Ghazanfari et al., 2004در کل ميتوان
گفت که معيشت مردم جنگلنشين اين ناحيه از طريق
زراعت و دام
جنگل،
تلفيقي
سيستم
( )Agrosilvopastoralتأمين ميشود ( Valipour et
 .)al., 2010اما در طي يک دهه گذشته ،به دليل موقعيت
مرزي اين شهرستان و مبادالت تجاري وسيع بهخصوص
در شکل غيررسمي (قاچاق) با کشور عراق ،بانه به يک
شهر با کارکرد گردشگري-تجاري تبديل شده است
( .)Hajinejad et al., 2010اين امر منجر به رشد سريع
اقتصادي در اين شهرستان شده است .از داليل رونق
قاچاق کاال در اين منطقه ،وضعيت نامناسب اقتصادي
مردم ،بيکاري و عدم رونق بخشهاي اقتصادي ديگر
همچون کشاورزي ،صنعت و خدمات است ( Hajinejad
 )& Ahmadi, 2011که حتي توانسته اثرات قابل توجهي
بر معيشت مردم جنگلنشين و نيز بر شدت بهرهبرداري
آنها از جنگل بگذارد .هر چند آمار و اطالعات دقيقي در
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مورد ميزان وابستگي مردم محلي اين منطقه به جنگل در
گذشته موجود نيست ،اما با توجه به تداوم بهرهبرداري از
جنگلها به نظر ميرسد هنوز هم ميزان اين وابستگي قابل
توجه باشد .بنابراين شناخت نقش اقتصادي جنگل در
معيشت خانوارهاي روستايي اين شهرستان در راستاي
سياستگذاري مناسب و با هدف دستيابي به مديريت
پايدار اين جنگلها و نيز معيشت پايدار مردم جنگلنشين
مفيد خواهد بود .چنانچه ناديده گرفتن نقش اقتصادي
جنگلها و بهخصوص  NTFPsدر اين مناطق ميتواند
منجر به اتخاذ سياستهاي نامناسب در توسعه روستايي و
حفاظت از جنگلها شود ( ;Mamo et al., 2007
 .)Soltani et al., 2011اين مطالعه که در  13روستاي
واقع در بخش نمهشير از توابع شهرستان بانه انجام گرفته،
به بررسي نوع راهبردهاي معيشتي مردم جنگلنشين،
انواع  NTFPsکه مردم محلي برداشت ميکنند و نقش
اقتصادي اين محصوالت در معيشت مردم جنگلنشين
ميپردازد .نوآوري اصلي تحقيق حاضر محاسبه درآمد
خالص حاصل هر يک از راهبردهاي معيشتي (و نه درآمد
ناخالص) است که در مطالعههاي مشابه انجام شده در
کشور غالبا ناديده گرفته شده است.

مواد و روشها
اين مطالعه در بخش نمهشير در شمال غربي شهرستان
بانه از توابع استان کردستان انجام گرفته است که همجوار
با مرز کشور عراق است .ميانگين ارتفاع از سطح دريا براي
اين شهرستان 1623متر است و گونههاي ويول (
 ،)Quercus libani Oliv.مازودار ( Quercus
 )infectoria Oliv.و بلوط ايراني ( Quercus brantii
 ،)Lindlسه گونه اصلي جنگلهاي اين منطقه را تشکيل
ميدهند .بخش نمهشير شامل شهر کانيسور و سه
دهستان کانيسور ،نمهشير و بوالحسن است .اين بخش
بين طول جغرافيايي " 25˚ 38' 15و " 25˚ 53' 23شرقي
و عرض جغرافيايي " 35˚ 56' 23و " 36˚ 11' 33شمالي
واقع شده است (شکل  .)1بر اساس سرشماري سال ،13
جمعيت اين بخش  11328نفر بوده که بيش از  12درصد
آن را جمعيت روستايي و بقيه را مردم شهرنشين تشکيل
ميدهند .بهطورکلي ،حوزه آبريز بانه ،منطقه کوهستاني با
زمستانهاي سرد و طوالني و تابستانهاي معتدل است و
نزوالت آسماني عمدتا بهصورت برف در فصل زمستان و
باران در اواخر زمستان و اوايل بهار است.

شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه در کشور (الف) ،استان (ب) ،شهرستان (ج) ،بخش (د) (مربعهاي قرمز رنگ،
موقعيت سيزده روستاي مورد نظر اين پژوهش را نشان ميدهند)
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روش انجام پژوهش
بهمنظور جمعآوري دادهها ،از  65روستاي موجود در
بخش نمهشير 13 ،روستا ( 23درصد) بهصورت تصادفي
انتخاب شدند .روستاهاي مورد نظر شامل سيوج سفلي،
زيويه ،بيکش ،پياوين ،نجنه سفلي ،زرواو سفلي ،ميرآباد
عليا ،بوالحسن ،يعقوبآباد ،مامال ،بندهژاژ ،حمزهالن و
کاني هلوچه هستند .از هر روستا بسته به ميزان تمايل
اهالي آن به همکاري براي مصاحبه ،حدود  15تا  25درصد
خانوارهاي موجود بهصورت تصادفي انتخاب شدند.
بهمنظور جمعآوري دادهها از دستورالعمل فني ( PEN,
 )2007و پرسشنامه اوليه شبکه فقر و محيطزيست
( )PEN, 2008بهعنوان الگوي اوليه استفاده شد .الزم به
ذکر است بر اساس اين دستورالعمل ،براي روستاهاي با
تعداد  133-533خانوار ،انتخاب  25-33خانوار بهعنوان
نمونه کافي است .همچنين تعداد نمونههاي مورد نياز براي
برآورد ميزان وابستگي مردم روستايي به جنگل در يک
منطقه بايد حداقل  133خانوار باشد و انتخاب  233تا
 333خانوار بهعنوان تعداد کل نمونه ،مناسب و منطقي
است ( .)PEN, 2007بر اساس توضيحات ذکر شده ،تعداد
روستاها و تعداد خانوارهاي مورد مطالعه در هر روستا
انتخاب شد.
مصاحبه در اواسط پاييز سال  1312با سرپرست
خانوارهاي مورد مطالعه انجام گرفت .سرپرست خانوار
کسي است که حق مالکيت زمين ،کنترل هزينه و درآمد
و تصميمگيريها را به نمايندگي از ساير اعضاي خانواده
بر عهده دارد ( .)Adhikari et al., 2004هزينه و درآمد
هر خانوار براي بازه زماني يکساله يعني از ابتداي آبان ماه
 1311تا ابتداي آبان ماه  1312مورد پرسش قرار گرفت.
تعداد کل افراد مورد مصاحبه  231نفر بودند که  233نفر
از سرپرستهاي خانوار را مردان و هفت نفر را زنان تشکيل
ميداد .تعداد دو پرسشنامه به دليل ابهام اساسي در
جوابها و عدم درک درست سؤالها و يک پرسشنامه به
دليل اينکه خانوار کمتر از  13ماه از سال در روستا زندگي
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ميکردند ،حذف شد ( .)Zenteno et al., 2013بنابراين
در نهايت آناليز نهايي با  232پرسشنامه انجام گرفت.
محاسبه درآمد خالص
براي محاسبه درآمد خالص کل ،ابتدا منابع درآمدي
مختلف مشخص و سپس براي هر منبع درآمدي ،ميزان
توليد و هزينه در بازه زماني يکساله محاسبه شد .منظور
از درآمد خالص ،کل مجموعه درآمدهاي ناخالص (نقدي
و غيرنقدي) منهاي هزينههاي کل است .درآمد ناخالصِ
منابع درآمدي مختلف با استفاده از ميانگين قيمت آنها
در بازارهاي محلي و ميزان توليد محاسبه شد .در محاسبه
درآمد غيرنقدي ،ارزش محصوالتي که بهصورت مستقيم
توسط خود خانوار ،مصرف يا به خويشاوندان و دوستان
هديه دادهاند ،با پرشش از سرپرست خانوار و ضرب در
ميانگين قيمت آن محصوالت در بازار محلي محاسبه شده
است ( .)PEN, 2007; Hogarth et al., 2013براي
مصاحبه از فردي همزبان و مطلع از شرايط موجود در
منطقه استفاده شد تا برآورد درآمد خالص با دقت بيشتري
همراه باشد .اما بهدليل مصوبه اخير مجلس شوراي اسالمي
براي حذف يارانههاي نقدي خانوارهاي پردرآمد و با توجه
به اينکه بخشي از درآمد مردم منطقه از طريق اقدامات
غيرقانوني همچون مبادله کاال در مرز و سرشاخهزني
درختان بلوط بدست ميآيد ،ممکن است افراد
مصاحبهشونده ،درآمد خود را کمتر از مقدار واقعي بيان
کرده باشند .بنابراين نتايج اين مطالعه بايد با احتياط
تفسير شود .البته الزم به ذکر است که در اکثر راهبردهاي
معيشتي و بهخصوص در برداشت  ،NTFPsبه غير از
سرپرست خانوار ،بعضي از اعضاي خانواده نيز همکاري
دارند .اما چون محاسبه هزينه فرصت کارگري که نرخ
دستمزد سايهاي نيز ناميده ميشود ،براي اعضاي خانواده،
با مشکالتي همراه است که در اکثر موارد دقت الزم را نيز
ندارد ( ،)PEN, 2007بنابراين براي محاسبه درآمد خالص
هيچکدام از منابع درآمدي ،اين هزينه محاسبه نشده است
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( .)Mamo et al., 2007راهبردهاي مختلف درآمدي به
هشت گروه تقسيم شدهاند که در ادامه چگونگي محاسبه
درآمد خالص براي هر يک توضيح داده ميشود.

چراي دام در جنگل و جمعآوري بذر بلوط که اکثرا براي
تغذيه دامهاي خود خانوار استفاده ميشود ،به هزينههاي
اين منبع درآمدي اضافه شد.

الف -کشاورزي
براي برآورد درآمد خالص در بخش کشاورزي ،ابتدا درآمد
ناخالص بدست آمده در انتهاي دوره برداشت محصوالت
مختلف در طول يک سال گذشته براي هر خانوار محاسبه
شد .سپس ،هزينه نهادههاي کود ،بذر ،کارگر ،اجاره
تراکتور ،آب و کمباين محاسبه و از مقدار درآمد ناخالص
کسر شد .همچنين هزينه فرصت زمين نيز بر اساس قيمت
اجاره زمين براي کاربري مورد نظر محاسبه شد .از
مهمترين محصوالت کشاورزي در منطقه مورد مطالعه
ميتوان به گندم ،جو ،نخود و يونجه اشاره کرد.

