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ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح » ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ «
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ ) ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس (
دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺪری ﻓﺮ
اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن واﺣﺪ ﭼﺎﻟﻮس

دﮐﺘﺮآﻣﻨﻪ ﺣﻘﺰاد
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ دﮐﺘﺮی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی روﺳﺘﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﭼﺎﻟﻮس

ﭼﮑﯿﺪه
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ،ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﮐﺮاﻧﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر ﯾﮑﯽ از ذﺧﺎﯾﺮ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ارزﺷﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎری را در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ دارد .ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آن ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ
ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،دﺧﻞ و ﺗﺼﺮفﻫﺎی ﻧﺎﺳﻨﺠﯿﺪه ،ﺑﺪون
ﻫﺪف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﺳﻮم از ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ) 6/000/000ﻫﮑﺘﺎر( از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در
داﺧﻞ اﯾﻦ ﻣﺨﺮوﺑﻪ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﯾﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در آﺑﺎدیﻫﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮار زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻗﺮﯾﺐ  100/000ﺧﺎﻧﻮار ،ﺑﺎ ﺣﺪود  4/5ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ داﻣﯽ
در ﻗﺎﻟﺐ  33/000واﺣﺪ داﻣﺪاری ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﺪه آنﻫﺎ داﻣﺪاری اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ دو ﻓﺮﺿـﯿﻪ
ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ :
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار و ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻦ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕـﻞ« واﻓـﺰاﯾﺶ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در دﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﻼردﺷﺖ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕـﻞ«
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ دو ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
زﯾﺮا اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮح را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﺷﺪﻧﺪ در ازای ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺧـﻮد و
دامﻫﺎﯾﺸﺎن از ﺟﻨﮕﻞ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ و ﯾﺎ زﻣﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ آنﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﯿﻮه ﻣﻌﯿﺸﺖ داﻣﺪاری ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از
اﺟﺮای ﻃﺮح اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح » ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ «در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ – ﺑﺪری ﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎر

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﯿﻨﻪ از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ،ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﮐﺎرآﻣﺪن ﮐﺮدن ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ در ذﯾﻞ آﻣﺪه ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺷﻮد.
ـ اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﺮورش زﻧﺒـﻮر
ﻋﺴﻞ و ﻏﯿﺮه ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺣﻞ ﺷﻮد.
ـ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺣﺪی از ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ـ زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻃﺮح واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ روﺳﺘﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و . . .
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی:ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دام ،ﺟﻨﮕﻞ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی روﺳﺘﺎﯾﯽ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه در ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺌﻮری ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫـﺎ و ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ
ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺟﺰاء روﺳﺘﺎ اﻋﻢ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌـﯽ
و اﻧﺴﺎﻧﯽ آن در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ روﺳﺘﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ و در ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .ﻋـﺪم
اﻃﻼع از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه روﺳﺘﺎ ،ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎﻣﻞ از آن را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳـﺘﺎ را ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻗﻮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺳـﺎزﻧﺪه
آن ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ و زﻣﯿﻦﻫﺎی آن ﺑﺎﯾﺮ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎی ﻧـﻮ ﺑـﻮدن اﯾـﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺮﮐﯿﺐﻧﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃـﺮح »ﺧـﺮوج
دام از ﺟﻨﮕﻞ« از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﻟـﺰوم
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻗﺪمﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻌﻘﻮل و ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻨﮕـﻞﻫـﺎ و ﻣﺮاﺗـﻊ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،دارای ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ.
ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮی ﻋﺮﺻﻪﻫـﺎی ﺟﻨﮕﻠـﯽ و ﻣﺮﺗﻌـﯽ ﺑـﻪ
زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺸﺎورزان ﺑﯽزﻣﯿﻦ و ﮐﻢزﻣﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد وارد ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮای روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا از آن ،ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ:

 .1ﺑﺪریﻓﺮ ،ﻣﻨﺼﻮر ـ  ،1369ص .71

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،15ﭘﺎﯾﯿﺰ 1386
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ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﮐﻦ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و اﻧﺮژیزا و از ﻫﻤـﻪ ﻣﻬـﻢﺗـﺮ در ﺗﻌﻠﯿـﻒ دامﻫﺎﯾﺸـﺎن از ﺟﻨﮕـﻞ ﺑﻬـﺮهﻣﻨـﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ دام و ﻣﺮاﺗﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛـﺮ ﭼـﺮای
ﻣﻔﺮط دامﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﻣﺮﺗﻌﯽ درﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ آن از ﺑـﯿﻦ
رﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ).ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ﺟﻌﻔﺮـ  ،1383ص (.130
ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺷﻤﺎل اﯾﺮان اﺟﺮا ﺷﺪ ،ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ داﻣﺪار ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻦ را ﺑﻪ ﻧـﻮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﮑﻮﻫﯽ و ﺟﻠــﮕﻪای وﺣﺘـﯽ ﻧـﻮاﺣﯽ ﺷـﻬﺮی ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه
داﺷﺖ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣـﯽﺗـﻮان از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ،ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﺗﻮﻗـﻊ
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻦ از دوﻟﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪه ،ﺗـﺮاﮐﻢ واﺣـﺪﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و  . . .را ﻧﺎم ﺑﺮد.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح »ﺧـﺮوج دام از ﺟﻨﮕـﻞ« در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮐﻼردﺷـﺖ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دو ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:
1ـ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ داﻣﺪاران ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻦ در ﻣﺤـﺪوده ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
2ـ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺮای روﺳـﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣـﺪار
ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺳﻮاﻻت اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ :ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی
1ـ درآﻣﺪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻦ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای »ﻃﺮح ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
2ـ درآﻣﺪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻦ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای »ﻃﺮح ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ب :ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
1ـ ﺑﺮﺧﻮرداری روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻦ از ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻗﺒﻞ از اﺟـﺮای ﻃـﺮح » ﺧـﺮوج
دام از ﺟﻨﮕﻞ « ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ.
2ـ ﺑﺮﺧﻮرداری روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻦ از ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از اﺟـﺮای ﻃـﺮح » ﺧـﺮوج
دام از ﺟﻨﮕﻞ « ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﺟﺮای ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻫﺪاف ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ:
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ. -ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮهی زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ.
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ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح » ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ «در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ – ﺑﺪری ﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎر

 ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺬف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻣﺪاری ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﮕﻞ. ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار از ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ«در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.
 ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ«.روش اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊﻧﮕﺮی ﯾﺎ ﮐﻠﯽ ﻧﮕﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻠﯽﻧﮕﺮی و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻧﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺌـﻮری
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ
و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ).ﻣﺸﯿﺮی ،ﺳﯿﺪ رﺣﯿﻢ و آﺳﺎﯾﺶ ،ﺣﺴﯿﻦ ـ ،1383ص (.57
ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﮐﺴﺐ اﻃﻼع در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
1ـ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای
2ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ() ﺣﺎﻓﻆ ﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ـ  ،1377ص .(152
در ﺟﻤﻊآوری ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿـﻖ در
ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و
ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮐﺎردان از ادارات ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ اداره ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﯿﻼت وﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح و ﺗﻤﺎس رودررو ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اﻟﺰاﻣﺎت دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﻮاس ﺧﺎص ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗـﺪوﯾﻦ و
آﻣﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی  Spss , Excelﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.
2ـ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ«
 -1-2ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ«

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎل از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ ،اﻫـﺎﻟﯽ
ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن و ﺣﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزادﺳﺎزی ﺟﻨﮕـﻞ از ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺎﻧﻊ زادآوری و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﯾـﺎ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴـﺎرت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻘﺮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی داﻣﺪاری در ﺟﻨﮕﻞ )ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  30واﺣﺪ داﻣﯽ( و ﮐﻠﯿﻪ آﺑﺎدیﻫﺎی ﮐﻤﺘـﺮ از
ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮار در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺷﻤﺎل و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  30واﺣﺪ داﻣـﯽ
و ﯾﺎ آﺑﺎدیﻫﺎی ﺑﯿﺶ از  20ﺧﺎﻧﻮار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دامﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد آنﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫـﺎ ،ﻣﺮاﺗـﻊ و آﺑﺨﯿـﺰداری ﺑـﺎ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،15ﭘﺎﯾﯿﺰ 1386

33

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻤﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮرﺳـﯽﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎل اﯾﺮان دام و ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ از ﺳﻮی ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن و داﻣﺪاران و ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻨﺎن ،ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در اﺛﺮ آﺗﺶﺳﻮزی-
ﻫﺎی ﻋﻤﺪی و ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎم آﺗﺶ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽرود.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﻣﺮاﺗـﻊ و آﺑﺨﯿـﺰداری
ﮐﺸﻮر ،ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« را از ﺳﺎل  1369در ﺷﻤﺎل ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺟـﺮا درآورده و ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن
اﺟﺮای آن در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮔﯿﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ،ﻃﺮح ﻣـﯽﺧﻮاﻫـﺪ اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻧـﺪﮔﯽ
ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻨﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در اﺟﺮای ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ  50درﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻼﻋﻮض دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑـﺮای داﻣـﺪاران
اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت داﻣﺪاری ﻣﺪرن ﺗﻬﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧـﻮد ﺟﻨﮕـﻞﻧﺸـﯿﻨﺎن ﻧﯿـﺰ اراﺿـﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﮔﺮدد )ﻃﺮح اﺳﮑﺎن ﺗﮏ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻦ( ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﺟﻨﮕﻞ ﮐﻮچ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻃﺮح اﺳﮑﺎن ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ داﻣﺪاری در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای دو ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮرـ ،1377ص
 7و .(8
2ـ 2ـ ﺿﺮورت اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ«

ﺟﻨﮕﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﺮ ﮐﺸﻮر و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻧـﺎﺑﻮدی آن
ﻓﻨﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ،ﺧﺎک و ﻣﻮﺟﻮدات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺟﻨﮕﻞ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ از دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ اﺳـﺖ.
ﺑﺴﯽ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺮﺧﻼف اﺻﻮل و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻋﻠﻢ ﺟﻨﮕﻞﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﻨﮕﻞداری ،ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎل
ﮐﺸﻮر ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه اﻏﻨﺎم و اﺣﺸﺎم و داﻣﺪاران ﻣﺘﻌﺪد ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ﺑﺴـﯿﺎر اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭼﺮاﮔـﺎه ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮﺟﻨﮕﻞداری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،داﻣـﺪاری ﺳـﻨﺘﯽ را در ﺟﻨﮕـﻞﻫـﺎ
ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺣﺘﯽ وﺟﻮد ﺣﯿﺎت وﺣﺶ را در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در آوردهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺻـﺪﻣﺎت
وارده ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻋﻠﻮﻓﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾـﻪ در دﺳـﺘﺮس
دامﻫﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺧﻮراک اﯾﻦ دامﻫﺎ در ﺟﻨﮕﻞ از ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﻧﻮرﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿـﺎت ﺟﻨﮕـﻞﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻣﺪاران ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺧﺴﺎرات وارده ﺟﺰ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ واﺣﺪ داﻣﯽ در ﻣﺪت اﻃﺮاق ﺧﻮد روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎل را ﭼﺮﯾﺪه و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  9ﻣﺎه اﻃـﺮاق
دام در ﺟﻨﮕﻞ در ﮐﻞ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺪاد ﻧﻬﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  161/000/000ﻧﻬﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارزش ﺗﻮﻟﯿـﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح » ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ «در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ – ﺑﺪری ﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎر
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و ﻏﺮس آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  116/000/000/000رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن داﻣﺪاران ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و اﯾﺠﺎد ﮔﺮﻣـﺎ در
ﺳﺮای داﻣﺪاری ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺣﺪود  2/800/000ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﭼﻮب ﻫﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎً ﺗﻨﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮده و
 170/000ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﭼﻮب ﺳﺮﭘﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﺮاﻫﺎ و اﺻﻄﺒﻞﻫﺎی داﻣﺪاری از ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺣـﺪود  3/900/000ﻣﺘﺮﻣﮑﻌـﺐ درﺳـﺎل ﺑـﺮآورد
ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ داﻣﺪاران  2/800/000 +170/000 = 2/970/000ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃـﺮح-
ﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮاء در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  2/000/000ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌـﺐ در ﺳـﺎل اﺳـﺖ  .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺠـﻢ ﮐـﻞ ﺑﺮداﺷـﺖ از
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﭼﻮب ﻗﺎﭼﺎق ﺟﻤﻌﺎً ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  4/970/000ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻪ اﻧﺪازه رﺷﺪ ﺟﻨﮕﻞ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻄﻮر داﺋـﻢ از ذﺧﯿـﺮه ﯾـﺎ ﻣﻮﺟـﻮدی ﺟﻨﮕـﻞ ﻣﺼـﺮف
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺿﻤﻨﺎً وﺟﻮد دام در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد دام و ﺗﻨﮓ ﺷﺪن ﻋﺮﺻـﻪ اﻃﺮاﻗﮕﺎﻫـﺎ و ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺮاﮔﺎه ﺑﯿﻦ وراث ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺳـﺎﯾﺮ ﺳـﻄﻮح ﺟﻨﮕـﻞﻫـﺎ ﭘﺮاﮐﻨـﺪه
ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از  3401ﭘﺎرﭼﻪ آﺑﺎدی داﺧﻞ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ  1442ﭘﺎرﭼﻪ ﯾﻌﻨﯽ  %42ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺧﺎﻧﻮارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ
ﻋﻠﺖ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﺪاران ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ از ﺟﻬﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣـﺎﻧﯽ ـ رﻓـﺎﻫﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻣﺪاری ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻧﺎن ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺑﻬـﺮهدﻫـﯽ
ﻧﺎﭼﯿﺰ دام ،ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاف ﺧﺮﯾﺪ و ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﺑـﺮای ﻓـﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﯽ و ﺗﻌﺪد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﻨﮕﻞ از وﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺤﻮل در ﺳﯿﺴﺘﻢ داﻣﺪاری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻨـﻪ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪات داﻣـﯽ و
درآﻣﺪ داﻣﺪار و ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺒﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ـ درﻣﺎﻧﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﻃـﺮح ﺗﺤـﻮل ﺳﯿﺴـﺘﻢ داﻣـﺪاری ﯾـﺎ ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
»ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ).ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕـﻞﻫـﺎ و ﻣﺮاﺗـﻊ
ﮐﺸﻮرـ  ،1377ص  14و .(15
2ـ 3ـ اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ«

ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ » ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ « در واﻗﻊ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻼوه ﺑـﺮ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی،
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮدارد ،در اﯾﻦ ﻃﺮح رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮد و روﯾـﺶ ﺟﻨﮕـﻞ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر دام و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻦ از ﯾـﮏ ﻃـﺮف و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪات داﻣـﯽ و

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،15ﭘﺎﯾﯿﺰ 1386
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ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد دام و ﺑﻬﺴﺎزی اﻣﻮر زراﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻت در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﺪﯾـﺪ از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ داﻣﺪاران و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻫﺪاف را ﻣﯽﺗﻮان در دو ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
اﻟﻒ :ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺗﺤﺮک داﻣﺪاری و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .1ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،رﻓﺎﻫﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ )درﻣﺎﻧﮕﺎه ،ﺣﻤﺎم ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﺮق و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ،( . . .
 .2رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ.
ب :ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ:
1ـ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح و اﺣﯿﺎء و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻋﻠﻤﯽ از ﺟﻨﮕﻞ ﺟﻬﺖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮات
ذﯾﻞ:
ـ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ،
ـ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب ﺑﻮﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻮدهﻫﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ،
ـ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻘﺎط ﺧﺎﻟﯽ و ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻠﯿﻪ داﻣﺪاران ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻦ،
ـ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺮوج ارز،
ـ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل،
ـ ازدﯾﺎد درآﻣﺪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺟﻨﮕﻞ،
ـ اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻮب،
2ـ ﺗﺤﻮل ﺷﯿﻮه داﻣﺪاری ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﺻﻮﻟﯽ و داﻣﺪاری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻣﺪاریﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﻪ داﻣﺪارﻫﺎی ﺗﺠـﺎری
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ:
ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دامﻫﺎی اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی دامﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ،
ـ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ داﻣﺪاران ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ،
ـ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و داﻣﭙﺮوری در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت دام از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ـ ﻋﺮﺿﻪ آﺳﺎن و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻬﺘـﺮ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ در ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد ).ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮرـ  ،1377ص  27و.(28

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح » ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ «در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ – ﺑﺪری ﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎر
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 -3ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 -1-3اوﺿﺎع ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻼردﺷﺖ

ﮐﻼدرﺷﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ »ﮐﻼر« ) (kalarﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﮐـﻼر ﻧـﺎم ﺷـﻬﺮ و ﻗﻠﻌـﻪای ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺤـﺪوده ﮐﻼردﺷـﺖ
اﻣﺮوزی ﺑﻮد) .ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻼر ﻧﯿﺰ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻓﺘﺢ»ک« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻏﻮک و وزغ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ().ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺼﯿﺮی
 ،ﺗﻬﻤﻮرث –  ، 1383ص (7
ﮐﻼردﺷﺖ در  36درﺟﻪ و  29دﻗﯿﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ و  51درﺟﻪ و  6دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻼردﺷﺖ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس ،از ﺷﺮق ﺑﻪ دﻫﺴﺘﺎن ﮐﺠﻮر ،از ﻏﺮب ﺑﻪ دﻫﺴﺘﺎن ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ و از ﺟﻨـﻮب
ﺑﻪ ﺧﻂ اﻟﺮأس ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
ﮐﻼردﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ در ﺣﺪود  1509ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و
ﻣﺮﮐﺰ آن ﺷﻬﺮ ﮐﻼردﺷﺖ در  50ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻼردﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ دﻫﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دﻫﺴﺘﺎن )ﮐﻼردﺷﺖ( ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ در ﺣﺪود  600ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ دﺷـﺘﯽ ﺑـﺎ 13
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل و  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻋﺮض و ﻣﺤﺼﻮر در ﻣﯿﺎن ﮐﻮهﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ در داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮده ﻣﻌـﺮوف ﺗﺨـﺖ ﺳـﻠﯿﻤﺎن از
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺷﺖ دارای ﺷﯿﺒﯽ ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ و ﺷﻬﺮ ﮐﻼردﺷﺖ ﯾﺎ )ﺣﺴﻨﮑﯿﻒ( ﻧﯿـﺰ در اﯾـﻦ دﻫﺴـﺘﺎن واﻗـﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ ).ﺻﻼﺣﯽﻧﮋاد ،ﻋﻠﯽ ـ ،137ص .(16
دﻫﺴﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ وﺟﻮد دارد ،دﻫﺴﺘﺎن ﺑﯿﺮونﺑﺸﻢ )ﺑﯿﺮونﺑﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺼﻮن از ﺳﺮﻣﺎ و ﯾﺨﺒﻨﺪان
اﺳﺖ( ﮐﻪ از ﮔﺮدوﻧﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﺸﻢ ﺗﺎ ﻣﺮزنآﺑﺎد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و دارای ﭼﻬﺮه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺑﺎ زﻣـﯿﻦﻫـﺎی ﺑـﺎ ﺷـﯿﺐ ﺗﻨـﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﯿﻦ دﺷﺖ ﮐﻼردﺷﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻼردﺷﺖواﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿـﺮونﺑﺸـﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪدﯾﮕﺮﻧﻘـﺎط
ﻣﻨﻄﻘﻪ ازارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮیﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
دﻫﺴﺘﺎن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻫﺴﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻼرﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻣﺮزنآﺑـﺎد ﺷـﺮوع و ﺗـﺎ ﺧـﻂاﻟـﺮأس
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒـﺮز ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪﺗـﺮﯾﻦ وﺻـﻌﺐاﻟﻌﺒـﻮرﺗﺮﯾﻦ ارﺗﻔﺎﻋـﺎت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط آن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺑﻮده و روﺳﺘﺎﻫﺎ و آﺑﺎدیﻫﺎی آن در داﻣﻨﻪ ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو
ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﮐﻼردﺷﺖ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﻟﻮس اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از  45ﻗﻠﻪ ﺑﺎﻻی  4000ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﻢﻧﻈﯿﺮی از ﻋﻈﻤﺖ ،ﺻﻼﺑﺖ و زﯾﺒﺎی رﺷﺘﻪﮐﻮهﻫـﺎی اﻟﺒـﺮز
در ﮐﻼردﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻠﻪﻫﺎ ﭘﺲ از دﻣﺎوﻧﺪ) ﺑﺎ  5671ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع( در ﺷﻤﺎر ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠـﻪﻫـﺎی اﻟﺒـﺮز
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺮﻓﻮﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻼردﺷﺖ ،وﺟﻮد ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳـﺖ .در ﻣﯿـﺎن ﺷـﻤﺎری از ﮐـﻮهﻫـﺎی
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻼردﺷﺖ ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و داﯾﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻧﺎآراﻣﻨـﺪ .ﯾﮑـﯽ از

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،15ﭘﺎﯾﯿﺰ 1386
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ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎ »ﻋﻠﻢﭼﺎل« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ دارای  3000ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و  750ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و  80ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ).ﺣﺮﯾﺮﯾﺎن،
ﻣﺤﻤﻮد ـ  ،1359ص .(100
ﺑﺨﺶ ﮐﻼردﺷﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻋـﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻣﻄﻠـﻖ وﻧﺴـﺒﯽ،وﺟﻮد ﮐﻮﻫﻬـﺎی ﻣﺮﺗﻔـﻊ ،ﺷـﺮاﯾﻂ ﭘﻮﺷـﺶ
ﮔﯿﺎﻫﯽ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ واﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮزوﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪدرﯾﺎیﺧﺰر ازاﻗﻠﯿﻢ ﻣﻌﺘﺪل ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽﺑﺮﺧﻮردارﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ
وازﻧﻈﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﺸﮑﯽ ﺟﺰء اﻗﺎﻟﯿﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺟﻨﺲ ﺧﺎک ﮐﻼردﺷﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺧﺎﮐﻬﺎ و روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﺧﺎﮐﻬﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و در ﺳـﻄﺢ
زﻣﯿﻦ ﺑﺼﻮرت داﻧﻪای و در ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﮑﻌﺒﯽ و ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ واﺣﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ )ﮐﻼردﺷﺖ( ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺖ و در ﻣﺤﺪوده آن دﺷﺖﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻠﺨﯿﺰی ﻫﻤﭽـﻮن دﺷـﺖ
ﮐﻼردﺷﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی اﻧﺒﻮه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ در داﻣﻨﻪﻫﺎ و
درهﻫﺎ ،زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﺘﯽ دﯾﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رودﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ ﺳﺮدآﺑﺮود و رود ﭼﺎﻟﻮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
درﯾﺎﭼﻪ وﻟﺸﺖ ﯾﺎ ﺳﻤﺎ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ در ﺣﺪود  20ﻫﮑﺘﺎر در ارﺗﻔﺎع  1050ﻣﺘﺮی و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﻫﮑﺪه ﺳﻤﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﯾﮑﯽ از  10درﯾﺎﭼﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
درﮐﻼردﺷﺖﭼﺸﻤﻪﻫﺎی زﻻل وﺳﺮدﻣﺘﻌﺪدی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪدرﮐﻮهﻫـﺎ وﺟﻨﮕـﻞﻫـﺎ ودر ﺣﺎﺷـﯿﻪ روﺳـﺘﺎﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨـﺪهاﻧـﺪ
وﺑﺮایآﺑﯿﺎری ﻣﺰارع و ﺑﺎغﻫﺎ وﻧﯿﺰآب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻮردﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮐﻼردﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﯿﻦ ﻗﻠﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﻠﺴﻠﻪﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮزازﯾـﮏ ﺳـﻮ و ﺟﻠﮕـﻪ آﺑﺮﻓﺘـﯽ ﺳـﺎﺣﻠﯽ درﯾـﺎی ﺧـﺰر ازﺳـﻮی
دﯾﮕﺮﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺟﻨﮕﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓـﺮاوان ،زﯾﺒـﺎﯾﯽ وﻃـﺮاوت
ﺧﺎﺻﯽ رادرﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ دارا اﺳﺖ).ﺻﻼﺣﯽﻧﮋاد ،ﻋﻠﯽ ـ  ،1377ص .(42
 -2-3اوﺿﺎع ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻼردﺷﺖ

در ﮐﻼردﺷﺖ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ »ﮔﯿﻞ و اﯾﻞ« وﺟﻮد دارﻧﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺪ ﻇﻬﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ »ﮔﯿﻞ ﯾﺎ ﮔﯿﻠﮏ« ﻧﺎم ﺳﮑﻨﻪ ﺑـﻮﻣﯽ ﮔـﯿﻼن ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻣـﺮدم ﺟﻠﮕـﻪ ﺳـﺎﺣﻠﯽ و
درﯾﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ،اﯾﺸﺎن را ﮔﯿﻞ ﯾﺎ ﺟﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻨﻪی اﺻﻠﯽ ﮐﻼردﺷﺖ را »ﮔﯿﻞ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪی دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﻃﻮاﯾـﻒ ﺧـﺎرﺟﯽ و ﻏﯿـﺮ اﻫـﻞ ﺑﻠـﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻼﻃﯿﻦ وﻗﺖ از ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﭼﺎﻧﺪه و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورده ﺷﺪهاﻧﺪ را »اﯾﻞ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .درﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷـﺖ
 20036ﻧﻔﺮدرﻧﻘﺎطروﺳﺘﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دارای  9973ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻃـﺮح »ﺧـﺮوج از ﺟﻨﮕـﻞ« ﻣﻄـﺎﺑﻖ
اﻟﮕﻮی اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺳﻪ دﻫﺴﺘﺎن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،ﺑﯿﺮونﺑﺸﻢ و ﮐﻼردﺷﺖ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -3-3اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼردﺷﺖ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼردﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی  ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح » ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ «در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ – ﺑﺪری ﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎر
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ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﮐﻼردﺷﺖ ﻓﻘﺪان زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸـﺎورزی ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ اوﻟﻮﯾـﺖ ﺗﻮﺟـﻪ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ-
ﮔﺬاری اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن آن و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﻣﺎ و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻮدن رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ،ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺞ ،و ﭼﺎی و ﻣﺮﮐﺒﺎت را ﻏﯿـﺮﻣﻤﮑﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی و آن ﻫـﻢ ﺑـﺎ روش ﺳـﻨﺘﯽ و ﻧﯿﻤـﻪﺳـﻨﺘﯽ
وﺑﺎزدﻫﯽ اﻧﺪک ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﻗﻼم ﻓﻮق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،ﻋﻤﻼً ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎروزی راﻣﺤﺪود وﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮐﻼردﺷﺖ داﻣﺪاری ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺮار داده اﺳـﺖ.
وﺟﻮد ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ وﺳﯿﻊ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دور اﻓﺮادی را ﺟﺬب اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺟﻨﮕﻞ در ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻫﯿﺰم ﺟﻬﺖ ﺳﻮﺧﺖ ،ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻮب ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب
ﺟﻨﮕﻞ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮاﺗﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﯿﻒ داﻣﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾـﺎدی در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ دارد .و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ،ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ اراﺿﯽ ﺟﻨﮕﻠﯽ
ﺑﻪ اراﺿﯽ زراﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺖ و زرع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ).ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺼﯿﺮی ،ﻃﻬﻤﻮرث ـ ،1383ص .(63
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت زﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ،اﯾﺠـﺎد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰداری ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮهدﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮐﻼردﺷـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ و اﻫـﺪاف
ﺗﻮﺳﻌﻪای را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
 -4ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺟﻨﮕﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﺪﯾﺪه دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﺣﻔﻆ ﺧﺎک ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﻔﺮهﻫﺎی آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺟﺮﯾـﺎن آبﻫـﺎی ﺳـﻄﺤﯽ
ﺑﻌﻨﻮان زﯾﺮﺑﻨﺎ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻮب ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭼـﻮب و ﮐﺎﻏﺬﺳـﺎزی،
اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،ﺣﻔﻆ وﺳﺎﻟﻢﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دارد از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ارزشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻨﮕﻞ را در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻘﺶ آن را ﺑﻌﻨﻮان زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸـﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ
دﺳﺖ ﮐﻢ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﻧﯿـﺰ
ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح در اﺟﺮا ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﮐـﻪ ازﻣﻬـﻢ-
ﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ازدﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞ واﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری وﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ واﺷﺘﻐﺎل ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ
وﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪررﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺷـﺪه،اداﻣﻪ
روﻧﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﮕﻞ و  . . .ﺷﻮد.
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در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻃـﺮح » ﺧـﺮوج دام از ﺟﻨﮕـﻞ« در ﮐﻼردﺷـﺖ ﺑـﻪ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮاﻻت ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﺪاول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽﻫـﺎی ﻣﻄﻠـﻖ  ،درﺻـﺪی و ﺗﺠﻤﻌـﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﻔﺎوت ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را در ﻃﯿﻒﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺪﺳـﺖ
آوردهاﯾﻢ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار را ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻃـﺮح »ﺧـﺮوج دام از ﺟﻨﮕـﻞ« ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﻮال  :1ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺬﯾﺮش زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺎزه از دﯾﺪﮔﺎه اﻓﺮاد ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺟﺪول  :1ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎزه
ﻋﻮاﻣﻞ

ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ

درﺻﺪ /ﻓﺮاواﻧﯽ

ﺗﺠﻤﻌﯽ درﺻﺪی

ﮐﺎﻣﻼً اﺟﺒﺎری

19

26/03

26/03

ﮐﺎﻣﻼً اﺧﺘﯿﺎری

10

13/69

39/72

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﺟﺒﺎری

33

45/22

84/94

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﺧﺘﯿﺎری

11

15/06

100

ﺟﻤﻊ

73

%100

---

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ  %71از روﺳـﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣـﺪار ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﺟﺒﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی داﻣﺪاری ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .و  % 29اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻃﺮح » ﺧـﺮوج دام از
ﺟﻨﮕﻞ« را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ًاﺧﺘﯿﺎری ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ « ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺻـﺪ
در ﺻﺪی ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ داﻣﺪاران ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻮال :2ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت

ﺟﺪول  :2ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ

ﻓﺮواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ درﺻﺪی

ﻃﺮح ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ

44

60/27

60/27

ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ
ﻧﺒﻮد آب ﮐﺎﻓﯽ

25
4

34/25
5/48

94/52
100

ﺟﻤﻊ

73

100

---

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح » ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ «در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ – ﺑﺪری ﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎر
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ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  60/27 ،درﺻﺪ از اﻓﺮاد روﺳﺘﺎﯾﯽ داﻣﺪار ،ﻃـﺮح » ﺧـﺮوج دام
ازﺟﻨﮕﻞ « راﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و  34/25درﺻﺪ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ رادرﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و  5/48درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺒﻮد آب راﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ
ﮐﻪ ﻗﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮش ﻃﺮح » ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﺗﻮﺳﻂ داﻣﺪاران اﺟﺒﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻃـﺮح»ﺧـﺮوج دام از
ﺟﻨﮕﻞ «در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت داﻣﺪاران ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺳﻮال  -3ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠﯽ را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ؟
ﺟﺪول  -3ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ

ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ

ﻓﺮواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ درﺻﺪی

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه

3

4

4

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

42

57/59

61/59

ﻫﺮدو

28

38/41

100

ﺟﻤﻊ

73

100

ـــ

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  60درﺻﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎری ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ در
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ،ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح » ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و  38/34درﺻﺪ ﺧـﻮد را ﺟـﺰء ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﻄﻘـﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﮐﺎذﺑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪ زﯾﺎدی ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد4 .درﺻﺪ از اﻓـﺮاد ﻧﯿـﺰ
ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ًﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه دام ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ داﻣﺪارﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای
ﻃﺮح » ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ « ﮐﻤﯽ روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر داﻣﺪاری ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺮغ و ﻃﯿﻮر و ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺳﻮال  -4ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻣﺪاران ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟
ﻧﮕﺮش

ﺟﺪول  - 4ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ داﻣﺪاران ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح
ﻓﺮواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ درﺻﺪی
ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ

ﺧﻮب

8

10/95

10/95

ﺑﺪ

24

32/87

43/82

رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ

18

24/66

68/48

ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه

23

31/52

100

اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه

---

---

---

ﺟﻤﻊ

73

100

---

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،15ﭘﺎﯾﯿﺰ 1386
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ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮرد  ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  64درﺻﺪ از ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻃﺮح  ،ﻧﮕﺮش ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪ و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و  36درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮش ﺧﻮب و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻣﺪاران ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ داﻣﺪاران ﮐﻪ ﻫﻨـﻮز
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از ﭘﺬﯾﺮش آن ﺑﻄﻮر اﺧﺘﯿﺎری ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻮال  -5درﺟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﻣﺪاری ﺳﻨﺘﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ازدﯾﺪﮔﺎه روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
درآﻣﺪ )رﯾﺎل(
ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮐﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﯾﺎد
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد
ﺟﻤﻊ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه

ﺟﺪول  - 5ﻧﻘﺶ داﻣﺪاری ﺳﻨﺘﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﮕﻞ
ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ
1/36
1
47/95
35
17/81
13
23/29
17
9/59
7
100
73

ﻓﺮواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ
1/36
49/31
67/12
90/41
100
---

ﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  67 ،درﺻﺪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ داﻣـﺪاری ﺳـﻨﺘﯽ در
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊﻫﺎ  50درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و  33درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ  75ﺗﺎ  100درﺻﺪی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﮕﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻠﯿﻒ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ داﻣﻬﺎ در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا آﻧﻬـﺎ ﯾﮑـﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﭼﺮای داﻣﻬﺎ در ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﺳﻮال  -6وﺿﻌﯿﺖ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺷﯿﻮه زراﻋﺖ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ ؟

درآﻣﺪ)رﯾﺎل(
-1000000
1000000
1000000-1500000
1500000 - 2000000
ﺑﺎﻻی 2/000/000
ﺟﻤﻊ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه

ﺟﺪول  -6درآﻣﺪ از ﺷﯿﻮه زراﻋﺖ
ﻓﺮواﻧﯽ درﺻﺪی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ
28/76
21
17/82
13
21/92
16
8/22
6
23/28
17
100
73

ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ درﺻﺪی
28/76
46/58
68/05
76/72
100
ـــ

