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 21/6/39تاریخ پذیرش:          93/8/31تاریخ دریافت:  

 
 چکیده

حفاظت از این اکوسیستم و جلوگیری از  که اقتصادی و اجتماعي بالقوه باالیي هستندي، محیطزیست های ها دارای ارزشجنگل    
های ها از جمله جنگلباال بودن ارزش اقتصادی کل جنگللذا . باشدمي فراوني هرگونه دخل و تصرف غیراصولي در آن حائز اهمیت

تفرجي بوده که عمده  -های حفاظتيجنگلجنگل فندقلوی اردبیل جزو . نمایدرا دو چندان ميآنها  فندقلو، اهمیت حفاظت مستمر
مدیریت  و عوامل موثر در محصول فرعي در این منطقه فندق است. هدف از انجام این بررسي ارزیابي درآمد حاصل از تولید فندق

محصول فرعي فندق خصوص پیمایشي در  به صورتمطالعه باشد. روش این مياردبیل  یمنطقه جنگلي فندقلو درمحصول این 
برداران نفر از بهره 97تعداد در این مطالعه باشد. بهره برداران محصول فندق در منطقه مورد مطالعه مي آنبوده و جامعه آماری 

مصرف، فروش، درامد خانوار در سال،  نمتغیرهایي از قبیل میزا فندق به صورت تصادفي جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند.
سهم درآمد از ناحیه برداشت میوه نسبت به درآمد طبق نتایج، بر  .گردیدرانت اقتصادی، میزان اشتغال ایجاد شده و غیره محاسبه 

 7772912 ریال و 1379222 به ترتیبمیزان سود اقتصادی حاصل از تولید فندق و رانت اقتصادی باشد. درصد مي 3/22کل 
ارزش مورد انتظار هر هکتار جنگل از محل برداشت محصول فندق در نهایت . ورد گردیدآدر سال بربه ازای هر هکتار ریال 

توان مي نفر محاسبه شد. 17میزان اشتغال سالیانه از محل تولید فندق در منطقه مورد بررسي  ریال به دست آمد. 19769722
برداران باید با توجه به ظرفیت برداشت پایدار مد بهرههای فندق با توجه به دارا بودن سهم باال در دراگیری نمود که جنگلنتیجه
 برداری و مدیریت گردد.بهره

 
  فندقلو جنگل فندق، ناخالص، درآمد انتظار، مورد ارزش کنوني، خالص ارزش: کلیدی های واژه

 
 قدمه م

غیرچوبی افراد فقیر عموماً انواع مختلفی از محصوالت     
کنند. جنگلی را برای معیشت و کسب درآمد استفاده می

کند فقیرترین افراد در مطالعات زیادی وجود دارد که بیان می
های مرتبط با برداشت محصوالت جهان بیشتر در فعالیت

اهمیت بیشتر محصوالت  .(9) باشندغیرچوبی مشغول می
به دلیل اینکه دامنه وسیعی غیرچوبی برای معیشت روستاییان 

شود و از این محصوالت برای معیشت مردم محلی استفاده می
در  رسد وقسمت اعظم آن به مصرف خود اعضای خانوار می

تواند به طور نمیگردد، بنابراین های رسمی ثبت نمیآمارنامه
کامل بیان شود. در جایی که اقتصاد بازار توسعه پیدا کرده 

زایی این محصوالت بیشتر عنوان درآمداست، جنبه فروش و 
. در یک تحقیق در تنگ تامرادی استان (61)گردد می

 93بویر احمد، سهم جنگل در درآمد کل خانوار  گهکیلویه و
جنوبی و شرقی، آفریقای . در (66)شده است برآورد درصد 

درصد  63از این محصوالت بیشتر از آمده سهم درآمد بدست 
درصد از درآمد خانوارها از برداشت  63باشد. در تانزانیا، می

. در بنین شمالی، به (69) آیدمحصوالت غیرچوبی بدست می
درصد از درآمدهای خانوار، از محل برداشت  93طور متوسط 

. در ایالت مادیا پرداش (9) باشدمیمحصوالت غیرچوبی 
درصد از درآمد کل خانوار از  19تا  03هندوستان، حدود 

. (60) شودبرداشت و فروش محصوالت غیرچوبی تامین می
در باال بودن میزان  ها، وضعیت فقر منطقهالبته نوع جنگل

تواند تاثیرگذار درآمد از محل برداشت محصوالت غیرچوبی می
باشد. با توجه به این پتانسیل، نباید اهمیت محصوالت 

ریزان و غیرچوبی در معیشت خانوارها توسط برنامه
توانند با ران نادیده گرفته شود. این محصوالت میاسیاستگذ

