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چکیده
به ، هادر طول قرن. ستهاهاي دنیا تغییر داده، پاکسازي جنگلاز قسمتبسیاري که چهره زمین را در عواملی مهمترین یکی از 

که اهمیت و نقش مسائل اقتصادي و آنجااز. اندکردهبه طور مداوم تبدیل و یا تغییر هاجنگلانسان و تأمین نیازهایش،دلیل وابستگی
ادافیکی،زیستی و،اقلیمیاز طرفی با توجه به شرایطواست مشخص متفاوت و گاهی نا،در مناطق اکولوژیکی مختلفجتماعیا

ر دا آنهازسهم هریکعوامل وشناسایی دقیق این؛ بنابراین و اهمیت بیشتري هستنداثرداراياجتماعی و اقتصادياز عواملبرخی 
در مؤثر عوامل اقتصادي و اجتماعی ترینمهمبنديلویتوتحقیق به شناسایی و ااین در ،منظورهمینبه.ضروریستمورد مطالعهمنطقه

دادنتایج این بررسی نشان . شدپرداخته ) AHP(تحلیل سلسله مراتبی فرایند منطقه کاکارضاي لرستان با استفاده از هايتخریب جنگل
از برداري ، عامل بهرهباشدمیو تغییرکاربري جنگل دامداريبرداري، منطقه که شامل بهرههايدر تخریب جنگلمؤثر از بین عوامل که 

مطالعه و نیاز مردم محلی به در منطقه موردرسانیباشد که علت آن نبود خطوط گازمیهاعامل تخریب این اکوسیستمترینجنگل مهم
.باشدمنظور تهیه سوخت میبرداشت چوب به

)AHP(تحلیل سلسله مراتبیفرایند تخریب جنگل، عوامل اقتصادي و اجتماعی، :کلیديهاي واژه

مقدمه
طبیعیهاي بومزیستایران،غربدرزاگرسهاي جنگل

وهاي گیاهیگونهتنوع باالیی ازآنهادرکههستندارزشی با
عاملی مهم در تهیه بسیاري از د وداروجودجانوري

عواملمتأسفانه.ها هستنداین اکوسیستممایحتاج ساکنان 
چرايرویه،بیهايبرداريبهرهتغییر کاربري،مانندمختلفی

ثبات و پایداري این غیرهوچوببرداشتسوزي،آتشدام،
کیفیتوتعدادازکنند و روز به روزرا تهدید میهااکوسیستم

,Mirzaei(ودشمیکاستهآنجانوريوگیاهیهايگونه

موجود است تخریبوفشارادامهاست،مسلمآنچه). 2012
ها بوده و اکولوژیکی این جنگلتوانمندیهايکه فراتر از 

.داشتخواهدهمراهبهراناپذیريجبرانخسارتهاي
در تخریب این انسانیعامل کلیدينقشتوجه بهبا

کههاي این عامللفهؤمبررسی چگونگی عملکرد ،هاجنگل
- عامل اقتصاديتحت عنوانآنبهطمجموع مسائل مربواز

,Ansari(شودیاد مییاجتماع et al., .ضروریست) 2008
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منابع مرتبط با اجتماعیاقتصاديمسائلکه طوريبه
هاي مختلف مکانی و زمانی مقیاسدرشوندهتجدیدطبیعی

ولعاتمطااینکهبرعالوهووجود داردهاي متفاوتبه شیوه
سطح دربلکهشودمیشاملراکالنسطحدرتحقیقات

عشایرخانواروروستاحتیوشهرستاناستانی،،ايمنطقه
.استمطرحتري پیچیدهطرزبهنیز 

در تخریب مؤثر عوامل اقتصادي و اجتماعی مورد در 
هاي هاي جنگلی، بررسیاکوسیستمویژه منابع طبیعی به

هاي معدودي در داخل کشور و پژوهشمختلفی در خارج از
هایی از آنها که ارتباط در ادامه نمونه.استشده کشور انجام 

.شود، به طور خالصه بیان میبیشتري با موضوع تحقیق دارند
Heydari وضعیت اقتصادي ) 2011(و همکاران

آن در تأثیر نشین زاگرس میانی و اجتماعی مردم جنگل
را با استفاده از روش پرسشنامه مطالعه طبیعی تخریب منابع

