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 دهیچک
 

 463روستاییان حاشیه جنگل نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی انجام گردید. تعداد تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش 

نفر از ساکنان روستاهای حاشیه جنگل در هشت شهرستان استان گلستان با استفاده از روش پیمایشی، مورد بررسی قرار 

ایایی د دانشگاه و کارشناسان منابع طبیعی و پآوری اطالعات پرسشنامه بود که روایی آن با مراجعه به اساتیگرفتند. ابزار جمع

 هبنباخ آلفا مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که نگرش افراد مورد مطالعه نسبت وآن با محاسبه ضریب کر

داری ینها نشان داد که ارتباط معبیش از متوسط است. یافته اندکیتغییر کاربری اراضی جنگلی و آمادگی آنان از این نظر، 

بین سن و سطح تحصیالت با نگرش نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی وجود ندارد و زنان و مردان و همچنین افراد مجرد 

و متأهل نیز تفاوتی از این نظر ندارند. در عین حال، کشاورزان و دامداران بیشترین آمادگی نگرشی برای تغییر کاربری اراضی 

آمادگی مربوط به افراد دارای مشاغل دولتی بود. به منظور اصالح نگرش روستاییان نسبت به جنگلی را داشتند و کمترین 

ه و با ها افزایش یافتزیستی جنگلشود دانش آنان درباره کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و محیطاراضی جنگلی پیشنهاد می

 ستاییان ترویج و توسعه یابد.های حامی جنگل در بین روهای محلی، فعالیتها یا انجمنتشکیل گروه
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 مقدمه
الگوهای کاربری سرزمین که در سطوح  تغییر در

دهد، بیانگر های زمانی مختلف رخ میو در دوره فضایی

نیازهای همیشگی جوامع انسانی با تعامل و همچنین تقابل 

زمین است. کاربری اراضـی به نوع اسـتفاده از زمـین گفتـه 

هـای ها در بخـششود کـه دربرگیرنـده کـاربریمی

تمام دربرگیرنده شود که به طور معمول مختلـف می

های موجود در یك منطقه از زمین مانند تخصیص فعالیت

مناطق مسکونی، جنگل،  های کشاورزی،اراضی به فعالیت

اد، امیرنژ) استتأسیسات صنعتی و مانند آن مرتع، معدن، 

(. اگرچه تغییر کاربری سرزمین به طور عمده از 1931

-مقیاس مانند اقتصاد جهانی و اقلیم تأثیر میعوامل بزرگ

های محلی نقش سیاست اما تغییرات جمعیتی و ،پذیرد

ینده آارند. روند فزددر تغییر کاربری اراضی  کنندهتعیین

 درنتیجه برهمکنش عوامل مختلفتغییر کاربری اراضی 

مانند سیاست، مدیریت، اقتصاد، فرهنگ، رفتار سازمانی و 

تغییر کاربری  (.1939و علوی،  احمدپور) محیط است

یستی زباید مطابق با موازین علمـی، فنـی و محیطاراضی می

ی و اقتصادی اجتمـاع باشـد و در عـین حـال از اصـول

اما ؛ (1911و همکاران،  حیدرپورتوتلکه) پیروی نماید

نگرانی عصر حاضر، تغییر کاربری اراضی به صورت 

غیراصولی و بدون در نظر گرفتن چنین موازینی است. از 

بین رفتن سطح وسیعی از پوشش جنگلی، فرسایش خاک، 

 ،زیستآب، آلودگی هوا و تخریب محیط کیفی و تغییر کمی

-اً از تغییر کاربری غیراصولی اراضی جنگلی و بهرهغالب

در چنین شرایطی، کاربری . شودناشی می ،برداری غلط

پایدار زمین به یك موضوع تحلیلی و سیاسی مهم تبدیل 

 (.1939و علوی،  احمدپور) شده است

 کاربری تغییر در بسیاری با وجود این که عوامل

طبیعت مهمترین  در بشر باشند، اما دخالتمی مؤثر سرزمین

اخیر،  هایسال (. در1931، مهرابی و همکاران) عامل است

-تغییر بهره اصلی هایلفهؤم از یکی به عنوان زداییجنگل

و همکاران، رحیمیان ) معرفی شده است زمین از برداری

 اندازی مستمر ها همواره مورد دست. البته جنگل(1931

 