د -پرورش طيور

ب -باغداري
براي درآمد خالص اين بخش ،درآمد حاصل از ميوههاي
کشت شده مانند انگور ،سيب و گردو در طي يک سال
گذشته محاسبه و از هزينههاي داشت ،برداشت و هزينه
فرصت زمين کم شد.
ج -دامداري سنتي
درآمد حاصل از دامهاي اهلي به چهار دسته تقسيم شد:
فروش دام ،مصرف خود دام ،توليدات دامي مثل شير و
خدمات آن مثل شخمزني با گاو .هزينههاي ساليانه در
قالب تأمين علوفه ،محل نگهداري ،خدمات دامپزشکي و
استفاده از چوپان محاسبه شد .همچنين هزينه فرصت
سرمايه نگهداري دام محاسبه و به مجموع هزينهها اضافه
شد ( .)Babulo et al., 2009با توجه به اينکه حداقل در
نصفي از سال ،دامها براي چرا به جنگل برده ميشوند،
علوفه کشت شده توسط خود خانوار (بخشي از درآمد
حاصل از کشاورزي) يا خريداريشده ،هزينه کمي را به
خود اختصاص ميدهد .بنابراين درآمد حاصل از گالزني،

درآمد حاصل از طيور به سه دسته فروش ،مصرف توسط
خود خانوار و نيز توليد تخممرغ تقسيم شد .به اين منظور،
ميزان توليد تخممرغ ،مصرف طيور براي خود خانواده و يا
فروش در طي يک سال محاسبه و هزينه ساليانه نگهداري
و تغذيه طيور از آن کسر شد.
ه -مشاغل مربوط به مبادله کاال در مرز
در ميان مردم منطقه ،مشاغل مربوط به مبادله کاال در مرز
ايران و عراق هم بهصورت قانوني و هم غيرقانوني صورت
ميگيرد .بنابراين همه درآمدهاي حاصل از مبادله کاال
خواه بهصورت مجاز و يا غيرمجاز ،در اين دسته قرار گرفت.
براي محاسبه درآمد ناخالص اين دسته از مشاغل با توجه
به تعداد روزهاي مشغول به کار در طي يک ماه ،درآمد
ساليانه محاسبه شد .اگر فردي که به اين کار مشغول
است ،راننده بود ،هزينه روزانه بنزين ،نگهداري و هزينه
فرصت سرمايه ماشين محاسبه و از درآمد ناخالص کسر
شد .در صورت استفاده از چهارپاياني مثل اسب و قاطر
براي حمل بار در قاچاق ،بهمنظور محاسبه درآمد خالص،
درآمد ناخالص از هزينههاي مربوط به تأمين علوفه،
خدمات دامپزشکي و هزينه فرصت سرمايه کسر شد.
همچنين جرائم اعمال شده در مبادله غيرقانوني نيز از
درآمد ساليانه کسر شد.
و -ساير مشاغل
از جمله ساير مشاغل موجود در منطقه ميتوان به
کارگري ،رانندگي ،چوپاني ،کارمندي ،معلمي ،شغلهاي
خدماتي و پرورش زنبورعسل اشاره کرد که درآمد خالص
ساليانه براي هر يک برآورد شده است.
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ز -پرداختهاي انتقالي
منظور از پرداختهاي انتقالي ،پرداختها يا کمکهاي
بالعوض دولت به خانوارها بوده که از مهمترين نوع آن
ميتوان به يارانهها اشاره کرد ( .)Rahmani, 2012کمک
سازمانهاي دولتي مثل کميته امداد ،بنياد شهيد و امور
ايثارگران نيز در اين گروه قرار گرفتند.
ح -استفاده از NTFPs

