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"مقاله پژوهشی"

تعیین ارزشهای آستانه در سیاستگذاری سامانه عرفی کلگچی
استان چهارمحال و بختیاری -زاگرس

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بوم شناسی جنگلهای ایران

3

مجتبی ایمانی راستابی ،1حمید جلیلوند 2و مهدی زندبصیری

چکیده
موضوع ابزار و استانداردهای اندازهگیری مدیریت پایدار جنگل و کاربرد آنها بهعنوان ابزار اصلی نظارت و کنترل در مدیـریت
جـنگلها دارای اهـمیت بـاالیی اسـت .به کمک ابزار و استانداردهای مدیریت پایدار جنگل میتوان اطالعات دقیقتر و
مناسبتری را برای مدیران و تصمیم گیران مرتبط با جنگل فراهم کرد .مدیریت پایدار جنگل دارای سطوح مختلفی از ابزار و
استاندارها است که بهترتیب شامل اصل ،معیار ،شاخص ،تأییدگرها و ارزشهای آستانه هستند .روش اندازهگیری اطالعات ارزش
آستانه ،تأییدگر نامیده میشود .ارزشهای آستانه ،یک استاندارد برای طرح جنگلداری بیان میکند تا نسبت به پایش شاخص
اقدام شود .در این پژوهش ابزار و استانداردهای مدیریت پایدار جنگل با مطالعه موردی در سامان عرفی کلگچی ارائه شده است.
شاخصهای کاهش تعداد تجاوزات به عرصههای جنگلی ،نرخ بهبود معاش جوامع وابسته به جنگل ،مشارکت جوامع محلی و
تساوی حقوق و شاخص جوامع وابسته به جنگل (تعداد گروهها و زنان سازماندهی شده) از معیار اجتماعی-اقتصادی مورد بررسی
قرار گرفتند .برای بررسی ارزشآستانه و تأییدگرها ،بررسی میدانی ،نظرخواهی از مردم محلی در قالب ترکیب پرسشنامه و
مصاحبه ،توزیع پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان متخصص و بررسی اسناد سازمانهای دستاندرکار مورد استفاده قرار
گرفت .نتایج ارزش های آستانه برای شاخص نرخ معاش و درآمد جوامع محلی نشان داد که برای بهبود نرخ معاش خانوارهای
کشاورز حداقل درآمد ماهیانه  22میلیون ریال و برای خانوارهای دامدار حداقل درآمد ماهیانه  12میلیون ریال نیاز است .برای جلب
مشارکت جوامع محلی حداقل یک تعاونی متشکل از ترکیب مردان و زنان محلی و برای آگاهسازی و ترویج فرهنگ منابع طبیعی،
برگزاری دو جلسه با حضور عموم مردم در سال بهعنوان ارزشآستانۀ شاخص مشارکت جوامع محلی محسوب میشود.
واژههای کلیدی :ارزش آستانه ،تأییدگر ،جامعه محلی ،سیاست جنگل ،مشارکت

مقدمه
در کنفرانس ریو ( )6112بهعنوان منشأ مدیریت پایدار
جنگل ،برنامهای پویا و جامع توسعه پایدار تدوین شد تا
کشورهای مختلف بنا به موقعیتها ،ظرفیتها ،اولویتهای
مختلف خود و با توجه به زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی مورد اجرا قرار دهند ( .)5،1،29مفهوم مدیریت
پایدار در فرآیند توسعه پایدار بهویژه در مدیریت جنگل ها بر
پایه پایداری بوم شناختی ،اقتصادی و اجتماعی استوار است
( .)69مدیریت پایدار عبارت است از استفاده از جنگلها و
اراضی جنگلی به اندازهای که تنوع زیستی ،تولید ،قابلیت
تجدید حیات ،شادابی و دیگر کارکردهای جنگل در حال
حاضر و آینده هماهنگ با کارکردهای بوم شناختی،
اقتصادی و اجتماعی در سطوح محلی ،ملی و جهانی حفظ
شود و باعث صدمه به دیگر بوم سازگانها نشود (.)99
برای تعیین اندازه پیشرفت پایداری جنگلها باید به
مسائلی مانند ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،دخالتهای
انسانی ،نتایج طرحها و تصمیمهای اتخاذ شده برای جنگلها
توجه شود .بههمین دلیل تدوین مجموعهای از استانداردها
برای سنجش و اندازهگیری پایش جنگلها یکی از مهمترین
اهداف رسیدن به مدیریت پایدار است ( .)92به کمک ابزار و
استانداردهای مدیریت پایدار جنگل ،میتوان اطالعات دقیقتر
و مناسبتری را برای مدیران و تصمیمگیران مرتبط با جنگل
5- Verifier