افراد برداشت کننده از هر توجه به موقعیت روستاها، میزان 
خانوار، دسترسی به بازار، درصدهای مختلف درآمدی برای هر 

مطالعات مختلفی به اهمیت محصوالت خانوار ایجاد نماید. 
توان به از جمله آنها می منطقه اشاره نمودندغیرچوبی در 

( به شناسایی محصوالت 0بهمنی )موارد زیر اشاره نمود: 
غیرچوبی مورد استفاده، میزان استفاده از این محصوالت، 

استان  در شهرستان مرودشت آنهاعوامل موثر بر برداشت 
ی خانوارهای مورد مطالعه در این مطالعه پرداخت. فارس

این  . نتایجندهشت روستا به صورت تصادفی انتخاب شد
ت غیرچوبی در درآمد سهم درآمد از محصوالنشان داد  مطالعه

درصد متغیر  62تا  63کل خانوار از بین روستاهای مختلف از 
مهمترین محصوالت غیرچوبی قابل باشد. همچنین می

تهیه شده از بادام  میوه بنه، مجکدر این منطقه استفاده 
باشد. این یم وحشی ، زدو، عسل، قارچ، آویشن و کنگرکوهی

های تعاونیهای ترویجی و تشکیل محقق اجرای کالس
ها روستایی را به عنوان گامی موثر در زمینه رفع محدودیت

و  قنبری همچنین برای استفاده از این محصوالت بیان نمود.
( به بررسی میزان وابستگی خانوارهای روستایی 1همکاران )

ربایجان شرقی ذآاستان در روستای کالله علیا  فندق به گونه
میزان مصرف، فرآوری، فروش خام و در این مطالعه پرداختند. 

فرآوری شده با استفاده از پرسشنامه بررسی شد. این محققین 
 درصد از میوه برداشت شده به صورت خود 68بیان کردند که 

شود و مابقی در بازارهای محلی روستا به مصرفی مصرف می

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری
 های ایرانشناسي جنگلبوم
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نشان داد که این مطالعه نتایج همچنين رسد. فروش می
وسط سهم درآمد حاصل از برداشت ميوه در دوره برداشت مت

درصد برآورد گردید.  57/9نسبت به درآمد کل ساالنه خانوار، 
ها در مد حاصل از جنگلبه نقش درآ (63و همکاران ) یميرو

ی مورد استفاده در این مطالعه از هادادهرفع فقر پرداختند. 
تکميل های گروهی و مصاحبهمصاحبه با افراد کليدی،  طریق

 نتایج این تحقيق نشان داد خانوار انجام شد. 973پرسشنامه از 
د آمدرصد از در 93مدی، لی بيشترین سهم درآجنگمحصوالت 

موجب ميگردد مد آدر که این دهندکل خانوارها را تشکيل می
این  باشند.درصد از خانوارها در باالی خط فقر  03که 

محققين نقش جنگل را در رفع فقر و کمک به توسعه خيلی با 
Heubach اهميت نشان دادند.

به بررسی  (5و همکاران ) 
اهميت اقتصادی محصوالت غيرچوبی در حفظ معيشت جوامع 

که در این  شرقی در بنين شمالی پرداختندآفریقای روستایی 
مورد باز نيمههای خانوار از دو روستا با پرسشنامه 093 تحقيق

سهم درآمد  همچنين در این تحقيق .بررسی قرار گرفتند
، خصوصيات اقتصادی هامحصوالت غيرچوبی در درآمد خانوار

اجتماعی نظير بعد خانوار، سواد، شغل، درآمد کل خانوار، اندازه 
 نتایج این تحقيق نشان داد زمين زراعی، تعداد گاو بررسی شد.

به وسيله خانوارها درآمد ساالنه  درصد از 93به طور ميانگين 
درصد از  هفتو  شودمحصوالت غيرچوبی متنوع ایجاد می

تأمين درآمد کل خانوار از محل برداشت ميوه درختان جنگلی 
شود. همچنين این محققين بيان کردند که خانوارهای می

فقيرتر به برداشت محصوالت غيرچوبی بيشتر از خانوارهای 
د. تقریباً تمام خانوارهای مطالعه شده در باشنمرفه وابسته می

درصد از خانوارها  53برداشت محصوالت غيرچوبی و بيشتر از 
و  آبرهوگاباشند. در فروش این محصوالت مشغول می

محل برداشت محصوالت  ازمد خانوارها درآ (65) همکاران
ا روش ب خانوار 665وری داده از آغيرچوبی را با استفاده از جمع

که نتایج مطالعه آنها نشان داد  ورد کردندتصادفی برآ انتخاب
مد خانوارها از محل برداشت محصوالت غيرچوبی آدر نميانگي