سازی زمین برای انجام اند. یکی از دالیل، پاکانسان بوده

. در (1931و همکاران،  چیذری)کشاورزی بوده است 

ه توانستبه دلیل کم بودن جمعیت، این روش می ،گذشته

پایدار باشد، اما با افزایش جمعیت و تقاضا برای محصوالت 

های کشاورزی با ها به زمینکشاورزی، روند تغییر جنگل

-ه یکی از نگرانیب وای افزایش یافته سرعت هشداردهنده

و  احمدپور)های قابل توجه در سطح دنیا تبدیل شده است 

-ورزی و قانون. این در حالی است که طمع(1939علوی، 

گریزی برخی برای کسب سود بیشتر از اراضی جنگلی، 

وامع ن، درآمد پایین جانبود قوانین قاطع برای تنبیه متخلف

ریت و های نامناسب دولتی و ضعف مدیمحلی، سیاست

یر ، نگرانی درباره تغیهاجنگلاز کمبود بودجه برای صیانت 

 ورحیمیان )کاربری اراضی جنگلی را تشدید کرده است 

از موانع موجود برای مقابله با پدیده تغییر  .(1931همکاران، 

توان به ناکارآمدی و پراکندگی قوانین، کاربری اراضی می

)عباسی،  کردنبود قضات ویژه و اطاله دادرسی اشاره 

1931.) 

لی و م اراضیتغییر کاربری و تصرف در ایران نیز 

، به طوری که از ای یافته استکنندهافزایش نگران عمومی

شود. البته این مشکل در بخش خواری یاد میآن به زمین

کشاورزی نیز وجود دارد و به عنوان دومین مشکل بعد از 

(. 1931ن، شود )درودیان و درودیاآبی محسوب میکم

در تنکابن نشان داد که ( 1931مهرابی و همکاران )تحقیق 

 به ویژه غیربومی افراد و هجوم منطقه توریستی بودن

 زمین، سبب قیمت افزایش آن، تبع و به نشینانپایتخت

 اراضی ها بهجنگل تبدیل و اراضی کاربری تغییر تشدید

 آگاهیالبته سوای از عوامل اقتصادی، نا .است شده مسکونی

 جوامع محلی در بروز این پدیده دخالت دارد. برای مثال،

بودن آگاه نمطالعه انجام شده در کالردشت نشان داد که 

تخریب محیط زیست، در گرایش به تغییر اثرات افراد از 

ییر به گسترش تغتواند و می باشدکاربری اراضی مؤثر می

 (.1939شود )احمدپور و علوی، منجر کاربری اراضی 

برخی محققان بر این باورند که بسیاری از مشکالت مرتبط 
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است و  وابسته انسان رفتاری الگوهای به کامالً هابا جنگل

ها و نیات رفتاری مردم در عوامل روانشناختی مانند نگرش

و  ادهزعباس) باشندتغییر کاربری اراضی جنگلی موثر می

ی زیسترابطه بین نگرش و رفتار محیط (.1931همکاران، 

در تحقیقات بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است و از 

-کننده قوی رفتارهای محیطبینیها به عنوان پیشنگرش

زیستی به مجموع شود. نگرش محیطزیستی یاد می

ای هاحساسات خوشایند یا ناخوشایند نسبت به ویژگی

-حیدری) شودگفته میمحیط طبیعی یا مسائل مرتبط با آن 

 حالت نگرش (. همچنین،1911ه و همکاران، پور توتکل

 فرد تجربه اساس بر که روانی است و ذهنی آمادگی

 و واکنش بر داریو جهت پویا تأثیر و سازماندهی شده

 به تمایل توانرا می نگرش بنابراین،؛ دارد فرد رفتار

 طریق موقعیت به یك یا و ایده، اتفاق یك به پاسخگویی

سازه فرضی است  یك نگرشالبته  گرفت. نظر در خاص

 بیاناتبا  بیشتر و نیست مشاهده قابل مستقیم به صورت که

تمری، )احمدوند و محمدی است همراه رفتاری و کالمی

1931). 