4- Reference Value

فراهم کرد ( .)69به همان اندازه که موضوع مدیریت پایدار
جنگل دارای اهمیت باالیی است ،شناسایی ،تعیین و به
کارگیری ابزار و استانداردهایی که پایداری را مشخص و
چندانی کند ،دارای اهمیت بیشتری است ( .)93مدیریت پایدار
جنگل دارای سطوح مختلفی از ابزار و استانداردهایی است که
9
شامل اصل ،6معیار ،2شاخص ،9ارزش آستـانه 2و تـأییـدگرها
هستـند .ایـن ابـزارهـای اندازهگیری مدیریت پایدار جنگل
برای سطوح مختلف بینالمللی ،ملی و منطقهای ارائه شدهاند
(.)92
اصل ،پایهای برای مدیریت جنگل است که هدفهای
عمومی را تشریح میکنند و بهعنوان ابزار اندازهگیری هدفها
محسوب میشوند ( .)92شرایط و اقدامهایی که جنگل پایدار
را بیان می کنند ،معیار نام دارند .معیارهایی که برای مدیریت
پایدار جنگل انتخاب میشوند ،یک تصمیم در مورد آنچه که
باید پایدار بماند را مشخص میکند (.)93
شـاخص ها ،ابزاری هستند که معیار را با کیفیت و
شفافیتی بیشتر ارائه میدهند .ارزش آستانه ،ارزش مرجع یا
ارزش رفرنس ،آستانۀ مشخص شده برای یک شاخص است.
به عبارت دیگر ،ابزار اندازهگیری شاخصها را ارزش آستانه
مینامند .ارزش آستانه ،ارزش بحرانی یا دست کم الزم برای
یک شاخص محسوب میشود .برای نمونه حداقل سطح درآمد
خانوار جنگلی ،ارزش آستانۀ شاخص افزایش نرخ بهبود معاش
3- Indicator

2- Criteria

1- Principle
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 -6دانشجوی دکتری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 -2استاد ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
 -9استادیار ،دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه سامان عرفی کلگچی با مساحت
 2295/9هکتار در نزدیکی شهرستان لردگان واقع در استان
چهارمحال و بختیاری است .از لحاظ جغرافیایی در مختصات
بین ˊ 93˚ 29تا ˊ 93˚ 93طول شرقی و ˊ 96˚ 96تا
ˊ 96˚ 99عرض شمالی واقع شده است .از نظر امکانات
روستایی مانند وضعیت آب شرب ،گازرسانی در روستای
کلگچی فراهم است و از نظر نزدیکی به شهر در فاصله 63
کیلومتری شهر لردگان قرار دارد (شکل .)2( )6
کشور جمهوری اسالمی ایران عضو فرآیند خاور نزدیک است.
در این فرآیند ،هفت معیار و  19شاخص برای کشورهای عضو
تدوین شده تا بر اساس آنها پایداری جنگلهای خود را مورد
پایش قرار دهند ( .)1در این پژوهش ،چهار شاخص ،بهعنوان
شاخصهای کلیدی منطقه مورد مطالعه ( )61از معیار
نگهداری و توسعه کارکردها و شرایط اجتماعی  -اقتصادی
مورد بررسی قرار گرفت .بهدلیل اینکه معیار
اجتماعی-اقتصادی در زاگرس با چالشهای زیادی مواجه
است ( )22همچنین بیشترین تاکید برنامهریزان و
سیاستگذاران به ابعاد مختلف معیار اجتماعی-اقتصادی است
( ،)26این معیار برای بررسی انتخاب شد .شاخصهای مورد
بررسی عبارتند از :شاخص کاهش تعداد تجاوزات به
عرصههای جنگلی ،نرخ بهبود معاش جوامع وابسته به جنگل،
مشارکت جوامع محلی و تساوی حقوق و شاخص جوامع
وابسته به جنگل (تعداد گروهها و زنان سازماندهی شده).