همچنين در تحقيق خود بيان نمودند که . ه استدرصد بود 03
سطح سواد خانوارها، اندازه خانوار و سطح زمين کشت شده در 

 .استمقدار برداشت محصوالت غيرچوبی از جنگل تاثير گذار 
حققين دليل بررسی محصوالت غيرچوبی را به ماین همچنين 

و همکاران  آنگلسن دانند.دليل نقش آنها در فرایند توسعه می
محيطی و معيشت مد زیست آبه بررسی دردر تحقيق خود ( 0)

آنها در تحقيق  کشور در حال توسعه پرداختند. 03در  پایدار
د کل خانوارها مآدرصد از در 05 خود به این نتيجه رسيدند که

خانوارهای فقيرتر و  شودمیتأمين  یاز محصوالت غيرچوب
 موگيدو .(66) آورنددرآمد زیادتری از محصوالت به دست می

غيرچوبی در ( به بررسی سهم محصوالت 66) شاکلتونو 
این فریقای جنوبی پرداختند. آمعيشت افراد روستایی در 

محققين بيان کردند که شش درصد از خانوارها محصوالت 
د واگرچه س رسانند.غيرچوبی برداشت شده را به فروش می

ن بوده ولی نقش مهمی در رفع يحاصله از این محصوالت پای
در ایران از ميان محصوالت جنگلی، ی معيشتی دارد. انيازه

محصوالت غيرچوبی به دليل دارا بودن ارزش غذایی، دارویی، 
برداری صنعتی و در کل اقتصادی در سطح وسيع مورد بهره

هایی که چنين قابليتی را جنگلاز جمله  .(63)گيرد قرار می
لذا برای باشد. میهای فندقلوی اردبيل جنگل ،باشنددارا می

ها الزم مدیریت بهينه محصوالت غيرچوبی در این جنگل
ریزی جهت برداشت، مصرف و محاسبات مالی است برنامه

محصوالت غيرچوبی درست هم وزن با محصوالت چوبی، 
های فندقلو جنگلصورت پذیرد؛ چرا که بعضی از تحقيقات در 

 دباشنمیها اکوسيستمتایيدکننده تخریب کمی و کيفی این 
 استان اردبيل به عنوان یکی از فندقلو های جنگل. (5)

منطقه فندقلو بخاطر های مهم جنگلی معرفی شده و گاهذخيره
 گردنه و یمرتع -جنگلی فرد  به منحصر یها داشتن جاذبه

ز ممتا بسيار قابليتی متنوع، یعطبي هایجذابيت با حيران زیبای
 به نزدیکی دليل به و دارد اکوتوریسم صنعت در توسعه یبرا
 شده تفرجگاه نيز شناخته یکعنوان   ، همواره بهنمين رشه
ل الف از ستهای مخکه گردشگران زیادی در طی زمان تاس

 جایگاه منحصر به فرد ایننمایند. از این منطقه بازدید می
ها به ویژه به لحاظ تنوع گياهی، لزوم مدیریت صحيح و  جنگل

از طرفی برای  .سازد ها را ضروری می مسئوالنه این عرصه
ها الزم مدیریت بهينه محصوالت غيرچوبی در این جنگل

. گرددبرآورد مالی محصوالت غيرچوبی به دقت  ارزشاست 
 هایدر این تحقيق سعی شده است با ارائه مقادیر شاخص

کمی و اقتصادی مربوط به توليد فندق در جنگل فندقلوی 
اردبيل در جهت بهبود مدیریت این اکوسيستم مهم جنگلی 

برداری از قدم برداشت و همچنين زمينه پایش فعاليت بهره
    محصول فندق توسط روستائيان و گردشگران را فراهم نمود.

غيرچوبی در این تحقيق به بررسی یکی از محصوالت 
شود. ها یعنی فندق پرداخته میجنگلحاصل از این ثيرگذار تأ

های اقتصادی تحقيق شامل محاسبه شاخص این اهداف
مربوط به برداشت و فروش محصول فندق از جمله درآمد 

برداران، حاشيه بازاریابی و ارزش مورد ناخالص ساالنه بهره
و تعيين  انتظار جنگل ناشی از توليد فندق در جنگل فندقلو

های اقتصادی مربوط به برداشت و فروش نقش شاخص
 محصول فندق از جنگل فندقلو در اقتصاد خانوارها

 باشد. می 

 
 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
های جنگلی شمال شرقی این تحقيق در یکی از عرصه    

استان اردبيل، به نام منطقه جنگلی فندقلو انجام گرفت. 
واقع در شرق استان اردبيل و چسبيده به منطقه فندقلو 

 3/3300که سطحی حدود  بودههای شمال کشور جنگل
در بر را  پوشش جنگلیاز هکتار  369دارد. این وسعت هکتار 

 95˚01´منطقه جنگلی فندقلو با مختصات جغرافيایی  گيرد.می
کيلومتری  07طول شرقی، در فاصله  95˚60´عرض شمالی و 

کيلومتری جنوب شهر نمين قرار گرفته  63شهر اردبيل و در 
طبق طرح تهيه شده توسط اداره کل منابع طبيعی بر است. 