دند و به این نتیجه دست یافتند که در روستاهاي مورد کر
نشینان سوخت مورد نیاز خود را از جنگل و نظر جنگل

کنند و در منطقه مورد مطالعه میتأمین هاي فسیلی سوخت
تراکم باالي جمعیت و وابستگی شدید معیشتی روستاییان و 

منجر که به جنگل و محصوالت آن وجود داردنشینان جنگل
.استشدهطبیعیتخریب منابعبه

Gilanipour اي در در مطالعه) 2011(و همکاران
نشین واقع راستاي سنجش میزان وابستگی روستاییان جنگل

مصاحبه روش در شهرستان نور استان مازندران با استفاده از 
که فروش هاییواراستثناي خانکه بهرسیدندبه این نتیجه

. باشندها زیر خط فقر می، سایر خانواراندزمین انجام داده
همچنین چراي دام، تهیه هیزم و چوب، برداشت میوه، 

هاي زنبورداري و تغییر کاربري جنگل ازجمله وابستگی
رود که مجموع این عوامل موجب شمار میمردم به جنگل به

.شودمیجنگل طبیعی و تخریب و آسیب به منابع
Mirakzadeh عواملبررسیبهکه) 2011(و همکاران

،اندهاي جنگلی پرداختهچوبزپایدار ابرداريبهرهدرمؤثر
جنگلچوبیهايوردهافرازنشینانبرداري حاشیهمیزان بهره

رویهبیقطعکهطوريبه، اندکردهزیاد ارزیابیحدرا در
چراي دام و قطع درختان لف،براي مصارف مختدرختان

مهمترین عوامل هاي زراعی رامنظور گسترش زمینبه
Mirzaei.اندکردهبیانمردم تخریب جنگل از دیدگاه 

در تحقیقی تحت عنوان علل و عوامل تخریب ) 2012(
مهمترین ؛هاي زاگرس و راهکارهاي مقابله با آنهاجنگل

ده از چوب زاگرس را استفاهايعوامل تخریب جنگل
سوزي، توسعه عنوان سوخت، چراي دام، آتشبه

.کندها و پدیده گرد و غبار بیان میساختزیر
Moayeri)2013( در پژوهشی با هدف شناخت نوع و

از تولیدات چوبی و غیر چوبی جنگل برداريمقدار بهره
توسط اهالی سه روستا در منطقه هزارجریب بهشهر در استان 

ستفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه به این مازندران با ا
از برداريمقدار کل بهرهدهندگان،نتیجه رسید که پاسخ

، براینعالوه. جنگل را در حد متوسط ارزیابی کردند
نشینکه مردم بومی و حاشیهدهدنشان میهاي تحقیق یافته

جنگلی براي هايجنگل اغلب از چوب درختان و درختچه
استفاده ) درصد6/76(سوخت تأمین و نیز ساخت و ساز

همچنین جوامع روستایی مورد بررسی از دیگر .اندکرده
تأمین منظور جنگل به مقدار زیادي بهچوبیمحصوالت غیر

اند، کهرف دارویی استفاده کردهغذایی، تعلیف دام و مصامواد
ها اصولی، این جنگلغیربرداريمجموعه این عوامل و بهره

.دهدسوق میتخریب را به سمت
Raizada هاي استفاده از شیوه) 2008(و همکاران
کمبود اراضی زراعی، چراي برداري از زمین،نادرست بهره

هاي شغلی به دلیل عدم وجود فرصت،داماز حدبیش
را ناامنی غذایی براي دام و انسانوکاهش اراضی زراعی

استفاده از منابع جنگلی رازجمله مسائل مربوط به نگرانی د
.هند معرفی کردندمنطقه حوضه آبخیز هیمالیا در

Gaveaua زدایی را در جنگل) 2009(و همکاران
غربی اندونزي مورد تحلیل قرار دادند و نتیجه گرفتند جنوب

که قیمت محصوالت کشاورزي، قوانین حاکم و فقر روستایی 
.نددارتأثیر زدایی در منطقه مذکور بر جنگل

Christensen وHeilman)2009 (اي بــا همطالعــدر
ــه    ــوع زیســتی منطق ــش انســان در تن هــدف بررســی نق