1- Forest Management Unit
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مردم محلی محسوب میشود .تأییدگرها ،دادهها یا اطالعاتی
هستند که برای ارزیابی شاخصی مشخص باید جمعآوری
شوند ( .)62یک تأییدگر ،منبع اطالعاتی برای یک شاخص یا
ارزش آستانه مربوط به آن شاخص است .تأییدگرها بهطور
معمول بیانگر این هستند که ارزیابی شاخصی مشخص،
مستلزم جمعآوری چه اطالعاتی است .بهطور مثال نسبت
درآمد بهدست آمده از محصوالت جنگلی ،تأییدگری برای
شاخص اقتصادی است .اصـول و معیـارها برای سطـوح
بینالمـللی و شـاخص و ارزشهای آستانه برای سطوح ملّی و
منطقهای ارائه شدهاند .البته معیارها هم برای سطوح
بینالمللی و هم سطوح ملی و منطقهای قابلیت کاربرد دارند
(.)92
در پژوهشهای مختلفی که انجام شده است اهمیت
استفاده از ابزار اندازهگیری بهویژه معیارها و شاخصها برای
شناسایی نقطه ضعف و قوت برنامهریزیها به اثبات رسیده
است ( .)1،65،61،99بیشتر پژوهشهای انجام شده در زمینۀ
مدیریت پایدار جنگل بر روی دو ابزار معیار و شاخصها
متمرکز بوده است .صحرایی و همکاران ( ،)29به بررسی و
تدوین شاخصهای اقتصادی-اجتماعی در مدیریت پایدار
جنگل پرداختند و نتیجه گرفتند که رویکرد شاخصسازی
مبتنی بر معیارهای اصلی توسعه ،یکی از ابزارهای اصلی برای
سنجش پایداری جنگل است .زندبصیری و پروین (،)92
پژوهشی را با هدف مشخص کردن مهمترین معیارها و
شاخصهای مدیریت پایدار برای حوضه آبخیز تنگ سولک
استان کهگیلویه و بویر احمد انجام دادند و دستهای از
شاخص های کلیدی را برای معیارهای اصلی مدیریت پایدار
این جنگل ها ارائه کردند و با تحلیل فشار ،وضعیت و واکنش
بر روی شاخصهای کلیدی ،سیاست ملّی جـنگل ،ایجاد
مدیـریت یـکپارچهنگر و سرمایهگذاری مجدد را بهعنوان
مهمترین واکنشهای مطرح برای شاخصهای کلیدی بیان
کردند .باالنا و همکاران ( )2در پژوهشی در کشور اتیوپی،
مدیریت پایدار جنگل را مورد بررسی قرار داده و بیان کردند
که با آگاه ساختن مردم محلی از پیآیندهای تخریب جنگل و
مشارکت آنها در تصمیمگیریها ،میتوان طرح جامعی از
مجموعه معیارها و شاخصهای محلی تهیه کرد .همچنین در
پژوهشی مشابه ،جالیلووا و همکاران ( )65معیارها و
شاخصهای مدیریت جنگل در کشور قرقیزستان را مورد
بررسی قرار دادند و کلیدیترین معیارها و شاخصهای فرآیند

خاور نزدیک را برای این جنگلها ارائه کردند .در پژوهشی
توسط بونسینا ( ،)9مدیریت پایدار جنگل در سطح یکان
6
مدیریت جنگل در کشور اسلوونی مورد ارزیابی قرار گرفت .
بونسینا بیان کرده است که ارزیابی مدیریت پایدار جنگل به
تعیین ارزشهای آستانه و کاربرد آنها در تصمیمگیریها
وابسته است ( .) 9تا کنون در کشور ایران ،پژوهشی در زمینه
ارائه ارزشهای آستانه ابزار جزئیتر از معیار و شاخصها برای
اندازهگیری مدیریت پایدار جنگل انجام نگرفته است .از این رو
در این پژوهش سعی شده تا با ارائۀ دستهای از ارزشهای
آستانه و تأییدگرها ،اندازهگیری شاخصها را جزئیتر انجام
داد .در نتیجه ،میتوان با استفاده از ارزشهای آستانه به دست
آمده پایش وضعیت فعلی سامان عرفی کلگچی با دقت
باالتری بررسی کرد.
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برای شناسایی تأییدگرها ،جمعآوری اسناد علمی و معتبر
در ارتباط با شاخصهای کلیدی منطقه الزامی است (.)21
برای این منظور با مراجعه به سازمانهای دستاندرکار منطقه،
سازمان هایی که دارای اسناد قابل استناد و معتبر از منطقه
هستند و بازدید از منطقه مورد مطالعه ،اطالعات مورد نظر
جمعآوری شدند .برای شناسایی تأییدگرها از اسناد موجود در
اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری و اداره
منابع طبیعی شهرستانهای شهرکرد و لردگان ،اسناد موجود
در اداره ثبت احوال ،آمار و اطالعات شهرداری ،پیمایش
اراضی منطقه ،عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای ،کتابچه
طرح جنگلداری منطقه ،اطالعات اداره نفوس و مسکن آمار
ایران ،اطالعات مربوط به روستای کلگچی در بخشداری
لردگان استفاده شد .همچنین جمعآوری اطالعات از مردم
محلی ،بهروشهای پرسشنامه ،مصاحبههای شفاهی و
مصاحبه با کارشناسان متخصص و دستاندرکار صورت
گرفت .در این پژوهش ،از روش آماربرداری  633درصد
استفاده شد و از تمامی  19خانوار ساکن این روستا مصاحبه
شفاهی انجام شد و برای هر سرپرست خانوار پرسشنامهای
تکمیل گردید .همچنین  63پرسشنامه برای کارشناسان
متخصص و هشت پرسشنامه از کارشناسان سازمانهای
دستاندرکار جمعآوری شد.
برای بهدست آوردن ارزشهای آستانه ،ابتدا پرسشنامهای
برای تشخیص مسئلههای اجتماعی-اقتصادی شامل اندازه
سواد ،تعداد اعضای خانوار ،نیروی کار ،درآمد ،هزینههای
ماهیانه و مواردی مانند وضعیت مالکیت اراضی ،سطح
زمینهای کشاورزی خانوارها و تعداد دام ،تدوین و اطالعات از
سرپرست خانوارها جمعآوری شد .مهمترین قسمت این
پرسشنامه تعیین میزان حداقل نیازهای مردم محلی با
استفاده از گویه های سطح مورد نیاز برای کشاورزی یا دست
کم درآمد ماهیانه برای تأمین نیازشان و عدم تصرف به جنگل
بود .برای تکمیل فرآیند تعیین ارزش آستانه از اطالعات
تأییدگرهای مربوط هر شاخص بهعنوان مکمل فرآیند استفاده
2- Analyst team