زیستی تا ها در رفتارهای محیطاهمیت نگرش

ای است که برخی معتقدند گذار به پایداری جهانی، اندازه

ی همت)ها است و نگرشهای انسانی نیازمند تغییر در ارزش

ند و ک(. با تغییر نگرش، رفتار فرد تغییر می1931 یری،بشو 

و واقفی ) یابدبا تغییر رفتار فردی، رفتار گروهی تغییر می

های (. به این ترتیب، با بررسی نگرش1939حقیقتیان، 

توان به این پرسش پاسخ داد که تا چه میزان زیستی میمحیط

موجب بروز رفتارهای متناسب با آن زیستی باورهای محیط

(. البته مطالعات نشان داده 1931مقدم، )خاکسار شودمی

مانند سن، جنسیت،  شناختیجمعیتاست که متغیرهای 

ط محیهمچنین سطح تحصیالت، وضعیت شغلی، درآمد و 

ر ها، نقش اثرگذاری بزندگی، به دلیل ایجاد تغییر در نگرش

(. با 1939 حقیقتیان،واقفی و ) زیستی دارندرفتارهای محیط

توجه به این موارد، تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش 

روستاییان حاشیه جنگل نسبت به تغییر کاربری اراضی 

ن آنا شناختیجمعیتهای جنگلی و ارتباط آن با ویژگی

 انجام گردید.

 

 هامواد و روش

این تحقیق با روش پیمایشــی به انجام رســید.  

ه ساختپرســشــنامه محقق با اسـتفاده از از اطالعات مورد نی

ــامل دو بخش یعنی ویژگی جمع های آوری گردیـد که شـ

پاسـخگویان و همچنین نگرش نسبت به   شـناختی جمعیت

گردید. از آنجا که نگرش می تغییر کاربری اراضــی جنگلی

 شـناختی، احســاسی و آمادگی برای عمل دارای سـه جز   

ــد، می ــب با هر کدام از ایباش ــوال ،ن اجزا متناس  هاییس

رای بپیرامون تغییر کاربری اراضــی جنگلی طراحی گردید. 

. شداستفاده روایی صــوری بررسـی روایی پرسـشـنامه از    

دو نفر از اعضای هیأت علمی گروه بدین منظور از نظرات 

ــاورزی و   ترویج و آموزش کشــاورزی دانشــگاه علوم کش

بع اداره کل منامنابع طبیعی گرگان، سـه نفر از کارشـناسان   

طبیعی و آبخیزداری اســتان گلســتان و یك نفر کارشــناس 

 .ردیدگاستفاده  ریزی و آمار اسـتان گلستان اداره کل برنامه

ــی پایایی، با انجام یك مطالعه راهنما، از آزمون  برای بررس

جمعیت برای تعیین . =α)13/1) شـد نباخ آلفا اسـتفاده  وکر

ابتدا فهرسـت روستاهای حاشیه جنگل استان  مورد مطالعه 

ــتــان کــه  از نظر اداره کــل منــابع طبیعی و آبخیزداری اسـ

ی کمترین تخریب اراض همچنینگلستان، دارای بیشترین و 

روستا و در  11 ،آماده گردید که در هر گروه جنگلی بودند

ــتــا  11مجموع،   11از خــانوار  8191بــا جمعیــت روسـ

حجم نمونه مورد نیاز با . ردیدرا شامل گشـهرسـتان استان   

ــتفــاده از فرمول کوکران برابر  دســـت آمــد.  بــه 911اسـ

بندی شده تصادفی انجام گردید. گیری به روش طبقهنمونه

ــتاهایبدین منظور،  ــترین و یا  هر گروه از روس دارای بیش

کمترین تخریب اراضی جنگلی به عنوان یك طبقه در نظر 

گرفته شــدند. ســنی، نیمی از روســتاها در هر طبقه برای  

خانوار در پنج روســـتای  1119مطالعه انتخاب شـــدند که 

ــترین تخریـب جنگـل و    خانوار در پنج  1111دارای بیشـ

ن اشهرست هشتدر جنگل روستای دارای کمترین تخریب 



 تان(مطالعه موردی استان گلس)نگرش روستاییان حاشیه جنگل نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی  بررسی/  716