شده جنگلی آنوپورنا در کشور نپال عنوان کردنـد  حفاظت
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هاي سـوختنی  برداري فشرده از چوبکه استخراج و بهره
.تواند اثرات قابل توجهی در جنگـل بـه وجـود آورد   می

Mulyoutamiدرنتایج پژوهشی در) 2009(و همکاران
کشـور دردایـاك در شـرق کالیمانتـان   محلی مردمبین

کمبود منبع درآمـد، که مردم به دلیلکردندبیان اندونزي،
وهـا میـوه درختـان، چـوب اززیـاد برداريبهرهاثردر

تولیـد  واسـتفاده از زنبـور  گیاهـان دارویـی،  سبزیجات،
در راجنگـل منطقـه  بو،استفاده از خیـزران و بـام  عسل،

) 2011(و همکـاران  Richard.انددادهقرارخطرمعرض
کـه دریافتنـد تانزانیارزرو درجنگلدربررسی خود در 

آوريجمـع هیـزم، آوريجمـع در حاشیه جنگل،زراعت
در سنتی باعث تغییراتصورتعسل بهبرداشتوه علوف

ــاهی و همکــاران Liu.اســتجنگــل شــدهپوشــش گی
هـاي  استفادهموردتحقیق خود در هايیافتهدر )2012(

،جنگلیهايوردهافرکشور چین از درمردم استان یوننان
هـا قـارچ خـوراکی و کـاج   سوختی،چوباستفاده از به

هـاي جنگلـی  ازجمله مهمترین وابستگی مردم به عرصـه 
تخریـب ایـن   کـه  کردنـد  همچنـین بیـان   .انـد اشاره کرده

وبـومی متناسب سـاکنان  از عدم اشتراك ها ناشیعرصه
.استبه منابع و منافع آنهادسترسی

شود که نقش مشخص میشده انجامبراساس مطالعات 
اجتمـاعی در تخریـب منـابع طبیعـی     –عوامل اقتصـادي  

بسیار مهم و قابل مالحظـه  جنگلی هاي اکوسیستمویژه به
ع و بنابراین با توجـه بـه اهمیـت ایـن موضـو     ؛ بوده است

،منطقـه مـورد مطالعـه   همچنین فقر مطالعاتی در رابطه با
انجــام چنــین تحقیقــی از دیــدگاه اقتصــادي و اجتمــاعی 

.رسدضروري به نظر می
بنـدي لویـت وشناسـایی و ا ،پـژوهش این هدف از انجام 

در تخریــب مــؤثر اجتمــاعی -عوامــل اقتصــاديتــرینمهم
بهینه مدیریتی هايارائه راهکارو ي منطقه مطالعاتیهاجنگل
. باشـد میو ساکنان آن منطقه هايبهبود وضعیت جنگلبراي 

تحلیـل  روش که در جهت رسیدن بـه ایـن مهـم از    طوريبه
ایـن  کـه الزم به ذکر است. شده استسلسله مراتبی استفاده 

هـاي منطقـه کاکارضـا    جنگـل بـار در نخستینبراي موضوع 
.استشده انجام لرستاناستان 

هاروشو مواد 
منطقه مورد مطالعه

هکتار در 82/2606منطقه مورد مطالعه به مساحت 
19'17"تا 48°13'52"محدوده مختصات جغرافیایی

عرض 33°45'27"تا 33°42'36"طول شرقی و °48
آباد در شرق شهرستان خرمکیلومتري شمال31شمالی، در 

ر و حداقل حداکث. )1شکل (استشده استان لرستان واقع 
متر از سطح دریا 1400و 2600ترتیب ارتفاع این منطقه به

آب و هواي منطقه بر اساس روش آمبرژه .باشدمی
آمار هواشناسی بر اساس . باشدمرطوب سرد مینیمه

بارندگی ساالنه میانگین،شناسی منطقههاي هواایستگاه
درجه 6/11سالیانه متر و دماي متوسطمیلی5/620
پوشش گیاهی این منطقه عمدتا جنگل است .انتیگراد استس

هاي معتدل بندي جهانی جزء تیپ جنگلتقسیمو از نظر
تیپ غالب پوشش جنگلی . شوندکننده محسوب میخزان