شد تا دیدگاه جامعتری از منطقه مورد بررسی و جامعه محلی
بهدست آید .جمعآوری تأییدگرها به روش پژوهشهای
( )1،65با کمی تغییرات و روش محاسبه ارزشهای آستانه با
روش برگرفته از پژوهش ( )92انجام شد .برای ارائه ارزش
آستانه به صورت کمّی ،از اطالعات کارشناسان متخصص در
منطقه و اطالعات سرپرست خانوارها (که در پرسشنامه و
مصاحبه شفاهی جمعآوری شدند) میانگین گرفته شد و در یک
بازه متغییر و متناسب با بعد خانوار ارائه شد .بهطور مثال در
ارتب اط با حداقل درآمد مورد انتظار مردم محلی ،از هر کدام از
سرپرست خانوارها با توجه به بعد خانوارشان عددی به دست
آمد ،سپس خانوارها به دو طبقه کمتر از پنج نفر و بیشتر از
پنج نفر تقسیمبندی شدند و نظر کارشناسان در ارتباط با
حداقل درآمد مورد نیاز این دو گروه مورد پرسش قرار گرفت و
اعدادی بهدست آمد .از مجموع اطالعات بهدست آمده این دو
گروه ،میانگین گرفته شد و در یک بازه (مثال بین  2- 2میلیون
ریال در ماه) ارائه گردید .سپس این اعداد نیز توسط
کارشناسان متخصصی که مستقیم با این منطقه در ارتباط
هستند و افراد باسواد محلی دوباره مورد بازبینی قرار گرفتند
که اعداد پرت حذف شوند .در نهایت متوسط حداقل درآمد
ارائه شد .همچنین در برخی موارد که اعداد دو بعد خانوار
(بیشتر و کمتر از پنج نفر) به هم نزدیک بودند ،تنها یک عدد
ارائه شد و از ارائه آن در بازه متغیر اعداد خودداری گردید.
بهمنظور بررسی پایداری درونی سؤاالت پرسشنامه ،از
روش سنجش پایایی ضریب آلفای کرونباخ 6با استفاده از
نرمافزار  SPSSاستفاده شد .ضریب آلفای باالی  3/9مطلوب
تلقی میشود و به معنی این است که پرسشنامه از پایایی قابل
قبولی برخوردار است (.)62
پس از تهیه اطالعات از حداقل نیازهای مردم محلی با
تشکیل تیم تحلیلگر 2جنبۀ علمی و تخصصی نیز به این
فرآیند اضافه شد .تیم تحلیلگر شامل دو نفر کارشناس اداره
منابعطبیعی یا قرقبان منطقه ،دو نفر از اساتید مجرب و
متخصص کشوری در زمینه مدیریت پایدار و دو نفر از
1- Cronbach's alpha
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شکل  -6موقعیت منطقه مورد مطالعه

Figure 1. Location of the study area
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نتایج و بحث
پایایی پرسشنامه یا ضریب آلفای کرونباخ برابر با 3/512
بهدست آمد .نتایج بهدست آمده از مصاحبهها و
پرسشنامههای محلی و تیم تحلیلگر در ارتباط با شاخصها،
تأییدگرها و ارزشهای آستانه در جدول  6آمده است .برای
اندازهگیری شاخص کاهش تعداد تجاوزات به جنگل ،هشت
تأییدگر شامل پیمایش و جنگلگردشی ،عکسهای هوایی و
تصاویر ماهوارهای ،کتابچه طرح جنگلداری منطقه ،اطالعات
اداره نفوس و مسکن آمار ایران ،اطالعات مربوط به روستا در
بخشداریها ،اداره ثبت امالک و اسناد ،جمعآوری اطالعات از
مردم محلی از طریق پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان
متخصص و دستاندرکار بهعنوان منابع اطالعاتی شناسایی
شدند .همچنین حداقل سطح کشت برای تأمین امرار معاش
 1-2هکتار متغیر با تعداد افراد خانوارها ،حداقل سطح مورد
نظر برای چراگاه  62-2هکتار متغیر با تعداد رأس دام ،حداقل
میزان مصرف چوب سوخت  2متر مکعب و حداقل مصرف
سوخت فسیلی  623لیتر در سال بهعنوان ارزشآستانههای
این شاخص ارائه شدند .ساختار سلسله مراتبی ابزار و
استانداردهای اندازهگیری مدیریت پایدار جنگل برای شاخص
کاهش تعداد تجاوزات جنگل در شکل  2آمده است.