متر، ميلی 3/033متوسط بارندگی ساليانه استان اردبيل، 
 5/3درصد و متوسط دمای ساليانه  53رطوبت نسبی ساليانه 

باشد. حداقل ارتفاع جنگل فندقلو از سطح میگراد درجه سانتی
متر است.  6533متر و حداکثر ارتفاع آن  6733دریاهای آزاد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%86
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جنس  91تیره و  5گونه جنگلي متعلق به  91در جنگل فندقلو 
 های شناسایي شدهگونهدر بین انواع كه  شناسایي شده است

نظیر فندق، راش، بلوط، ازگیل، بیدمشک و هایي گونه آن
  زالزالک وجود دارد.

 هاآوری دادهمعجروش 
توسط  فندق مصرف برآورد منظور بهدر این مطالعه     

هایي از نوع پرسشنامه به تهیه اقدام ساالنه صورت خانوارها به
برداران، نحوه و بهرهنیمه باز به منظور روشن شدن تعداد 

ها و درآمدهای حاصل از برداشت، هزینهمیزان برداشت، 
اقتصاد خانوارها و فرآوری محصول برداشت شده گردید. 

 فندق محصول بردارانبهره شامل تحقیق این آماری جامعه
 فندق درختچه غالب پوشش با بررسي مورد جنگل از حاصل

ها توسط این دو گروه از افراد تکمیل لذا پرسشنامه. باشدمي
 و یافته ساختار نیمه مصاحبه روش با بررسي اینهمچنین شد. 

 19در تابستان سال  سرشماری روش به و مستقیم  مشاهده
خانوار روستایي و  85عدد ) 11 هاتعداد پرسشنامه .انجام گردید

توسط افراد مورد مطالعه  ه است كهبودخانوار گردشگر(  98
در این بررسي عالوه بر پرسشنامه از ابزارهای تکمیل گردید. 

هده مستقیم و مصاحبه به عنوان ابزارهای كمکي جهت مشا
    .تکمیل اطالعات استفاده شد

 است صورت كار بدین در بخش محاسبات اقتصادی، روش    
 محاسبه میانگین و فندق برداشت میزان تعیین از بعد كه

 هایهزینه كسر باو ناخالص محاسبه درآمد محصول، قیمت
 خالص محاسبه درآمد ،آن از( نقل و حمل) برداریبهره آشکار

 های پنهانهزینه و آشکار هایهزینه كلیه كسر با سپس. شد
 بر آمده به دست اقتصادی سود ناخالص درآمد از( كارگری)

 ساالنه اقتصادی سود بعد مرحله در. شد برآورد خانوار حسب
 تعیین( اقتصادی رانت) سطح در واحد فندق از آمده دست به

اقتصادی ساالنه حاصل از یک محصول مشخص سود . گردید
كه از رابطه  [1] شوددر واحد سطح رانت اقتصادی نامیده مي

 .گردیدمحاسبه  9

                                    (9) رابطه
A

TCTR
ER


 

 

ERكه در آن
TR: رانت اقتصادی، 9

TC: درآمد كل، 9
: هزینه 3

Aكل و 
 : سطح است.5

فندق  تولید از حاصل زمین هکتار یک اقتصادی رانت سپس   
 9با استفاده از رابطه ( زمین انتظار مورد ارزش) نهایتبي تا

 محاسبه شد. 

                           (            9) رابطه
r

ER
REV  

REV كه در آن
زمین از محل  رانت اقتصادی یک هکتار: 8

6: رانت اقتصادی و  ER ،تولید میوه فندق
r نرخ تنزیل واقعي :

 یا سود بانکي است.

در نهایت به منظور تاثیر برداشت فندق در اشتغال افراد، میزان 
 محاسبه اشتغالمنظور  بهورد شد. آاشتغال ایجاد شده ساالنه بر

برداشت كار الزم برای نفر روز ، مقدار سالدر  نفر بر حسب
موجود در  بر تعداد روزهای كاری مفید محصول مورد نظر

 .  (1)( 3)رابطه  تقسیم شد روز( 982) یکسال

                                  (             3رابطه )
250

dn
E

.
 