Quercus(بلوط ایرانی زادمنطقه را درختان شاخه brantii

var. persica(بندي از نظر تقسیم. دهدتشکیل می
خشک هاي نیمهجنگلکشور در سطح ملی جزءهايجنگل

. اي داردو اقلیم مدیترانهشود میزاگرس محسوب
هاي زاگرس هاي منطقه کاکارضا همانند سایر جنگلجنگل

رویه و بیبرداريطی سالیان گذشته و حال به دلیل بهره
شدت تهیه هیزم و کشت دیم در جنگل بهدامداري سنتی،

.اندتخریب شده

روش تحقیق
اي، عوامل در این تحقیق ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه

ها و معیارهاي اقتصادي و اجتماعی مؤثر در تخریب جنگل
اي حاوي سپس پرسشنامه. )2شکل(مورد بررسی تعیین شدند 

تهیه گردید ماتریس مقایسات زوجی معیارهاي مورد نظر و 
طبیعی مجرب و آگاه توزیع بعکارشناسان مناو در بین ) 3شکل (

دیگرمعیارهايبهنسبترامعیارهرنسبیاهمیتگردید تا 
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سلسله مراتبی با استفاده از روش تحلیلآنگاه . کنندتعیین
)AHP(عوامل مؤثر بر تخریب هايمعیارها و در نهایت گزینه

.بندي شدندجنگل اولویت
افزارها به محیط نرمبا وارد کردن دادهنهایتدر

Expert choiceویژه،بردارروشتوسطآنهاترکیب باو
معیارمهمترینوشدهزیرمعیارها تعیینومعیارهانهاییوزن

هاي منطقه کاکارضامؤثر در تخریب جنگلمعیارزیرو
.استخراج شدند

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. 1شکل 

صمیم تحلیل سلسله مراتبی تحقیق درخت ت. 2شکل

عوامل مؤثر بر تخریب جنگل

تغییرات کاربري اراضی عوامل مربوط به دام برداري و برداشتبهره

افزایش تعداد نامناسبچرايافزایش تعداد دامقطع درختانآتش سوزي
دامدار

تبدیل به اراضی 
زراعی

سازيجاده
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)AHP(دهی به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن
Expertافزاردهی از نرمدر این روش براي وزن

choiceشود استفاده می)Zhang et al., 2014( . یکی از
و ) زوجی(هاي تعیین وزن فاکتورها مقایسه دو دویی روش

در این روش، معیارها دو . باشدتعیین ارجحیت فاکتورها می
به دو با یکدیگر مقایسه شده و درجه اهمیت هر معیار، 

امتیازدهی و تعیین براي . شودمینسبت به دیگري مشخص 
.ودشمیاستفاده ها از جدول زیراهمیت بین فاکتور

هاکمیتی ساعتی براي مقایسه دو دویی فاکتور9مقایسه -1جدول 
توضیحتعریفامتیاز

Equally preferredدر تحقق هدف دو معیار اهمیت مساوي دارنداهمیت مساوي1

Moderately Preferredاستjبیشتر از کمی iکه براي تحقیق هدف اهمیت دهدمیتجربه نشان اهمیت اندکی بیشتر3

Strongly preferredاستjبیشتر از iکه براي تحقیق هدف اهمیت دهدمیتجربه نشان اهمیت بیشتر5

Veryاستjخیلی بیشتر از iکه براي تحقیق هدف اهمیت دهدمیتجربه نشان اهمیت خیلی بیشتر7 strangle preferred

Extremelyور قطعی به اثبات رسیده استبه طjنسبت به iاهمیت خیلی بیشتر اهمیت مطلق9 preferred

-حالت میانه دارداهمیت معیارهنگامی که-2،4،6،8

اي از پرسشنامه نمونه-3شکل 
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سپس با توجه به امتیازاتی که توسط کارشناسان و 
هاي جدولشود متخصصان به معیارها و مقایسات آنها داده می

مورد تجزیه و تحلیل Expert choiceافزار طراحی شده در نرم
پس از وارد . آیدمیدست وزن نهایی هر فاکتور بهوگیردقرار می

نرخافزار میزان در این نرمهاو فاکتورهاکردن زیرسیستم
دهی وزن1/0با احتساب کمتر از سپسناسازگاري آنها تعیین و 