در مقياس جهاني ،در تعريف  NTFPsاختالفنظر وجود
دارد ( Ambrose-Oji, 2003; Heubach et al.,
 .)2011بر اساس نظر  Beerو )1116( McDermott
تمايز بين محصوالت الواري و غير الواري برداشتشده از
جنگل در سطح استخراج صنعتي آنها است .با توجه به
اينکه محصوالت چوبي غير الواري توسط مردم روستايي و
بدون نياز به مهارت باال و فنآوري خاصي برداشت
ميشوند ،ميتوان آنها را نيز جزء  NTFPsبهحساب آورد.
به دليل اينکه جنگلهاي زاگرس جايگاه چنداني از لحاظ
توليد چوب صنعتي ندارند ،بنابراين در اين مطالعه براي
محاسبه درآمد حاصل از برداشت  NTFPsتوسط
روستائيان و جنگلنشينان ،شاخههاي حاصل از
سرشاخهزني درختان و برداشت چوب هيزمي نيز در نظر
گرفته شد .ذکر اين نکته ضروري است که درآمد خالص
محاسبهشده در اين قسمت نه به معناي درآمد بالقوه و
توان جنگل براي توليد اين محصوالت است ،بلکه منظور
از آن ،درآمد حاصل از توليد بالفعلِ  NTFPsاست که
توسط مردم ساکن در داخل يا اطراف جنگل برداشت
ميشوند ( ;Cavendish, 2002; Fisher, 2004
 .)Babulo et al., 2009با توجه به اينکه بهجز موارد
محدودي که دستمزد پرداختشده به کارگر بهعنوان
هزينه محاسبه شد ،اغلب ،خود اعضاي هر خانوار ،به
جمعآوري  NTFPsميپردازند ،در اکثر موارد ،درآمد
ناخالص و خالص حاصل از جنگل ،برابر هستند .همچنين
درآمد ناخالص انواع  NTFPsبرداشتشده توسط هر
خانواده (بهجز چراي دام در جنگل) بر اساس قيمت هر
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کدام در بازار محلي محاسبه شد .براي محاسبه درآمد
حاصل از بهرهبرداري از  NTFPsدر منطقه مورد مطالعه،
اين محصوالت به هفت دسته تقسيم شدهاند که در ادامه
هر يک توضيح داده ميشوند.
 -1گالزني
گالزني اصطالحي محلي است که براي سرشاخهزني
درختان بلوط در زاگرس شمالي بکار ميرود .در اين روش،
هرسال اواخر شهريور يا اوايل مهرماه ،هر مالک عرفي،
ميزان جنگلي که در اختيار دارد (گالجار) را به سه يا چهار
قسمت تقسيم کرده ( Jazirehi & Ebrahimi
 )Rastaghi, 2003; Moradi et al., 2010و هر سال با
قطع تمامي شاخههاي درختان موجود در يک قسمت
(شانگال) ،آن را در دستههايي تقسيم کرده که به هر يک
از دستهها" ،باخه" گفته ميشود ( Khosravi et al.,
 .)2012اين باخهها را بر روي زمين يا بر روي درختان
بلوط ذخيره ميکنند و به هر کدام "گَال" گفته ميشود.
در فصل زمستان هر روز از تعدادي از باخههاي موجود در
يکي از گالها براي تغذيه دامها استفاده ميشود .گَال به دو
دسته کوچک يا بزرگ تقسيم ميشود که بر اساس قيمت
آنها در بازار محلي ،درآمد ناخالص حاصل از آن محاسبه
شد .در صورت وجود هزينههاي کارگري ،مقدار آن از
درآمد ناخالص ،کسر و درآمد خالص محاسبه شد .گالزني،
سالي يکبار و در بازه زماني حدود يک هفتهاي انجام
ميگيرد و درآمد آن براي يک سال در نظر گرفته شد.
 -2چراي دام در جنگل
همانطور که ذکر شد ،در اکثر خانوارهاي مورد مطالعه که
به نگهداري و پرورش دام مشغول هستند ،روزي دو بار،
دامها براي مدت شش تا هشت ماه از سال ،براي چرا به
جنگل برده ميشوند .به دليل اينکه ارزش چراي دام در
جنگل در بازار محلي در دسترس نبود ( Mamo et al.,
 ،)2007براي تخمين درآمد اين قسمت ،از رويکرد کاالي
جانشين يعني علوفه استفاده شد ( .)Croitoru, 2007به
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اين صورت که هزينه علوفه مورد نياز هر دام براي يک ماه
مشخص و در تعداد ماههايي که دام براي چرا به جنگل
برده ميشدند ،ضرب شد .عدد بدست آمده بهعنوان درآمد
اين قسمت در نظر گرفته شد.
 -3بذر بلوط
از بذر بلوط در اکثر موارد براي تغذيه دام و گاهي نيز براي
مصارف دارويي استفاده ميشود .هرسال در يک بازه زماني
چندروزه در اواخر تابستان تا اوايل پاييز ،بذر بلوط
بهخصوص بذر دو گونه بلوط مازودار و بلوط ايراني
جمعآوري شده که يا به همان صورت و يا پس از تبديل
به کنستانتره اکثرا بهعنوان خوراک دام استفاده ميشود.
الزم به ذکر است به دليل اينکه بذر گونه ويول قابل
استفاده براي تغذيه دام نيست ،کمتر جمعآوري ميشود.
 -2چوب هيزمي
چوب هيزمي اکثرا از تنههاي خشک و شاخهها تشکيل
شده و ارزش آن بر اساس قيمت آن در بازار محلي تبديل
به ريال شد.
 -5مازو
مازو يا مازوج نام نوعي گال بوده که بر اثر نيش زنبور
گالزاي بلوط بر روي شاخه بلوط مازودار ايجاد ميشود
( .)Jazirehi & Ebrahimi Rastaghi, 2003مازو
معموال در اواخر تابستان تا اواسط پاييز از روي زمين و يا
از روي شاخهها با دست جمعآوري ميشود و به دليل تانن
فراوان آن هم براي مصارف صنعتي و هم دارويي مورد
استفاده قرار ميگيرد ( ;Zargaran et al., 2008
.)Razavi, 2010
 -6گزو
گزو يا گز علفي مهمترين محصول از انواع "مان" در
جنگلهاي بلوط غرب بهويژه زاگرس شمالي است
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( )Jazirehi & Ebrahimi Rastaghi, 2003که بر اثر
گزش شتهاي ،اکثرا بر روي برگ درختان مازودار و ويول
بهصورت قطرات شبنم مانندي تشکيل ميشود
( .)Mohammadi et al., 2003سپس برگهاي داراي
گزو به همراه شاخه توسط مردم محلي قطع شده ،در
مجاورت هوا و نور خورشيد خشک شده و به دليل اهميت
دارويي ،غذايي و اقتصادي آن مورد بهرهبرداري قرار
ميگيرند (.)Mohammadi et al., 2003
 -1ساير NTFPs