1- Records Study
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فرهنگیان جامعه محلی روستای کلگچی بود .با استفاده از
تدوین پرسشنامه و مصاحبه شفاهی ا ز اعضای تیم تحلیلگر
خواسته شد تا نسبت به شرایط سامان عرفی کلگچی ،آستانه
بحرانی و حداقل نیاز مردم محلی را تشخیص دهند و به
صورت چندانی بیان کنند .همچنین پس از جمعآوری
اطالعات از مردم محلی و تیم تحلیلگر ،نتایج بار دیگر توسط
تیم تحلیلگر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت تا میانگین
مناسبی از ارزش آستانهها بهصورت چندانی نتیجهگیری شود.
محور این تحلیل ،مشخص کردن آستانههایی برای تأییدگرها
براساس ترکیب نظرخواهی از مردم محلی در ترکیب با بررسی
اسنادی 6در سازمانهای مرتبط با جنگلبانی مانند ادارههای
منابع طبیعی ،ادراههای ثبت اسناد برای جامعه محلی و
مؤسسه های تحقیقاتی جنگل بود .در ارتباط با ارزش آستانۀ
شاخصهای کلیدی ،پس از جمعآوری اطالعات ،با استفاده از
تیم تحلیلگر میزان سنخیّت و صحّت ارزش آستانههای
اندازه گیری شده بررسی و توصیف شد .استفاده از نظر
متخصصین و دستاندرکاران برای تصمیمگیری در مورد منابع
طبیعی پذیرش گستردهای در سالهای اخیر بههمراه داشته
است ( .)21این رویکرد را میتوان از طریق مصاحبه با
کارشناسان و توافق گروهی کارشناسان خبره درباره موضوعی
ویژه دربارة یک شاخص خاص بهدست آورد (.)22
ارزشهای آستانهای مانند حداقل مساحت مورد نیاز برای
خانوار کشاورز ،حداقل سطح چراگاه برای خانوارهای دامدار،
حداقل میزان مصرف چوب سوخت و سوخت فسیلی مردم
محلی به صورت کمّی قابل محاسبه هستند .به کمک ارزش
آستانههای کمّی میتوان ،شاخصها را مورد بررسی قرار داد و
سپس از روی شاخصها ،معیار را بررسی کرد و در نهایت
اصول مدیریت پایدار را مورد پایش قرار داد (.)92