,Rostamizad(شود تصحیح می et al., 2013.(

ایجنت
وال شوندهئجنسیت افراد س

مورد مطالعه را برحسب توزیع فراوانی نمونه) 2(جدول 
.کندجنسیت افراد ارائه می

تحصیالت افراد
شان توزیع فراوانی افراد را برحسب تحصیالت) 3(جدول 

.دهدنشان می
شغل افراد

دهنده برحسب عنوان شغلی که افراد پاسخ) 4(در جدول 
. اندبندي شدهل به فعالیت هستند طبقهدر آن مشغو

خدمت افرادسابقه
خدمت گان براساس میزان سابقهدهندپاسخ) 5(در جدول 

.اندبندي شدهآنان دسته

مورد بررسی بر حسب جنسیتتوزیع فراوانی نمونه-2جدول
فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانی مطلقجنسیت

384/864/86مرد
66/130/100نز

440/100مجموع

توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیالت-3جدول
فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانی مطلقتحصیالت

13/23/2دکتري
110/253/27کارشناسی

327/720/100ارشدکارشناسی
440/100مجموع

رد بررسی براساس عنوان شغلموتوزیع فراوانی نمونه-4جدول
فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانی مطلقعنوان شغل

13/23/2مدیر
41/94/11معاون

41/95/20سرپرست
148/313/52کارشناس
217/470/100کارمند
440/100مجموع
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مورد بررسی براساس سابقه خدمتتوزیع فراوانی نمونه-5جدول
فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانی مطلقخدمتسابقه

66/136/13سال5تا 1
95/201/34سال10تا 6
82/183/52سال15تا 11
82/185/70سال20تا 16
79/154/86سال25تا 21
سال30تا 26

مجموع
6
44

6/13
0/100

0/100

AHPدهی معیارها و زیر معیارها به روشوزن

با توجه به بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه کارشناسان 
مقایسات زوجی بین عوامل اصلی مؤثر بر ،و متخصصان

آورده شده 6جدول نتایج در . شدانجام تخریب جنگل 
.است

مقایسات زوجی عوامل مؤثر بر تخریب جنگل-6جدول 

کاربري تغییرات برداشتبرداري وبهرهعوامل مربوط به دام
عوامل مؤثر بر تخریب جنگلاراضی

تغییرات کاربري اراضی*309/032
برداشتويبرداربهره**582/05

CR= عوامل مربوط به دام***004/0109/0

آمده از مقایسه عوامل مؤثر در بر اساس اوزان بدست
ها به صورت زیر خواهد بندي گزینهتخریب جنگل، رتبه

:بود

<تغییرات کاربري اراضی <وامل مربوط به دامع

برداري و برداشتبهره
در ) Consistency Rate)CRسازگاري درصد همچنین 

) 10/0تر از کوچک(مقایسات فوق در سطح قابل قبولی 
سازگاري، سازوکاري است که نشان درصد . قرار دارد

هاي حاصل از توان به اولویتدهد تا چه اندازه میمی
.هاي ترکیبی اعتماد کردهاي جدولضاي گروه و یا اولویتاع

برداري و برداشت بهره) زیرمعیارهاي(هاي مؤلفه،در ادامه
مورد بررسی قرار گرفته و AHPبا استفاده از تکنیک 

هاي مقایسات زوجی بین مؤلفه) 7(جدول . شدبندي اولویت
.دهدبرداري و برداشت را نشان میمعیار بهره

برداري و برداشتهاي بهرهمقایسات زوجی مؤلفه-7دولج
برداشتو برداري بهرهسوزيآتشقطع درختانوزن

سوزيآتش*2/05
CR=0/08/0**قطع درختان
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رابطه عوامل مؤثر به ) 7(ر جدول دبر اساس نتایج مندرج 
.باشدبندي میزیر قابل رتبهصورت

قطع درختان<سوزيآتش
سازگاري نیز همانند مقایسه اخیر در سطح قابل قبولی زان می
توان به مقایسه بنابراین می؛ داشتقرار ) 10/0تر از کوچک(