 

سنی با توجه به تعداد خانوارهای گردید. اسـتان را شامل  

هر روســتا و با اســتفاده از روش انتســاب متناســب، تعداد 

نمونه الزم از خانوارهای هر روســتا به صــورت تصــادفی  

ــای   و انتخـاب   از هر خـانوار انتخـابی، با یك نفر از اعضـ

مصاحبه به عمل  ،بودسن سال  11حداقل خانوار که دارای 

ت اطالعات به دسو پرسشنامه با ایشان تکمیل گردید.  آمد

 تجزیه و تحلیل شدند. SPSSافزار آمده با نرم

 

 و بحثنتایج 

نمونه  911نشان داد که از ها تحلیل دادهتجزیه و 

سنی  دامنهنفر زن بودند.  111نفر مرد و  111مورد بررسی، 

 8/98سال متغیر بود و میانگین آن برابر  11تا  11افراد بین 

دست آمد. بیشترین فراوانی به 19/11با انحراف معیار 

درصد( و کمترین  1/11سال ) 91تا  11مربوط به سنین 

درصد( بود. همچنین،  11سال ) 11تا  18مربوط به سنین 

فراد ا درصد افراد متأهل بودند. سطح تحصیالت بیشتر 1/11

درصد( و  1/13مربوط به مقطع اول تا سوم راهنمایی )

 گردید.درصد( می 1/8سواد )کمترین آن مربوط به افراد بی

 

 نگرش نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی

نگرش نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی با 

 ای شامل کامألگزینهگویه در قالب طیف لیکرت پنج 11

(، نظری ندارم با 1(، مخالفم با امتیاز )1مخالفم با امتیاز )

( 1( و کامأل موافقم با امتیاز )1(، موافقم با امتیاز )9امتیاز )

توزیع فراوانی  1مورد سنجش قرار گرفت. جدول 

های این شاخص را نشان های داده شده به گویهپاسخ

، گویه دهدمی این جدول نشانطور که دهد. همانمی

با بیشترین « باشدها در حال کاهش میسطح جنگل»