 

nكه در آن 
5: تعداد افراد شاغل در روز، 1

d )مدت اشتغال )روز :
1و 

E.اشتغال است : 
 

 و بحث نتایج
 ای پاسخگویانمشخصات فردی حرفه

ج بررسي نشان داد كه هم گردشگران و هم روستائیان اینت   
این مطالعه نتایج نمایند. از فندق موجود در جنگل استفاده مي

نشان داد كه میانگین تعداد افراد در خانوارهای مورد مطالعه، 
 نفر در هر خانوار  9/8گران و از تفرج 5/6از روستائیان 

های تحقیق، كمترین و بیشترین دامنه یافتهباشد. بر طبق مي
های كنندهبرداشتسني پاسخگویان به پرسشنامه، در میان 

باشد. بدین ترتیب سال مي 19 و 51فندق به ترتیب برابر با 
پاسخگو، بیشترین  39با فراواني  82 تا 59كالسه سني 

در نشان داد كه دهد. نتایج اختصاص مي فراواني را به خود
نفر  93گویان روستاهای برداشت كننده فندق از میان پاسخ

تعداد  ونفر دارای سواد در حد خواندن و نوشتن  99 سواد وبي
نفر دارای تحصیالت  99نفر دیپلم و  99دیپلم،  نفر زیر 99

 91برداران فندق، بهره بین از نتایجند. طبق اهدانشگاهي بود
نفر از پاسخگویان دامدار،  96بوده،  مشغول كشاورزی نفر به

نفر از این نفر كارگر و سه  هفتنفر كارمند،  39نفر بیکار،  پنج
 ،اشدبميها كه معموالً نقاشي و غیره شغلافراد به سایر 

 ند. ابوده مشغول
 میزان برداشت و مصرف میوه فندق

میوه برداشت شده، اطالعاتي راجع به میزان  9 جدول    
های مصرف شده و فرآوری شده بوسیله افراد خانوار و فرصت

 این محصوالت را نشان  كنندهبرداشتشغلي برای افراد 
نفر  11برداشت میوه  دركننده دهد. مجموع افراد شركتمي
مجموع و میانگین میوه برداشت نشان داد كه باشد. نتایج مي

فندقلو  جنگل ه كننده مستقیم ازراد استفادشده فندق بوسیله اف
باشد. میزان كیلوگرم مي 9/5 و 5/651به ترتیب برابر با 

یله این افراد به ترتیب برابر با حداقل و حداكثر برداشت بوس
ه كیلوگرم بود 1/5میانگین فروش میوه  وكیلوگرم  55و یک 
شده را صرف خود  برداشتهای گران همه میوهگردش. است

این در حالي است كه خانوارهای روستایي  ،مصرفي نموده
 رسانند.بخشي از میوه را به صورت خام به فروش مي

 
 
 
 
 
 

1- Economic rent                                     2- Total revenue                             3- Total cost                                                    4- Area 
5- Rent economic value                           6- Rate                                            7- Number of people                                       8- Day 

9- Employment 
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 در منطقه مورد مطالعه ميوه فندقفروش مصرف و  مقدار -6 جدول
Table 1. The amount of consumption and sailing Hazelnut in the study area  

 انحراف معيار بيشينه کمينه ميانگين مشخصه
 1/9 61 6 9/9 مصرف )کيلوگرم(

 7/8 91 6 3/4 فروش خام )کيلوگرم(
 0 0 0 0 )کيلوگرم(ميوه فرآوری شده برای فروش 

 1 7 1 9 در برداشت )نفر( تعداد افراد خانوار درگير

 
 ميانگين درآمد ساالنه خانوار از محل برداشت ميوه

درآمد اقتصادی ساالنه هر خانوار از محل برداشت ميوه در    
ریال بوده و سهم 63999000مطالعه  موردبين خانوارهای 

درصد  9/10درآمد از ناحيه برداشت ميوه نسبت به درآمد کل 
 درآمد حاصل از به دليل مصرف ميوه توسط خانوارها، باشد. می
 

ميوه فندق با در نظر گرفتن ارزش ميوه خود مصرفی توسط 
باشد. در صورت در نظر گرفتن ارزش ميوه مصرف خانوارها می

شده توسط خانوارها و تفكيك ارزش آن از درآمد ساالنه 
خانوار از محل برداشت ميوه، درآمد حاصله از محل برداشت 

 ميوه و سهم آن در درآمد کل ساالنه خانوار کمتر خواهد شد. 