هاي عوامل سپس کلیه زیر مؤلفه.کردزوجی فوق اتکا 
. بندي شداولویتAHPمربوط به دام با استفاده از تکنیک 

.استداده شده نشان ) 8(جدول در نتایج حاصل از بررسی 
هاي مورد نظر را توان مؤلفهمیآمده بدستبه اوزان توجه با 

: کردبندي به صورت زیر رتبه
افزایش تعداد دام<چراي نامناسب <افزایش تعداد دامدار

سازگاري نیز همانند مقایسه اخیر در سطح قابل درصد 
توان بهبنابراین می. داشتقرار ) 10/0تر از کوچک(قبولی 
.کردجی فوق اتکا زومقایسه

هاي عوامل مربوط به داممقایسات زوجی مؤلفه-8جدول
عوامل دامیافزایش تعداد دامچراي نامناسبافزایش تعداد دامداروزن
افزایش تعداد دام*691/054
چراي نامناسب**160/01

005/0=CR149/0***افزایش تعداد دامدار

هاي تغییرات کاربري اراضی با استفاده از در نهایت مؤلفه
مراتبی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در تحلیل سلسله

توان به صورت را میحاصل نتایج . آمده است) 9(جدول 
:کردبندي زیر رتبه

تبدیل به اراضی زراعی<سازيجاده

سازگاري نیز همانند مقایسه اخیر در سطح قابل درصد 
توان به بنابراین می. داشتقرار ) 10/0ر از تکوچک(قبولی 
.کردزوجی فوق اتکا مقایسه

هاي تغییرات کاربري اراضیمقایسات زوجی مؤلفه-9جدول
تغییرات کاربري اراضیتبدیل به اراضی زراعیجاده سازيوزن
تبدیل به اراضی زراعی*750/03

0/0=CR250/0**جاده سازي

وزن نهایی عوامل تخریب-10جدول

عوامل 
تخریب

وزن کلوزنزیر معیارهاوزنمعیارها

582/0برداري و برداشتبهره
2/0116/0آتش سوزي
8/0466/0قطع درختان

109/0عوامل مربوط به دام

691/0075/0افزایش تعداد دام
16/0017/0چراي نامناسب

149/0016/0دامدارافزایش تعداد

750/0232/0زراعیتبدیل به اراضی309/0تغییرات کاربري اراضی
250/0078/0سازيجاده
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محاسبه وزن نهایی عوامل تخریب
هاي وزن نهایی عوامل تخریب جنگل) 10(در جدول 

با توجه به نتایج مندرج در . منطقه کاکارضا آورده شده است
در تخریب جنگل، عامل ؤثر ماز میان عوامل اصلی ،آن

یارها، زیرمعیار قطع معبرداري و برداشت و در بین زیربهره
.اندوزن را به خود اختصاص دادهدرختان بیشترین 

بحث 
وتوسـعه درآننقـش وطبیعیمنابعاهمیتامروزه

استفاده. استانکارناپذیرامريمختلفکشورهايپیشبرد
اینپیشرفتوتوسعهبهدتوانمیجنگلیمنابعازصحیح

شودمیباعثآنبهتوجهوعدمبسیاري کندکمکمنابع
واقتصـادي مسـائل اي ازجملـه هاي توسـعه برنامهکلیه

باسیاسیمسائلهمچنینوآموزشی- اجتماعی، فرهنگی
جوامـع روسـتایی یکـی از    .شـود روبـه رومخـاطره 

هاي مـرتبط بـا جنگـل هسـتند کـه بـا توجـه بـه        بخش
تواند آنها میشان، عملکرد نادرستهاي معیشتیوابستگی

ــه در . هــا شــودموجــب تخریــب جنگــل ــد ب نتیجــه بای
هاي الزم در راستاي شناسایی مسائل اقتصـادي و  بررسی

اجتماعی این جوامع و ارائه راهکارهاي مدیریتی مناسـب  
.اقدام کردرفع آنها براي 

ــان داد    ــژوهش نش ــن پ ــل از ای ــایج حاص ــین ازنت ب
در تخریـب  مـؤثر  اصـلی اقتصادي و اجتماعی هاي معیار

برداري و برداشت، عوامل مربـوط  که شامل بهرههاجنگل
ــرات کــاربري اراضــی مــی  ــه دام و تغیی عامــل ،باشــندب