برای من اهمیتی ندارد که »و گویه  میانگین در رتبه اول

مترین با ک« های دیگر تبدیل شوداراضی جنگلی به کاربری

یاز بررسی بیشتر، امتمیانگین در رتبه آخر جای دارد. برای 

ی اراضی ربرنسبت به تغییر کاپاسخگویان  شاخص دیدگاه

ای هجنگلی محاسبه گردید. بدین منظور، ابتدا امتیاز گویه

ا، هدهی شدند تا با بقیه گویهبه نحوی جهت 11 تا 1شماره 

)الزم به ذکر است برای جلوگیری از احتمال راستا باشند هم

ها در پاسخ اریب پاسخگویان، ترتیب و شماره گویه

مرتب شده است،  1چیزی که در جدول پرسشنامه با آن

ها به عنوان امتیاز سنی جمع نمرات گویه. (متفاوت بود

این شاخص در نظر گرفته شد. به این ترتیب، امتیاز باالتر 

ت به نسبتر( )موافقاین شاخص، بیانگر نگرش مساعدتر 

ه باشد. نتایج نشان داد کتغییر کاربری اراضی جنگلی می

ی ی اراضامتیاز شاخص نگرش نسبت به تغییر کاربر

باشد. میانگین امتیاز این متغیر می 33تا  11جنگلی از 

دست آمد به 18/11و با انحراف معیار  11/18شاخص برابر 

 متوسط افراد مورد مطالعه نسبت به تغییر که بیانگر دیدگاه

 باشد. برای بررسی بیشتر، اقدامکاربری اراضی جنگلی می

ری اراضی کارب بندی امتیاز نگرش نسبت به تغییربه سطح

گردید. نتایج این بررسی در  ISDM1 جنگلی با روش

درصد افراد در حد  1/11دهد که نگرش نشان می 1جدول 

درصد در حد  1/13درصد در حد متوسط،  91ضعیف، 

باشد. با توجه به زیاد میدرصد در حد خیلی 1/13زیاد و 

 یتوان نتیجه گرفت که نگرش نزدیك به نیمها میاین یافته

درصد( نسبت به تغییر کاربری  1/11از افراد مورد مطالعه )

 زیاد است. به بیان دیگر،اراضی جنگلی در حد زیاد و خیلی

نزدیك به نیمی از روستاییان حاشیه جنگل، نگرش 

مساعدی نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی داشته و 

 آمادگی کافی از این نظر را دارند.

 

 

 

 
 

                                                 
2 Interval Standard Deviation from the 

Mean 
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 تغییر کاربری اراضی جنگلینگرش نسبت به های مربوط به توزیع فراوانی گویه -1جدول 
 گویه میانگین انحراف معیار رتبه

 باشدها در حال کاهش میسطح جنگل .1 11/4 59/0 1

 کاری جنگل مشارکت داشته باشمحاضرم در نهال .2 11/4 12/1 2

 برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی جنگلی حاضرم به طور داوطلبانه همکاری کنم .3 00/3 00/1 2

 خورماست افسوس می با دیدن اراضی که قبال ً جنگل بوده .4 55/3 15/1 3

 باشدها میهای اخیر از بین رفتن جنگلیکی از دالیل افزایش سیل در سال .9 59/3 20/1 4

 باشداست و هر گونه تغییر کاربری آن غیر مجاز میجنگل جزء اراضی ملی  .6 53/3 21/1 9

 باشدها میساز یکی از دالیل کاهش جنگلوساخت .1 51/3 16/1 6

 شودتغییر کاربری اراضی جنگلی باعث افزایش آلودگی هوا می .0 50/3 20/1 1

 های جنگلی را شدیداً مجازات کردباید متجاوزان به عرصه .5 05/3 23/1 0

 حاضر هستم به عنوان نگهبان جنگل از تبدیل اراضی جنگلی جلوگیری کنممن  .10 00/3 19/1 5

 باشدتغییر کاربری اراضی جنگلی یک مسئله و مشکل مهم می .11 03/3 00/1 10

 شودهای زیرزمینی میهای دیگر موجب کاهش آبتبدیل اراضی جنگلی به کاربری .12 01/3 10/1 11

 پذیرمداده شود آن را میاگر زمینی در جنگل به من  .13 22/3 23/1 13

 دست آوردتوان سود بیشتری بهبا تغییر کاربری اراضی جنگلی می .14 12/2 30/1 14

 اندروستاییان حاشیه جنگل هیچ نقشی در تبدیل اراضی جنگلی نداشته .19 62/2 11/1 19

 کنندنشینان است که هر طور بخواهند با اراضی جنگلی رفتار جنگل حق مسلم جنگل .16 33/2 33/1 16

 باید مجاز شودتبدیل جنگل به باغ می .11 31/2 20/1 9/11

 چقدر خوب بود که افراد بدون هیچ مانعی جنگل را تغییر دهند .10 31/2 26/1 9/11

 گیر بودای جز تبدیل اراضی جنگلی ندارند سختنباید نسبت به افرادی که چاره .15 30/2 10/1 15

 باشدتولید کار درستی میاستفاده از اراضی جنگلی برای  .20 20/2 15/2 20

 باید برای زراعت در اختیار روستاییان قرار گیرداراضی جنگلی می .21 29/2 24/1 21

 باید گسترش یابدها میساخت دامداری در جنگل .22 23/2 16/1 22

 باید در بین روستاییان حاشیه جنگل تقسیم شودبخشی از جنگل می .23 11/2 15/1 23

 حق دارند که اراضی جنگلی را تصرف و تغییر کاربری دهند افراد نیازمند .24 12/2 21/1 24