از ديگر  NTFPsکه در جنگلهاي شهرستان بانه مورد
استفاده قرار ميگيرد ميتوان به استفاده از چوب براي
پرچين ،سقز يا صمغ که از تنه درختان بنه مورد
بهرهبرداري قرار ميگيرد ،زغالگيري ،ميوه درختان
جنگلي مثل بنه ،گياهان دارويي ،کنگر ،شکار پرندگان و
حيوانات اشاره کرد.
نتايج
نقش راهبردهاي مختلف معيشتي در درآمد خانوار
همانطور که قبال ذکر شد ،راهبردهاي مختلفي که درآمد
مردم منطقه مورد مطالعه را تشکيل ميدادند به هشت
دسته تقسيم شدند .شکل ( ،)2فراواني و درصد خانوارهايي
که هر يک از اين راهبردها را بهعنوان يکي از منابع
درآمدي برگزيدند ،نشان ميدهد .بر اساس اين شکل ،به
دليل دريافت يارانههاي نقدي توسط همه خانوارهاي مورد
مطالعه ،پرداختهاي انتقالي بخشي از درآمد خالص همه
خانوارها را تشکيل ميداد .همچنين ،در بيش از  81درصد
خانوارهاي مورد مطالعه ،بخشي از درآمد خانوار از طريق
استفاده از  NTFPsکسب ميشد که در جايگاه دوم قرار
دارد .کشاورزي و باغداري به ترتيب با فراواني  156و 122
خانوار در رتبههاي سوم و چهارم جاي دارند.
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شکل  - 2فراواني و درصد خانوارهاي مورد مطالعه براي راهبردهاي معيشتي مختلف

جدول ( ،)1نقش اقتصادي هر يک از راهبردهاي معيشتي
را در درآمد خالص ساليانه نشان ميدهد .بر اساس اين
جدول ،درآمد خالص براي هر خانوار در منطقه مورد
مطالعه  181633هزار ريال در سال بود که از اين ميزان،
 83/5درصد آن را درآمد نقدي و  11/5درصد باقيمانده
را درآمد غيرنقدي تشکيل ميداد .درآمد ساليانه حاصل از
مبادله کاال در مرز با ميزان  83513هزار ريال (22/5
درصد) ،پرداختهاي انتقالي با  32283هزار ريال (11/1
درصد) و استفاده از  NTFPsبا ميزان  23333هزار ريال
( 12/3درصد) به ترتيب جايگاهها اول تا سوم را دارند.
درآمد حاصل از کشاورزي ،باغداري و دامداري سنتي به
ترتيب با  1/2 ،8/2و  1/2درصد در رتبههاي بعدي جاي
گرفتند .درحاليکه درآمد حاصل از ساير مشاغل فقط

حدود  6/2درصد از درآمد مردم منطقه را به خود
اختصاص داد .درآمد حاصل از پرورش طيور که اکثرا جهت
مصرف خود خانوار بود ،کمترين نقش اقتصادي را در
درآمد خانوار داشت .شايان ذکر است که بيشترين ميزان
درآمد غيرنقدي در بين راهبردهاي مختلف معيشتي،
مربوط به استفاده از  NTFPsبود .با اينکه درآمد غيرنقدي
حاصل از اين محصوالت بيش از  23درصد کل درآمدهاي
غيرنقدي خانوار را تشکيل ميداد (× 181633( =% 23/3
 ،))%68/6 × 23333( ÷ )%11/5اما درآمد نقدي حاصل
از آنها فقط حدود  5درصد درآمد نقدي کل خانوار را
شامل ميشد (× 23333( ÷ )%11/5 × 181633( =% 5
.))%31/2

جدول  -1نقش راهبردهاي مختلف معيشتي در درآمد خالص ساليانه در خانوارهاي مورد مطالعه
دامداري پرورش مبادله کاال ساير پرداختهاي استفاده از درآمد خالص
کشاورزي باغداري
 NTFPsساليانه کل
در مرز مشاغل انتقالي
سنتي طيور
1

درآمد خالص ساليانه
2
درصد
درصد درآمد نقدي
3
درصد درآمد غير نقدي

15153
8/2
62/5
31/5

833 13153 12333
3/5
1/2
1/2
12/3 11/1 31/1
88/3 28/1 68/3

83513
22/5
133
3

8623
2/6
12/6
1/2

32283
11/1
133
3

23333
12/3
31/2
68/6

181633
133
11/5
11/5

( )1واحد درآمد خالص ساليانه ،هزار ريال است )2( .منظور ،نسبت درآمد خالص ساليانه هر يک از راهبردهاي معيشتي به درآمد خالص ساليانه کل
است که بهصورت درصد بيان شده است )3( .منظور از درآمد غير نقدي ،درآمد حاصل از منابع مختلف درآمدي است که توسط خود خانواده مصرف
شده و به فروش نميرسد.
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شکل  -3فراواني خانوارهاي مورد مطالعه براي استفاده از انواع مختلف NTFPs

اين درآمد ،غيرنقدي بود .به اين معني که اکثر مالکان
عرفي جنگل از محدوده جنگل تحت تصرف خود براي
چراي دامهاي خود خانوار استفاده ميکنند و در موارد
محدودي ،جنگل براي چراي دام اجاره داده ميشد.
همچنين ،بهرهبرداري از مازو و گالزني در جايگاههاي دوم
و سوم قرار دارند که به ترتيب  23/1و  13/5از درآمد
خالصِ حاصل از استفاده از  NTFPsرا به خود اختصاص
دادند .الزم به ذکر است که همه مازو برداشت شده توسط
خانوارها به فروش رسيده و در نتيجه همه درآمد حاصل
از اين محصول نقدي بود .درحاليکه تمام چوب هيزمي
برداشت شده به مصرف خود خانوار اختصاص مييافت و
براي خانوارهاي مورد مطالعه ،درآمد نقدي براي اين
محصول کسب نميشد.