در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻧـﺎﻫﻤﻮار ﺑـﻮدن و اﻗﻠـﯿﻢ ﺳـﺮد و ...زراﻋـﺖ از روﻧـﻖ زﯾـﺎدی ﺑﺮﺧـﻮردار
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن زراﻋﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ راﺑﻄﻪ ای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺎ ﻃـﺮح» ﺧـﺮوج دام از ﺟﻨﮕـﻞ « ﻧـﺪارد  ،اﻣـﺎ
ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ  70درﺻﺪ از اﻓﺮاد درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ زراﻋﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و  30درﺻـﺪ
درآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و زرع ﮐﻢ ﺑﺎزده ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺳﻮال  -7وﺿﻌﯿﺖ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻃﺮﯾﻖ داﻣﺪاری ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح » ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ «در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ – ﺑﺪری ﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎر
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درآﻣﺪ)رﯾﺎل(
500000 - 1000000
1000000 - 1500000
1500000 - 2000000
2000000 - 2500000
ﺑﺎﻻی 2500000
ﺟﻤﻊ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه

ﺟﺪول  -7درآﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ داﻣﺪاری
ﻓﺮواﻧﯽ درﺻﺪی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ
26/03
19
23/29
17
26/03
19
8/22
6
16/43
12
100
73

ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ درﺻﺪی
26/03
46/58
68/05
76/72
100
ـــ

ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ درآﻣﺪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕـﻞ« ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  75درﺻﺪ از اﻓﺮاد درآﻣﺪی ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 2/000/000رﯾﺎل از ﻃﺮﯾﻖ داﻣﺪاری ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آوردﻧﺪ و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪاﻧﺪ
ﮐﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺪﯾﺪه ای را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻮﺟﻮد
آورده اﺳﺖ.
ﺳﻮال  -8ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی از داﻣﺪاران در ﻗﺒﺎل ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ؟
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ
ﺑﻠﻪ
ﺧﯿﺮ
اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه
ﺟﻤﻊ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه

ﺟﺪول  -8درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ در ﻗﺒﺎل ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ
ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ
78/35
57
15/27
11
6/38
5
100
73

ﻓﺮواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ
78/35
93/62
100

ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  8ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  78درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح » ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ « ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺳﻮال  -9ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی از داﻣﺪاران در ﻗﺒﺎل ﺧﺮوج از ﺟﻨﮕﻞ زﻣﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ
ﺑﻠﻪ
ﺧﯿﺮ
اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه
ﺟﻤﻊ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه

ﺟﺪول  -9درﯾﺎﻓﺖ زﻣﯿﻦ در ﻗﺒﺎل »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ«
ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ
22/39
16
71/23
52
6/38
5
100
73

ﻓﺮواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ
22/39
93/62
100

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  9ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  22درﺻﺪ از داﻣﺪاران ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ .
 -5ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  10ﺳﺎل از اﺟﺮای ﻃﺮح»ﺧﺮوج دام ازﺟﻨﮕﻞ« ﻣﯽﮔﺬرد و ﻣﺸـﮑﻼت و ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ آن آﺷـﮑﺎر
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آن اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،15ﭘﺎﯾﯿﺰ 1386
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ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
1ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺿﯽ زراﻋﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﯿﺐدار و زراﻋﺖ ﮐﻢ ﺑﺎزده.
 2ـ ﭼﺮای دام در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﺟﻨﮕﻠﯽ و اداﻣﻪ داﻣﺪاری ﺳﻨﺘﯽ.
 3ـ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ داﺋﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ.
 4ـ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ.
 5ـ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪن ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ.
ـ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده  69ﻣﻘﺪر ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ـ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  %70دام ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه در
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕـﻞ« در ﺣﻮﺿـﻪ ﻣﺎزﻧـﺪران و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
ﭼﺎﻟﻮس ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  1383ﺗﻌﺪاد  310/000واﺣﺪ داﻣﯽ از ﺟﻨﮕﻞ ﺧﺎرج ﮔﺮدد .ﻟﺬا ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ
دامﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﮕﻞ اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران )ﻧﻮﺷﻬﺮ( ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی ـ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺳـﺎل
 747/310 ،1364واﺣﺪ داﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ  153/000واﺣﺪ داﻣﯽ از ﺟﻨﮕـﻞ ﺧـﺎرج ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ .ﯾﻌﻨـﯽ  13درﺻـﺪ از
اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻠﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷـﺪن ﻣـﺪت
اﺟﺮای ﻃﺮح ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﻮﺳﻂ دام و داﻣﺪاران در ﺟﻨﮕﻞ ،ﻃﺮحﻫﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻃـﺮحﻫـﺎی
ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪه و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﻨﮕﻠﺪاری ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎء و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﯽﺷﮏ ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
1ـ اﺣﯿﺎء ﺟﻨﮕﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎلﮐﺎری.
2ـ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ.
 3ـ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی دام از ﺟﻨﮕﻞ.
 4ـ ﺧﺎرج ﮐﺮدن روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار از ﺟﻨﮕﻞ.
 5ـ اﺳﮑﺎن و دادن ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار )ﺳﺎﺑﻘﺎً( ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻦ در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ در
روﻧﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ.
 6ـ دادن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار در ﻗﺒﺎل ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ.
 7ـ دادن ﭘﻮل ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار در ﻗﺒﺎل ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ.
اﺟﺮای ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺣﯿﺎء ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ آبﻫـﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ و
ﺧﺎک ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻃﺮح را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح » ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ «در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ – ﺑﺪری ﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎر
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از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﻬﻢ ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾـﺮا در ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ ﮐـﻪ داﻣـﺪاران ﺟﻨﮕـﻞﻧﺸـﯿﻦ از
ﺟﻨﮕﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،از اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه-
اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ ﺑﺮﺧﯽ از داﻣﺪاران از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻃﺮح ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﺟﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾـﺮا
در ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺺﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳـﺖ و ﺻـﺤﯿﺢ ﻣﺸـﮑﻼت ﭘـﯿﺶ آﻣـﺪه را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ زﻣﯿﻨـﻪ و ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺟﻬـﺖ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎری
ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎر روﺳﺘﺎﻫﺎ در اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺣﺘـﯽ
ﮐﺎﻟﺒﺪی دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ ).ﺑﺪریﻓﺮ ،ﻣﻨﺼﻮر و ﻗﻨﺒﺮی ،ﻧﻮذر ،1384 ،ص .(37
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« ﺗﻌﺪاد زﯾـﺎدی از روﺳـﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣـﺪار ،دامﻫـﺎی ﺧـﻮد را از
دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﺣﺮﻓﻪ داﻣﺪاری را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮای آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن
آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺪهای از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻌﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد دام
و زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را دﻟﯿﻞ ﺑـﺮ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺧـﻮد و دامﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺑـﻪ
ﺟﻨﮕﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درﮔﯿﺮیﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﯿﻦ داﻣﺪاران و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﺎ داﻣﺪاران روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻃـﺮح »ﺧـﺮوج دام از ﺟﻨﮕـﻞ« زﻣـﯿﻦ و ﯾـﺎ ﭘـﻮل ﻧﻘـﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﮕﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪاﻧـﺪ و از اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻣﺪاری
ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه و رﻧﺞ ﻓﺮاوان از ﺳـﺮ ﮔﯿﺮﻧـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ در ﻣﺤـﯿﻂﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﻣـﺪرن ،وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘـﺮی از ﻧﻈـﺮ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ،اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺷﺮﯾﻒ و ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ دوﺳـﺖ
دارﻧﺪ از دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺧﻮد روزی ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ دامﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻃﻮﯾﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد از
ﭼﻮب ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﯿﻒ دامﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﻓـﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ،ﮔﻮﺷﺖ دامﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻓﺮآوردهﻫﺎی داﻣﯽ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﻔـﻆ دام و
ﺷﯿﻮه داﻣﺪاری ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧـﺪه ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺠﺮﯾـﺎن ﻃـﺮح »ﺧـﺮوج دام از
ﺟﻨﮕﻞ« اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟـﻮد در آن را دام و اﻧﺴـﺎن
داﻣﺪار ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﻘﺘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ و ﮐﻢ ﮐﺮدن رﻧﺞ روﺳﺘﺎﯾﯽﻫﺎی داﻣﺪار ﺑﻌﺪ از اﺣﯿﺎء ﺟﻨﮕﻞ از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ
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اﻫﺪاف ﻃﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻘﻂ  4در ﺻﺪ از دامﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸـﻮر در ﺟﻨﮕـﻞﻫـﺎی
ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر وﺟﻮددارﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  90درﺻﺪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد.
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان  90درﺻﺪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ را ﻓﺪای  4درﺻﺪ از دامﻫﺎ ﮐﺮد؟
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
 -1اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻋﺘﻼی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺤﻮل ﭘﺬﯾﺮ و رو ﺑﻨـﺎﯾﯽ
آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ«.
 -2اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار و ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺸﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ«
 -3ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮوﯾﺠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ«
 -4اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎس ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻣﺮوﺟﺎن ﻃﺮح در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 -5اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺬﯾﺮش و اﺟﺮای ﻃﺮح.
 -6ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎر و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن .
 -7ﺗﺤﻮل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﯾﺮش و اﺟﺮا ﻃﺮح در ﻣﻨﻄﻘﻪ.
 -8اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪار و ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﺪون زﻣﯿﻦ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ .
 -9اﯾﺠﺎد و راه اﻧﺪازی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ  ،ﭘـﺮورش
ﻣﺎﻫﯽ و ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ  ،اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدن ﻣﻨﻄﻘﻪ.
 -10اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ دام داری ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.
 -11اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .
 -12اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ در ازاء ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ.
 -13ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
 -14ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮح ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن داﻣﺪاروﺟﻨﮕﻞﻧﺸﯿﻦ وﻋﺪه داده اﺳﺖ.
 -15اﺻﻼح و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﻃﺮح »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ«.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
-1
-2
-3
-4
-5

ﺑﺪری ﻓﺮ ﻣﻨﺼﻮر  ، 1369 ،ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﺎل – 22
ﺑﺪریﻓﺮ ،ﻣﻨﺼﻮر و ﻗﻨﺒﺮی ،ﻧﻮذر ،1384 ،ﭘﻮﯾﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی دﻫﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺷﯿﻮه
ﺳﺮ ،ﮔﻮادر دﯾﻨﯿﻮراﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺷﻤﺎره  ،5ﺳﺎل دوم ،داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان .
ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ﺟﻌﻔﺮـ  ،1383ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ روﺳﺘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺷﻤﺎره  ،1ﺳﺎل
ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی.
ﺣﺎﻓﻆ ﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ـ  ،1377ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ .
ﺣﺮﯾﺮﯾﺎن ،ﻣﺤﻤﻮد ـ  ،1359ﮐﻠﯿﺎت ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﯾﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ.
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ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح » ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ «در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼردﺷﺖ – ﺑﺪری ﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎر

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮرـ  ،1377دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا ی ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ »ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ« و ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺸﯿﻦ در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر.
ﺻﻼﺣﯽﻧﮋاد ،ﻋﻠﯽ ـ ، 1377ﮐﻼردﺷﺖ )ﭼﻮن ﻧﻘﺶ رخ ﺑﻬﺸﺖ( ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﻨﺪه.
ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺼﯿﺮی  ،ﻃﻬﻤﻮرث ـ  ، 1383ﮐﻼردﺷﺖ ) زادﮔﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺼﯿﺮی (  ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ.
ﻣﺸﯿﺮی ،ﺳﯿﺪ رﺣﯿﻢ و آﺳﺎﯾﺶ ،ﺣﺴﯿﻦ ـ ،1383روشﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﻧﺸﺮ ﻗﻮﻣﺲ.