نتایج پژوهش نشان داد که برای بهبود نرخ معاش
خانوارهای کشاورز دست کم درآمد ماهیانه  23میلیون ریال و
برای خانوارهای دامدار دست کم درآمد ماهیانه  62میلیون
ریال نیاز است .برای جلب مشارکت جوامع محلی حداقل یک
تعاونی متشکل از مردان و زنان محلی تشکیل و بودجه
مناسب برای فعالیت تعاونی تخصیص یابد .همچنین برای
آگاه سازی و ترویج فرهنگ منابع طبیعی ،برگزاری دو جلسه با
حضور عموم مردم در سال بهعنوان ارزشآستانۀ شاخص
مشارکت جوامع محلی محسوب میشود .با همسانسازی
دیدگاههای مردم محلی و تیم تحلیلگر مشخص شد که
حداقل  63درصد از درآمد حاصل از طرحهای در حال اجرای
در منطقه ،بهطور عادالنه بین مردم محلی تقسیم شوند.
جنگلهای زاگرس یکی از مهمترین بومسازگانهای
جنگلی کشور به لحاظ بومشناختی و اقتصادی هستند (.)6
تبعیت شرایط هر منطقه از شرایط سیاسی-اجتماعی کشور
( ) 92و تقاضاهای اجتماعی از جنگل و کاردکردهای جنگل
( ،)29نیازمند بهکارگیری ابزار و استانداردهای جدیدی برای
تعیین پایداری جنگلداری و بسط مفهوم شاخصها و افزایش
کیفیت آنها است ( .)92در یکانهای مدیریتی کوچک مانند
سطح سامان عرفی ،تصمیمگیریها با مشکلهای اجرایی
زیادی روبهرو هستند ( .)23همچنین در یکانهای مدیریتی
کوچک ،رابطههای عمیقی میان جوامع محلی ،دستاندرکاران
دولتی و شرح وظایف هر کدام از آنها در استفاده از جنگل
وجود دارد که معیارها و شاخصها توانایی ارزیابی آنها را
ندارند ( .)1در نتیجه باید برای برای یکانهای مدیریتی
کوچکتر با ارائۀ ابزاری جزئیتر ،به سمت مدیریت پایدار
حرکت کرد .از اینرو ،در سامان عرفی کلگچی با استفاده از
مجموعهای از تأییدگرها و ارزشهای آستانه (جدول ،)6
ابزارهایی برای ارزیابی مهمترین شاخصهای مدیریت پایدار
جنگل در این منطقه ارائه شد .نتایج نشان داد که برای هر
شاخص مجموعهای تأییدگر وجود دارد که میتوان با
جمعآوری و تحلیل آنها ارزشهای آستانه را تعیین کرد
(جدول  .)6در پژوهشهایی که در گذشته انجام شده ،با
استفاده از تأییدگرها ،شاخصهای پایداری را مورد بررسی قرار
دادهاند ( .)9،69،65،96البته بعضی از منابع بهدالیلی مانند باال
بودن هزینهها مانند تصاویر ماهوارهای یا عدم دسترسی مانند
اطالعات سازمان ثبت اسناد و امالک ،فراهم آوردنشان دشوار
است.
در پژوهش حاضر ،برای شاخص کاهش تعداد تجاوزات به
عرصههای جنگلی هشت تأییدگر و چهار ارزش آستانه ،برای
شاخص نرخ بهبود معاش جوامع وابسته به جنگل ،چهار
تأییدگر و پنج ارزشآستانه؛ برای شاخص مشارکت جوامع
محلی و تساوی حقوق ،پنج تأییدگر و چهار ارزشآستانه و
برای شاخص جوامع وابسته به جنگل (تعداد گروهها و زنان
سازماندهی شده) ،سه تأییدگر و شش ارزشآستانه ارائه شد.
در سامان عرفی کلگچی به مشابه دیگر مناطق زاگرس،
تعداد زیادی از خانوارهای این منطقه برای تأمین نیازهای
زندگی خود وابستگی شدیدی به منابع جنگلی دارند و شغل
اصلی آنها کشاورزی و دامداری است .خانوارهای کشاورز و
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جدول  -6تعیین ارزشهای آستانه برای شاخصهای کلیدی
شاخص

کاهش تعداد
تجاوزات به جنگل

تأییدگرها
 پیمایش و جنگلگردشی. عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای. کتابچه طرح جنگلداری منطقه. اطالعات اداره نفوس و مسکن آمار ایران. اطالعات مربوط به روستا در بخشداریها. اداره ثبت امالک و اسناد. جمعآوری اطالعات از مردم محلی از طریقپرسشنامه.
 مصاحبه با کارشناسان متخصص ودستاندرکار.

Table 1. Determine the reference value to keys indicators
وضعیت فعلی
ارزشآستانه
 حداقل سطح کشت برای تأمین امرار معاش 1-2هکتار متغیر با تعدا افراد خانوارها.
 حداقل سطح مورد نظر برای چراگاه 62-2هکتار متغیر با تعداد راس دام.
 حداقل میزان مصرف چوب سوخت  2مترمکعب.
 حداقل مصرف سوخت فسیلی  623لیتر درسال.

 متوسط سطح کشت برای تأمین امرار معاشیک هکتار متغیر با تعدا افراد خانوارها.
 متوسط سطح چراگاه  6-2هکتار متغیر باتعداد راس دام.
 متوسط میزان مصرف چوب سوخت  9مترمکعب.
 متوسط مصرف سوخت فسیلی  693لیتر درسال.
متوسط درآمد خانوارهای کشاورز 5-62
میلیون ریال در ماه.
 متوسط درآمد خانوارهای دامدار 5-63میلیون ریال در ماه.
 متوسط درآمد مورد نیاز برای خانوارهایدیگر مشاغل  9-63میلیون ریال در ماه.
 متوسط هزینه ماهیانه برای خانوارهایی با بعد 2-5نفر 1-69 ،میلیون ریال.
 متوسط هزینه ماهیانه برای خانوارهایی با بعدبیشتر از  5نفر 63-69 ،میلیون ریال.