نقش اقتصادي انواع مختلف  NTFPsدر درآمد خانوار
بر اساس شکل ( ،)3از هفت دسته  NTFPsکه توسط
مردم محلي مورد استفاده قرار ميگرفت ،چوب هيزمي در
بيش از  68درصد از خانوارهاي مورد مطالعه بهخصوص
جهت پخت نان استفاده ميشد .بعد از آن ،بهرهبرداري از
مازو ،چراي دام و جمعآوري بذر بلوط به ترتيب در ،56/2
 53و  21درصد از خانوارهاي مورد مطالعه بهعنوان يکي
از راهبردهاي معيشتي مطرح بودند .الزم به ذکر است که
فقط  21/1درصد از خانوارها براي تأمين بخشي از علوفه
مورد نياز دامهاي خود به گالزني ميپرداختند.
بر اساس جدول ( ،)2از کل درآمد بدست آمده در نتيجه
بهرهبرداري از  ،NTFPsچراي دام در جنگل  31/2درصد
درآمد خالص را به خود اختصاص داد که بيش از  18درصد

جدول  -2نقش انواع مختلف  NTFPsدر درآمد خالص ساليانه در خانوارهاي مورد مطالعه

1

درآمد خالص ساليانه
2
درصد
درصد درآمد نقدي
درصد درآمد غير نقدي

گالزني

چراي
دام

بذر بلوط

چوب
هيزمي

مازو

گزو

3163
13/5
5/5
12/5

8123
31/2
1/1
18/1

2153
1/2
28/2
11/6

2623
11/3
3
133

2683
23/1
133
3

1633
1/3
11/5
8/5

ساير
NTFPs

353
1/5
51/1
23/3

درآمد خالص ساليانه
کل NTFPs
23333
133
31/2
68/6

( )1واحد درآمد خالص ساليانه ،هزار ريال است )2( .منظور ،نسبت درآمد خالص ساليانه بدست آمده در نتيجه استفاده از انواع مختلف  NTFPsنسبت
به درآمد خالص ساليانه کل  NTFPsاست که بهصورت درصد بيان شده است.
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بحث و نتيجهگيري
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که اکثر خانوارهاي مورد
مطالعه ،درآمد خود را از طريق چندين راهبرد معيشتي
کسب ميکردند .تنوع منابع درآمدي جنگلنشينان و
روستائيان حاشيه جنگل در مطالعات متعددي همچون
 Soltaniو همکاران ( )2311در زاگرس جنوبي،
 Rayamajhiو همکاران ( )2312در نپال و  Hogarthو
همکاران ( )2313در جنوب چين گزارش شده است.
همچنين ،بعد از مبادله کار در مرز و پرداختهاي انتقالي
بهعنوان اولين و دومين منبع درآمدي مردم جنگلنشين،
بهرهبرداري از  NTFPsباالتر از ساير راهبردهاي معيشتي
مانند کشاورزي ،باغداري و دامداري سنتي قرار گرفت که
با نتايج تحقيق  Soltaniو همکاران ( )2311مطابقت
دارد.
ديگر نتايج حاکي از آن است که بهرهبرداري و استفاده از
 NTFPsيکي از فراوانترين و مهمترين راهبردهاي
معيشتي بکار گرفته در بين مردم منطقه مورد مطالعه بود.
بهطوريکه بعد از پرداختهاي انتقالي که در همه خانوارها
دريافت ميشد ،فراوانيِ بهرهبرداري از  NTFPsبا ميزان
 81/2درصد ،باالتر از ساير منابع درآمدي قرار گرفت .با
اين حال ،اين راهبرد معيشتي فقط  12/3درصد از درآمد
خالص ساليانه و  5درصد از درآمد خالص نقدي ساليانه
خانوارها را به خود اختصاص داد که با مقادير گزارششده
براي ديگر قسمتهاي زاگرس متفاوت است .چنانچه نتايج
مطالعه  Mahdaviو همکاران ( )2311در زاگرس شمالي
نشان داد که فقط  3/8درصد از درآمد ناخالص مردم
جنگلنشين کامياران از توابع استان کردستان از طريق
بهرهبرداري از محصوالت غيرچوبي جنگل همچون
ميوههاي درختان جنگلي ،بذر ،گزو و سقز بدست ميآيد.
البته بهرهبرداري از چوب هيزمي ،برگ درختان جنگلي و
چراي دام در جنگل در محاسبات تحقيق مورد نظر اعمال
نشدند .همچنين  Soltaniو همکاران ( )2311درآمد
ناخالص بدست آمده از جنگل نسبت به کل درآمد خانوار
را براي ساکنان حوزه آبخيز تنگ تامرادي در استان
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کهکيلويه و بويراحمد در زاگرس جنوبي  33tدرصد
گزارش کردند .اين درآمد ،حاصل از بهرهبرداري از چوب
سوخت ،چراي دام در جنگل ،گياهان دارويي ،بذرها و