 هر خانوار ساالنه کل درآمد در فندق ميوه برداریبهره از صلهحا درآمد سهم -1جدول 
Table 2. The share of income resulted from Hazelnut in total annual income for each family  

 جمع کل  مشخصه
 63999  ریال( ميليوندرآمد اقتصادی ساالنه خانوار از محل برداشت ميوه )

 79310  ریال(ميليون سایر منابع ) درآمد ساالنه خانوار از
 1639  ریال(ميليون هزینه کل برداشت ميوه )

 39969  ریال(ميليون درآمد کل )محل برداشت ميوه + سایر منابع( )
 9/10   سهم درآمد از ناحيه برداشت ميوه نسبت به درآمد کل با احتساب خود مصرفی )%(

 

 های اقتصادی برداشت ميوه فندقمحاسبه شاخص
به ازای فروش ميوه فندق در هر هكتار به صورت ساالنه،     

گردد که از این میریال حاصل  69370000درآمدی معادل 
های کارگری و حمل و نقل الزم برای توليد فندق هزینهمقدار 
باشد. همچنين به ازای فروش ميوه میریال  4388000معادل 

هكتاری مورد بررسی در هر سال،  10فندق در کل منطقه 
 گردد که میریال حاصل  898100000درآمدی معادل 

های کارگری و حمل و نقل الزم برای توليد فندق هزینه
باشد. با تقسيم حاصل تفاضل میریال  133197400معادل 
ميزان  10تومان( بر عدد  998311100ها از درآمدها )هزینه

رانت اقتصادی جنگل از محل توليد فندق به ازای هر هكتار 
آید. با تقسيم ميزان میریال و در هر سال به دست  8381760

ریال(  8381760رانت اقتصادی جنگل حاصل از توليد فندق )
درصد( ميزان ارزش مورد انتظار جنگل  9بر نرخ تنزیل )

ریال به 67319410حاصل از توليد فندق به ازای هر هكتار 
خانوار( و  73برداران فندق )بهرهآید. با احتساب شمار میدست 

برداری بهرهروز  90ر خانوار  و مدت بعد ميانگين اشتغال در ه
از ميوه فندق در جنگل از اواسط شهریور ماه تا اواسط مهرماه، 

، حدود هكتار 10نطقه مورد بررسی با سطح ميزان اشتغال در م
 نفر محاسبه شد.  63
ی برداشت از محل برداشت ميانگين درآمد خانوار در دوره   

ی اطراف جنگل ی فندق توسط خانوارهای روستاهاميوه
باشد که این دالر( می 66/490ریال )63999000فندقلو حدود 

درآمد در مقایسه با درآمد بدست آمده توسط هر خانوار از 
 19دالر(،  81/1برداشت محصوالت غيرچوبی در پانيان هند )
ی برداشت یك برابر بود. ميزان درآمد خالص خانوار در دوره

 مورفیی ا مناطق مورد مطالعهماه در این منطقه در مقایسه ب
دالر( با  91/71(، در نواحی هميشه سبز )61و همكاران )

 11ی خشك خزان کننده )بيشترین ميزان درآمد و در ناحيه
باال بودن ميزان دالر( در گات غربی هند نيز بيشتر است. 

تواند مربوط به باال بودن قيمت محصول درامد هرخانوار، می
ی خانوار ( ميانگين درآمد ساالنه69و همكاران ) نارندرانباشد. 

دالر در هكتار در نواحی کوهستانی تا  71/1در هكتار را از 
کننده گزارش کردند. های مرطوب خزاندالر در جنگل 661

ی % درآمد سرانه90تا  69بطور کلی محصوالت غيرچوبی 
 ( به6و همكاران ) آندرسنشود. خانوارهای روستا را شامل می

این نتيجه رسيدند که کليه خانوارهای مورد مطالعه از توليدات 
کنند و ميزان درآمد حاصل از این توليدات جنگلی استفاده می

باشد. درصد از درآمد کل هر خانواده می 40تا  90حدود 
ها اگرچه نياز به درک صحيحی از اوضاع تحليل این تفاوت

جمعيت در واحد یافتگی، تراکم اقتصاد کالن، درجه توسعه
سطح و سطح دستمزد در این کشورها دارد. با این حال در 

تواند یكی از شرایط برابر، درصد محصول فراوری شده می
متغيرهای مهم در تعيين ميزان درآمد خالص هر خانوار باشد. 