 حداقل درآمد مورد نیاز برای خانوارهایکشاورز  23میلیون ریال در ماه.
 اطالعات اداره نفوس و مسکن آمار ایران. حداقل درآمد مورد نیاز برای خانوارهای کتابچه طرح جنگلداری منطقه (بخشدامدار  62میلیون ریال در ماه.
اجتماعی-اقتصادی).
 حداقل درآمد مورد نیاز برای خانوارهای دیگر جمعآوری اطالعات محلی از طریقمشاغل  9-62میلیون ریال در ماه.
پرسشنامه.
نرخ بهبود معاش
 حداقل و حداکثر هزینه ماهیانه برای اطالعات مربوط به روستا در سازمانهایجوامع وابسته به
خانوارهایی با بعد  2-5نفر 1-63 ،میلیون ریال.
بخشداری ،دامپزشکی و سازمان هدفمندسازی
جنگل
 حداقل و حداکثر هزینه ماهیانه براییارانهها.
خانوارهایی با بعد بیشتر از هشت نفر63-62 ،
میلیون ریال.
 حداقل دو جلسه در سال به منظور آگاه سازی ازطرحهای اجرا شده و طرحهایی که قابلیت اجرا دارند و
چگونگی مشارکت مردم در این طرحها.
 کتابچه طرحهای انجام شده آگاهی حداقل دو نفر از افراد محلی از طرحها به منظورتوسط سازمانهای دستاندرکار.
بهبود در پیشرفت طرحها.
 مصاحبه با کارشناسان ،مجری حداقل یک نفر از مردم محلی (معتمدین محل یا معرفطرحها و مردم محلی.
از معتمدین محل) ،بهطور مستقیم در طرحها شرکت داده
مشارکت جوامع محلی و
شوند تا مقبولیت و پذیرش محلی از طرحها به دست آید.
تساوی حقوق
 حداقل  63درصد از منافع حاصل از طرحها بهطورعادالنه بین مردم محلی تقسیم شوند.
 حداقل یک گروه متشکل از زن و مرد برای سامانعرفی تشکیل شود.
 کتابچه طرحهای جنگلداری در اعضاء این گروه حداقل پنج نفر و بیشتر از مردان باشد.منطقه.
 حداقل یک دوره آموزشی برای توجیه و شرح وظایف این مصاحبه با مردم محلی،گروهها پیشبینی شوند.
کارشناسان متخصص و سردبیر
 این گروه حداقل یک بار در ماه برای شنیدن مشکالتجوامع وابسته به جنگل
تشکلها.
مردم محلی و اراضی و راهنمایی مردم محلی یا ابالغ
(تعداد گروه ها و زنان
 مراجعه به سازمانههای مرتبطسخنان آنها به مراتب باالتر جلسهای برگزار کنند.
سازماندهی شده)
بهویژه بخشداریها و
 این گروه حداقل دو بار در ماه جلسه داشته باشد.استانداریها.
 حداقل بودجه  23-29میلیون ریال در ماه برای اینگروهها پیشبینی شود.

 در طول چهار سال گذشته تنها یکبارجلسه توجیهی برگزار شده است.
 هیچ کدام از افراد محلی در طرحها بهعنوان نیروی کار مورد استفاده قرار
نگرفتند (حتی قرقبان طرح گیاهان
دارویی).
 هنوز منفعت مالی به دست نیامدهاست.

 هیچ گروه متشکل از زن و مرد برایسامان عرفی تشکیل نشده است.
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دامدار از اراضی جنگلی معیشت خود را بهدست میآورند .اما با
بررسی اسناد مشخص شد که در مورد بیشتر خانوارها،
مساحتی بیش از مستثنیات قانونی خود را به کشت و چرای
دام میپردازند .همانطور که در جدول  6مشاهده شد حداقل
سطح کشت برای تأمین امرار معاش خانوارهای کشاورز 2-1
هکتار و حداقل سطح مورد نظر برای چراگاه خانوارهای دامدار
 62-2هکتار است .با توجه به این نتیجه میتوان بیان کرد
برای اینکه کمترین کاهش تعداد تجاوز به عرصههای جنگلی
مشاهده شود باید حداقل نیاز به عرصۀ خانوارهای کشاورز و

دامدار (ارزش آستانه) آنها تأمین شود .در این صورت جنگل
دچار تخریب کمتر و پایداری بیشتری خواهد شد .در
پژوهشهای دیگر ( ،)9،63به وابستگی جوامع جنگلنشین و
تخریب اراضی به دالیل تأمین معیشت توسط آنها اشاره شده
است .نتایج پژوهش نشان داد که برای بهبود نرخ معاش
خانوارهای کشاورز دست کم درآمد ماهیانه  23- 69میلیون
ریال و برای خانوارهای دامدار دست کم درآمد ماهیانه - 63
 62میلیون ریال نیاز است .به عقیده مردم محلی و تأیید
کارشناسان متخصص منطقه ،درآمد مردم محلی پایین است.
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شکل  - 8ساختار سلسله مراتبی برای شاخص کاهش تعداد تجاوزات به عرصه جنگل