ميوههاي جنگلي بود .نتايج مطالعه ديگري در گناوه از
توابع شهرستان گچساران در زاگرس جنوبي نشان ميدهد
که درآمد ناخالص نقدي حاصل از جنگل حدود  33درصد
کل درآمد نقدي خانوار را تشکيل ميداد و شامل چراي
دام در جنگل ،چوب سوخت و بذر درختان بود ( Salehi
 .)et al., 2010تفاوت محسوس بين مقادير گزارششده
براي ديگر مطالعههاي انجامگرفته در حوزه زاگرس با نتايج
اين تحقيق ميتواند علل مختلفي داشته باشد .چنانچه
بخشي از اين تفاوت ناشي از محاسبه درآمد خالص در اين
مطالعه و درآمد ناخالص براي مطالعههاي ذکر شده است.
بنابراين مقايسه اين نتايج بايد با احتياط صورت گيرد .از
ديگر داليل ميتوان به شرايط اقتصادي -اجتماعي متفاوت
در منطقه مورد نظر تحقيق حاضر همچون عدم رواج
کوجنشيني در مقايسه با زاگرس مياني و جنوبي و نيز
موقعيت مرزي شهرستان بانه اشاره کرد .چنانچه افزايش
مبادلههاي تجاري با کشور عراق در طي يک دهه گذشته
در اين شهرستان ( )Hajinejad et al., 2010ممکن
است باعث کاهش وابستگي مردم مورد مطالعه به جنگل
شده باشد .چنانچه مهمترين راهبرد معيشتي خانوارها،
مبادله کاال در مرز ايران و عراق بود که  22/5درصد از
درآمد خالص ساليانه را به خود اختصاص داد و به گفته
اکثر مصاحبهشوندگان ،اين شغل در بيشتر موارد بهصورت
غيرقانوني انجام ميگيرد .از طرف ديگر هرچند اطالعات
دقيقي از ميزان بهرهبرداري سنتي از اين جنگلها توسط
جنگلنشينان مورد نظر اين مطالعه در گذشته در دسترس
نيست ،اما بيشتر افراد مصاحبهشونده اذعان کردند که به
علت وضع جريمه براي گالزني توسط ادارات منابع طبيعي
بهخصوص در چند سال اخير ،بسياري از آنها دامداري
سنتي و بهويژه پرورش بز را با توجه به قيمت باالي علوفه
و نبود صرفه اقتصادي ،کنار گذاشته و ميزان برداشت خود
از جنگل و گالزني را کاهش دادهاند .الزم به ذکر است که
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قوانين منع بهرهبرداري از يکي از محصوالت جنگلي باعث
کاهش برداشت آن محصول شده ( Rayamajhi et al.,
 )2012و در چنين شرايطي ،مردم محلي معموال ميزان
برداشت خود را کمتر از ميانگين واقعي عنوان ميکنند
( .)Babulo et al., 2009چنانچه اکثر افرادي که
دامداري سنتي يکي از منابع درآمدي آنها بود ،يک تا سه
رأس گاو را پرورش ميدادند و فقط  21/1درصد کل
مصاحبهشوندگان ذکر کردند که گالزني را هنوز انجام
ميدهند.
بيشترين ميزان درآمد در بين انواع مختلف NTFPs
مربوط به چراي دام در جنگل بود که با نتايج مطالعه
صالحي و همکاران ( )2313در زاگرس جنوبي همخواني
دارد .پس از آن به ترتيب برداشت مازو ،گالزني ،چوب
هيزمي ،جمعآوري بذر بلوط و گزو در جايگاههاي بعدي
قرار گرفتند .اين در حالي است که در مطالعهاي که در
بخش آرمرده در شهرستان بانه انجام گرفت ،مهمترين
محصوالت غيرچوبي از لحاظ نقش اقتصادي آنها در
معيشت خانوارهاي روستايي به ترتيب گالزني ،گزو ،مازو
و شيره سقز عنوان شد ( Ahmadi Lashkenari et al.,
 .)2009از داليل تفاوت آن با نتايج اين تحقيق ميتوان به
لحاظ نشدن چراي دام در جنگل بهعنوان يکي از انواع
 NTFPsاشاره کرد.
چوب هيزمي که در مناطق روستايي داخل و يا اطراف
جنگل اکثرا بهمنظور طبخ غذا و پخت نان استفاده ميشود
( )Mahdavi et al., 2011با  68/1درصد ،بيشترين
فراواني  NTFPsرا به خود اختصاص داد که در مطالعه
 Babuloو همکاران ( )2331در شمال اتيوپي ،نتايج
مشابهي بدست آمده است .همچنين اين محصول بيش از
 11درصد درآمد خالص حاصل از بهرهبرداري از NTFPs
را به خود اختصاص داد .در تحقيق انجامگرفته در شمال
بنين در آفريقا ،درآمد حاصل از چوب هيزمي که منبع
اصلي تأمين انرژي است ،بين  11-32درصد کل درآمد
حاصل از برداشت  NTFPsگزارش شد ( Heubach et
1- Safety net