ی فندق و درآمد کل ساالنه خانوار سهم درآمد از برداشت ميوه
وه تا ميزان زیادی بيشتر شود؛ تواند با افزایش برداشت ميمی

ی فندق به کنندهبطور کلی اهالی روستاهای اطراف برداشت
دليل تجاوز و دست اندازی به توده جنگلی توسط گردشگران 
تابستانی از شهرهای مجاور )حتی به صورت نارس( فرصت 

ی واقع شده کافی جهت برداشت به موقع ميوه و مدیریت توده
های خود را ندارند؛ این عوامل ممكن در سامان عرفی روستا

است منجر به سوددهی پایين این فعاليت گردد )طبق نتایج 
خانوار( از کل برداشت  94درصد ) 18این تحقيق حدود 

دهند(. در خانوار( را گردشگران تشكيل می 73کنندگان فندق )
گران صورت امكان بایستی از این نوع برداشت توسط تفرج

 دهستفاا در مهم یهارهكارا از یكیآید. جلوگيری به عمل 
 توسطبرداری هبهر یطرحها ایجرا ل،محصو ینا از بهينه

. باشدمی میدمر یا نیوتعا هایکتشر قالب در محلی دممر
 تمحصوال تمامی ایبر داریبرهبهر یهاطرح ایجرا

 فطر یك از دشومی موجب منطقه ینا در دموجو غيرچوبی
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 ف دیگر طر از و گردد صرفه به ونمقر هاطرح ایجرا
 ها صورت پذیرد. ی کاملي از پتانسیل جنگلاستفاده

 برداریهای بهرهعوامل موثر در محدودیت
دهندگان به پرسشنامه؛ در مورد پاسخطبق نتایج حاصل از    

برداری توسط دولت بهرهنظر افراد برای اعمال محدودیت در 
 33نفر مخالف و  31نفر موافق و  55برداران، بهرهاز دیدگاه 

تفاوت به این امر بودند. درباره اعمال محدودیت در بينفر 
 نفر از  13برداری از میوه فندق توسط خانوارها نیز بهره
نفر مخالف این امر بودند. توضیح  هشتبرداران موافق و بهره

ضیه تفاوت به این قبيکدام از پاسخ دهندگان این که هیچ

 42همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که به ترتیب نبودند. 
نفر، موافق و مخالف پرداخت حق مالكانه در قبال  55نفر و 

استفاده از این محصوالت بودند. بهره برداران برای برداشت 
نمایند و ای پرداخت نمياین محصوالت هیچ نوع بهره مالكانه

هیچ تمایلي نیز برای پرداخت این بهره ندارند که این موضوع 
محدویت در بهره برداری سبب مشكالت »در پاسخ به سوال 
نفر موافق قابل اثبات است که در  00با « اقتصادی میگردد
 محدودیت گویان با تعیینپاسخاز درصدی  71این راستا حدود 

 .(3)شكل  اندودهببرداری فندق موافق بهره در زماني

 

 
 عوامل موثر بر مدیریت محصوالت غیرچوبي برداشت شده -3شكل 

Figure 1. Factors affecting the management of non-harvested products
 

 ضریب همبستگي اسپیرمن بین متغیرهای مختلف -1جدول 
Table 1. The effective factors on non-wood forest products management 

 محدودیت زمان 
برداریبهره  

پرداخت حق بهره 
 مالكانه

 اعمال محدودیت در
توسط دولت برداریبهره   

 پذیرش محدودیت
برداریبهره   

اعمال محدودیت در بهره برداری 
 توسط خانوارها

 
 متغیر

 
**73/6 **72/6 **74/6 **73/6 **73/6  تحصیالت 
 سن -10/6** -15/6** -11/6** -17/6** 10/6**

 درصد یکدر سطح  یدارمعني :**
 

نشان داد که آزمون همبستگي بین متغیرهای مورد بررسي    
ای شامل میزان حرفه-در همه موارد بین متغیرهای فردی

تحصیالت و سن با متغیرهای مدیریتي از قبیل، اعمال 
برداری توسط خانوارها، پذیرش محدودیت بهرهمحدودیت در 

برداری توسط دولت، بهرهبرداری، اعمال محدودیت در بهره
 پرداخت حق بهره مالكانه و محدودیت زمان

دار و همبستگي باالیي وجود دارد معنيبرداری رابطه بهره
(666/6, Sig.=1/6 r>)،  توضیح این که در مورد همبستگي

میزان تحصیالت با متغیرهای مدیریتي در همه موارد مقادیر 
از ، درصد به دست آمد 76ضریب همبستگي اسپیرمن باالتر از 

ای طرف دیگر در مورد همبستگي متغیر سن با متغیره
مدیریتي در همه موارد مقادیر ضریب همبستگي اسپیرمن 

درصد محاسبه شد. نكته مورد اشاره این است که  16باالتر از 
با افزایش میزان تحصیالت پذیرش متغیرهای مدیریتي توسط 