Figure 2. Hierarchical structure for the reduce the number of violations of forest indicator
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پایین بودن نرخ درآمد مردم محلی در سامان عرفی
کلگچی باعث شده تا برای جبران کمبود درآمدشان به کشت
غیرمجاز و تخریب اراضی جنگلی شوند .پایین بودن درآمد
مردم محلی را عامل تجاوز به مرز جنگل به منظور جبران
کمبود درآمدشان معرفی شده است ( .)7بهبود وضعیت
اقتصادی و نرخ معاش مردم محلی باعث موفقیت طرحها،
حفاظت و توسعه منابع طبیعی میشود .همچنین تأمین
نیازهای اقتصادی و پایداری مردم محلی در جنگل برای
برنامهریزیها و مدیریت عرصههای جنگلی بسیار مؤثر است
( .)11نتایج پژوهشهای مختلف راه موفقیت برنامهها،
سیاستها و حفاظت از جنگلها را در گرو بهبود شرایط
اقتصادی جوامع محلی بیان کردهاند (.)7،7
برای دستیابی بهتر به شاخص مشارکت جوامع محلی و
تساوی حقوق ،نیاز به زمینهسازی در آگاهی و ترویج علم
منابع طبیعی متناسب با سطح سواد و درک مردم محلی است.
نتایج پژوهش نشان میدهد ،حداقل دو جلسه در سال به
منظور آگاهسازی از طرحهای اجرا شده و طرحهایی که قابلیت
اجرا دارند و چگونگی مشارکت مردم در این طرحها برگزار
شود .همچنین آگاهی حداقل دو نفر از افراد محلی از طرحها و
حضور حداقل یک نفر از مردم محلی ،بهصورت مستقیم در

طرحها میتواند در پیشرفت طرحها تاثیر گذار باشد .در
پژوهشی در منطقهای مشابه با سامانه عرفی کلگچی از نظر
یکانهای مدیریتی و مدیریت سنتّی ،مشارکت دستاندرکاران
و مردم محلی در پیشرفت پروژههای منابعطبیعی را موفقیت
آمیز بیان کرده است (.)82
در سامان عرفی کلگچی بهطور کلی با آستانههایی که
تعیین شدند هم از نظر کیفی و هم از نظر کمّی فاصلههایی
وجود دارد .یعنی بین ارزش آستانههای به دست آمده و شرایط
موجود فاصله وجود دارد .بهطور مثال اگر توقع باشد که سامان
عرفی کلگچی به سمت پایداری حرکت کند ،حداقل یک
تعاونی با بودجهای مناسب برای سامان عرفی کلگچی مورد
نیاز است اما در شرایط فعلی سامان عرفی هیچ گونه تعاونی یا
گروهی برای این کار سازماندهی نشده است .برای دستیابی به
توسعه پایدار منطقه ،باید فاصلههای موجود را بهبود داد .با
فراهم آوردن زیر ساختهای مدیریتی مناسب مانند اجرای
طرحهای درآمدزا ،ایجاد کارگاههای آموزشی ،تشکیل
جلسههایی برای مشارکت مردم محلی ،کارگاههای توجیهی و
ترویج منابع طبیعی و سازماندهی تعاونیها و گروهها برای
حفاظت از عرصههای جنگلی میتوان به این مهم دست
یافت.
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Abstract
Sustainable forest management standards and measurement instruments subject and use them
as the main tool is very important for monitoring and control in forest management. Sustainable
progress monitoring and measuring possible by tools and standards. Tools and standards to help
sustainable forest management can be more accurate and better information provided to forest
managers and decision-makers. Sustainable forest management, including the different levels of
tools and standards, criteria, indicators, confirming and reference value values. Measurement
data confirming called reference value method. Reference values, a standard expression for the
forestry action plan to help the indices. In this research, sustainable forest management
standards and tools presented in the case study of Kalgachi locally system. Reduction in the
number of forest offenses, rate of improved livelihood of forest dependent communities,
grassroots participation and equity and forest dependent community’s involvement (numbers of
organized groups and women) indicators of maintenance and development of socio-economic
functions and conditions were examined. Confirming the reference value used to evaluate the
monitoring field, the local people in the form of a combination of a questionnaire survey and
interviews, distributed questionnaires and interviews with experts and organizations involved
document review were used. The results of reference value of rate of improved livelihood of
forest dependent communities’ indicator showed the need to improve the livelihood of farmer
households, households with monthly income of at least 20 million Rials and animals, the
monthly income of at least 12 million Rials. The minimum contribution to the local community,
a cooperative of local men and women combined, and for natural resources and promoting a
culture of awareness, held two meetings with the public in the run-up to local communities to
participate as a value indicator.
Keywords: Forest policy, Local community, Partnership, Reference value, Verifier