 .)al., 2011همچنين در مطالعههاي  Mamoو همکاران
( )2331در جنوب غربي اتيوپي و  Babuloو همکاران
( )2331در شمال اتيوپي ،به دليل اينکه منابع انرژي
جايگزين براي اين محصول در مناطق روستايي اين کشور
وجود ندارد ،به ترتيب حدود  51و  25درصد درآمد خالص
حاصل از جنگل مربوط به بهرهبرداري از چوب هيزمي بود
که داراي تفاوت زيادي با نتايج اين تحقيق است .با توجه
به اينکه مردم جنگلنشين شهرستان بانه براي پختوپز و
تأمين گرما از نفت نيز استفاده ميکنند ،هم اينکه تعدادي
از روستاها داراي نانوايي بوده و هم گازکشي در برخي از
مناطق روستايي انجام گرفته ،بنابراين نقش درآمد حاصل
از چوب هيزمي برداشتشده از جنگل در معيشت
خانوارهاي مورد مطالعه قابل توجه نبوده و ممکن است در
آينده نيز کمرنگتر شود.
ديگر يافتههاي اين تحقيق نشان داد که اکثر درآمد حاصل
از محصوالت برداشتشده از جنگل ،غيرنقدي بوده که با
نتايج مطالعه  Karو  )2312( Jacobsonدر بنگالدش و
 Rayamajhiو همکاران ( )2312در نپال همخواني دارد.
بهطورکلي ،هنگاميکه اکثر ساکنان داخل و يا اطراف
جنگلها از  NTFPsبراي مصرف خود خانوار و نه فروش
آن استفاده ميکنند ،جنگلها بهعنوان يک تور ايمني1
عمل ميکنند که در مواقع اضطراري همچون کاهش
محصوالت کشاورزي در نتيجه تغيير شرايط آب و هوايي
مورد استفاده قرار گيرند ( & Shackleton
 .)Shackleton, 2004اين موضوع نشاندهنده اين است
که درآمد حاصل از جنگل بهصورت مستقيم به انباشت
سرمايه منتهي نميشود و دليل آن احتماال قوانين منع
گالزني ،نبود زيرساختها و ضعف بازار فروش محلي است
که باعث شده ديگر راهبردهاي معيشتي همانند خدمات
گردشگري و مبادله کاال در مرز ،نسبت به بهرهبرداري از
 NTFPsو دامداري سنتي ،در مزيت رقابتي باشند
( .)Rayamajhi et al., 2012اين عوامل در آينده
ميتوانند منجر به کاهش نقش اقتصادي جنگل در
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معيشت مردم جنگلنشين شوند .بنابراين تالش براي
پايداري و حفظ جنگل براي نسلهاي بعدي توسط مردم
محلي کاهش يافته ،امکان رهاسازي اين بومسازگان
ارزشمند ( )Ahmadi Lashkenari et al., 2009و
بهرهبرداري بيرويه از جنگلها افزايش مييابد که عواقب
جبرانناپذيري را به همراه دارد ( & Shackleton
 .)Shackleton, 2004لذا پيشنهاد ميشود تصميماتي
جهت ارتقا زيرساختها ،تقويت بازار فروش محلي براي
افزايش درآمد نقدي حاصل از  NTFPsو بخشهاي
اقتصادي ديگر همچون کشاورزي ،صنعت و خدمات توسط
متوليان امر اتخاذ شود .همچنين اجراي برنامههاي
مديريت مشارکتي جنگل بهمنظور ساماندهي و اصالح
بهرهبرداري سنتي که هم منافع حفاظت از منابع طبيعي
و هم افزايش درآمد مردم روستايي از جنگل را به همراه
داشته باشد ،ميتواند در جهت تضمين پايداري جنگلهاي
شهرستان بانه و معيشت مردم جنگلنشين مؤثر باشد.
با توجه به اينکه تغيير نقش اقتصادي جنگلهاي بانه در
معيشت مردم روستايي بستگي به تغييرات اقتصادي-

اجتماعي و سياسي در آينده همچون تغيير قوانين مربوط
به گالزني و قاچاق و توسعه گازکشي به کل روستاهاي
شهرستان دارد ،بنابراين مطالعههاي آينده ميتواند درباره
تأثير افزايش زيرساختها ،امکانات رفاهي ،قوانين و
سياستها بر تغيير نقش جنگل در درآمد خانوارهاي
روستايي انجام گيرد .يادآوري ميشود که دادههاي اين
مطالعه مربوط به بازه زماني آبان ماه  11تا آبان ماه 12
بوده که اين دادهها ميتوانند بر اساس تنوع شرايط آب و
هوايي و تغيير در شرايط اجتماعي -اقتصادي تغيير يابند
(.)Cavendish, 2002
سپاسگزاري
بدين وسيله از مردم ساکن در روستاهاي مورد مطالعه
واقع در بخش نمهشير شهرستان بانه به دليل همکاري در
ارائه اطالعات مفيد براي انجام اين مطالعه و نيز نظرات
مفيد و ارزنده داوران محترم در جهت بهبود کيفيت مقاله
قدرداني ميشود.
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Abstract
Zagros forests are not economically important as a source of industrial wood. However, at the local
level, non-timber forest products play an important role in supporting rural livelihoods. This study
was conducted to examine the financial importance of the different types of livelihood strategies; and
investigate non-timber forest products (NTFPs) role in household economy of rural people and forest
dwellers. The study was carried in Namehshir district of Kurdistan province, northern Zagros forests,
Iran. The results showed that the average annual net income in the sample population was
189,600,000 Rials. Net income from NTFPs that made up 12.3% of the total household net income,
contributed the third most important income sources after income from the cross-border trade between
Iraq and Iran with 42.5% and government transfer payments with 17.1%. However, NTFPs income
was higher than other income sources such as agriculture, horticulture and livestock and has the
largest share in subsistence income. Moreover, the study revealed that among all types of NTFPs,
livestock grazing in the forest provides the highest income. Oak Manna, tree fodder and oak seed
were the next most important sources of NTFPs income for households, respectively. From findings
of this research, establishing the participatory forest management and organizing the traditional
operations are recommended to ensure sustainability of the forests and the livelihoods of forest
dwellers.
Keywords: Baneh, cross-border trade, government transfer payments, livestock grazing in the forest,
non-timber forest products.
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