در حالي که با  .شد )همبستگي مثبت(پاسخگویان بیشتر مي

افزایش سن میزان پذیرش متغیرهای مدیریتي توسط 
رسد ميشد )همبستگي منفي(. به نظر ميپاسخگویان کم 

سال( احساس تعلق خاطر بیشتری به  06افراد مسن )باالتر از 
دانند. اما با مياکوسیستم جنگل داشته و آن را از آن خود 

افزایش میزان تحصیالت این احساس که اکوسیستم جنگل 
 آید وميبایستي به سمت بهبود پیش برود، بیشتر پدید 

برداری علمي و اصولي را در ذهن تجسم پاسخگو مسئله بهره
 نماید. مي
برداری از به مطرح شدن طرح تنفس در بهره با توجه   

جنگل، ارزشگذاری دقیق محصوالت غیرچوبي برای تعیین 
چه  کند. اگرميضرورت پیدا جنگل ارزش محصوالت تولیدی 

های جنگلت فرعي المحصویكي از در این مطالعه تنها به 
یر محصوالت اسشده است، اما توجه  (میوه فندقفندوقلو )

باید لحاظ جنگل تولیدی جنگل نیز به عنوان پتانسیل تولیدی 
 شوند.  
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 از برداریبهرههای تهیه طرحگردد که درکنار پیشنهاد می   
 ی صنعت گردشگریتوسعهای، به محصوالت غیرچوبی میوه

لو به دلیل دارا بودن پوشش جنگل فندق توجه گردد. نیز
گیاهی غنی و آب و هوای مناسب بخصوص در فصل 
تابستان، پتانسیل قابل توجهی برای توسعه صنعت گردشگری 

  غیرچوبی تمحصوالعقالئی از  شتدابر. از طرفی دارد
 و باشد شتهدا هاارخانو دقتصاا در مثبت باالیی اتثیرأت نداتومی
 مربوطه یهامانزسا توسط تمحصوال ینا مدیریت در وینرا از

 تمحصوال ینا بهینه دهستفاا و مدیریت به پیش از بیش باید
 قل سطحاحد تعیین و داریبرهبهر یهاطرح تهیه طریق از
عالوه بر  دد.گر توجه هاحطر ینا در نظر ردمو گونه شتدابر

 یهاهزینهجهت کاهش  محلی مناسب یهادنها تشكیلاین 
 مستقیم یابیزارباافزایش سود حاصله از  و سانیزارربا ،شتدابر

  ایبر هادنها دن اینبو مفید گرا. گرددتوصیه می نیز
 فعالیتای بر ننشیناجنگل غبتر ددگر مشخص ننشیناجنگل

 هادنها هم انتومی طریق ینا د. ازشومی بیشتر هادنها ینا در
 انمیز ،همچنین د ونمو فعال  یتولید یهابخش سایر در را

 در  داد. یشافزا طریق ینا از را ننشینا جنگل مددرآ
های مربوط به جنگل فندقلو عالوه بر فندق، کلیه بررسی

ل اعم از عسل، تمشک، حاصل از جنگ غیرچوبیمحصوالت 
مورد اقتصادی مد نظر قرار گرفته و ارزش  زالزالک و غیره

 انتظار جنگل همه محصوالت حاصل از جنگل محاسبه گردد
خشی از جنگل فندقلو به عنوان جنگل در صورت امكان بو 

پژوهشی در نظر گرفته شود تا موجبات مطالعات   -آموزشی
 علمی توسط محققین دانشگاهی تسهیل گردد.
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Abstract  
    Forests have high environmental, economic and social potential values. Therefore, it is 
important to protect this ecosystem and prevent any unauthorized interference. The high 
economic value of forests, including Fandoglu forests, increases the importance of their 
conservation, in particular their continuous conservation. Ardabil Fandoglu forest is one of the 
most protective recreational forests in the area. The main collected product of this area is 
hazelnut. The purpose of this study was to evaluate the income from hazelnut production and 
the factors influencing the management of this species in this area. The method of this research 
was a survey of hazelnut and the statistical population of this research includes hazelnut 
producers in that area. A total of 79 randomly selected hazelnut harvesters were selected to 
complete the questionnaire. The estimated variables were amount on consumption, sale, 
economic rent, annual household income, employment and etc. Share of hazelnut income in 
total household income was 20.3 percent. According to the results, the economic profit and 
economic rent of hazelnuts was 1397000 rials and 8982710 rials per hectare per year, 
respectively. Finally, the expectation forest value per hectare from hazelnut production was 
17965420 rials. The annual employment amount of the hazelnut production was 19 persons. It 
has been concluded according the high economical importance of this species at the household 
economy, it is important to manage this area with consideration of the sustainable harvest rate.  
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