عامـل تخریـب   ترینمهمبرداري و برداشت از جنگل بهره
این نتیجه با نتایج .هاي منطقه کاکارضا شناخته شدجنگل

ــت ــط بدسـ ــده توسـ ,Raizadaآمـ et al., 2008،
Mulyoutami, et al., 2009 ،Christense & Heilman,

2009،Liu, et al., ,Moayeriو2012 et al., 2013

هاي خود به عامـل  ایشان نیز در پژوهش.داشتمطابقت 
سوخت و تأمین منظور برداري و برداشت از جنگل بهبهره

یکی از مهمترین عوامل تخریب عنوان رفع سایر نیازها به
.اندها اشاره کردهجنگل

هـاي بـین زیـر معیار  کهدهدمیهمچنین نتایج نشان 
ا در قطع درختان بیشترین نقـش ر ،برداري و برداشتبهره

عـالوه کارشناسـان   بـه . هـا داشـته اسـت   تخریب جنگـل 
ترین عامل تخریب را از بین عوامـل مربـوط بـه دام،    مهم

نتایج ،عالوه بر این.انددانستهدام در منطقه افزایش تعداد
از بـین زیـر   کهداشت از آن حکایت ها حاصل از بررسی

بیشترین اثر ،هاي مربوط به تغییرات کاربري اراضیمعیار
هاي جنگلی به اراضی زراعی بـه  تبدیل عرصهتخریبی را

آمده دستهاین نتیجه با نتایج ب.خود اختصاص داده است
آنـان  . مطابقت دارد) 2011(و همکاران Richardتوسط

را هـا  مطالعه خود زراعت در حاشیه جنگـل در نتایجنیز 
. کنندبیان میهاي تانزانیاعاملی مهم در تخریب جنگل

عمل آمده و هاي بهبررسیکرد که بیان در نهایت باید 
زیر معیارهـاي  در بین کلیه دهد که نشان مینتایج حاصل 

برداري و برداشت عوامل مربـوط بـه دام و تغییـرات    بهره
ــا وزن     ــان ب ــع درخت ــار قط ــر معی ــی، زی ــاربري اراض ک

.شـود محسوب میترین عامل تخریبمهم4656/0نهایی
Mirakzadehدست آمده توسـط  این نتیجه با نتایج به et

al., ایشان نیز در نتیجه پژوهش خود . مطابقت دارد2011
عنـوان  نظور مصارف مختلف را بـه معامل قطع درختان به

ها در منطقه مطالعاتی خـود  مهمترین عامل تخریب جنگل
توان بعد از عامل قطع درختان همچنین می.کندمیمعرفی 

سـوزي،  هاي تبدیل به اراضی زراعی، آتشترتیب عاملبه
سازي، افزایش تعداد دام همـراه بـا افـزایش تعـداد     جاده

هـاي منطقـه   تخریـب جنگـل  مهمترین عواملدامداران را
.دانست
در منطقـه  (تحقیـق  این هاي بر اساس یافتهکلی طوربه

برداري ومهمترین عامل تخریب بهره،)جنگلی موردمطالعه
کـه  باشـد منظور مصارف مختلف میبرداشت از جنگل به

رسـانی در  عـدم وجـود گاز  تـوان در میرا دلیل این امر 
نین فقر اقتصـادي مـردم  همچمنطقه مطالعاتی مورد نظر و 

به برداشـت و  تا شدهموجب کهجستجو کرد نشین جنگل
انـرژي و دیگـر   تـأمین  عنـوان منبـع   استفاده از چوب به
؛ بنابراین براي جلوگیري از کننداقدام محصوالت جنگلی 
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تخریب این جنگلها باید موارد زیر در دسـتور کـار قـرار    
:گیرد
و کـاهش  بهبود وضـعیت معیشـتی مـردم محلـی     - 1

وابستگی آنها به جنگل
جلوگیري برايی انرژتأمین استفاده از سایر منابع - 2

از قطع درختان 
جنگلیجلوگیري از تغییر کاربري اراضی- 3
هاي سنتی به صنعتی و نیمه صنعتیتبدیل دامداري- 4
در منطقهزیستی آموزش و ترویج فرهنگ محیط - 5
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