29 11/1 11/2 
دانیم استفاده کنیم. آیندگان فکری به حال خودشان بهتر است فعال از زمین جنگل هر طور که صالح می .29

 خواهند کرد

 های دیگر تبدیل شودبرای من اهمیتی ندارد که اراضی جنگلی به کاربری .26 03/2 13/1 26

 
 بندی افراد مورد مطالعه از نظر نگرش نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلیگروه -2جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی دامنه امتیاز نگرش

 6/20 6/20 19 26-41 ضعیف
 6/91 31 113 42-90 متوسط

 00/00 2/25 106 95-14 زیاد
 100 2/15 10 19-55 زیادخیلی

 

نگرش نسببببت به تغییر کاربری اراضبببی جنگلی با  ارتباط

 شناختیجمعیتهای ویژگی

نگرش روسـتاییان نسبت به تغییر کاربری اراضی  

ــان و مردان و همچنین افراد مجرد و  جنگلی در بین زن

متأهل مقایسه گردید. از آنجا که توزیع متغیر نگرش نرمال 

ویتنی استفاده شد. نتایج این بررسی -من نبود، لذا از آزمون

ــان می 9در جـدول   دهـد کـه نگرش زنان و مردان و   نشـ

ــبـت بـه تغییر کاربری      همچنین افراد مجرد و متـأهـل نسـ

ــی جنگلی، تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند. در اراضـ

ادامه، نگرش نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی در بین 

ورد موالیی -ز آزمون کروسکالبا استفاده امشاغل مختلف 

نشــان  1مقایســه قرار گرفت. نتایج این بررســی در جدول 

افراد دارای شـغل کشاورزی و دامداری   نگرشدهد که می

و  رتقوینســبت به تغییر کاربری اراضــی جنگلی از همه  

نســـبت به تغییر کاربری  افراد دارای شـــغل دولتینگرش 

 به بیان دیگر، کشاورزان و است. تراز همه ضعیفاراضـی  
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گرایش بیشتری برای تغییر کاربری اراضی جنگلی  دامداران

به منظور بررسی همبستگی سن و سطح تحصیالت  دارند.

با نگرش نسـبت به تغییرکاربری اراضی جنگلی، از ضریب  

رو استفاده گردید. نتایج این بررسی -همبسـتگی اسـنیرمن  

داری بین سن و معنیدهد که ارتباط نشان می 1در جدول 

سـطح تحصیالت روستاییان با نگرش آنان نسبت به تغییر  

کاربری اراضی جنگلی وجود ندارد.

 

 مقایسه نگرش نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی در بین مردان و زنان و افراد متأهل و مجرد -3جدول 
 داریسطح معنی Zآماره  Uآماره  میانگین رتبه ای فراوانی هاگروه

 مرد
 زن

102 
102 

16/101 
04/103 

900/16311 244/0- 000/0 

 مجرد
 متأهل

12 
252 

69/150 
92/110 

900/5345 494/1- 146/0 

 
 مقایسه نگرش نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی در بین مشاغل مختلف -4جدول 

 داریسطح معنی کای اسکور ایمیانگین رتبه فراوانی شغل اصلی

 001/0 60/16 25/116 31 کشاورز و دامدار
   00/111 90 دولتی
   51/120 192 آزاد
   23/194 24 بیکار

 
 نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلینگرش همبستگی سن و تحصیالت با  -5جدول 

 داریسطح معنی   (r) ضریب همبستگی متغیر

 209/0 -061/0 سن
 114/0 -003/0 سطح تحصیالت

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

ــر میبـا توجـه بـه یافته    توان های تحقیق حاضـ

ــتان  نگرش که  نتیجه گرفت ــیه جنگل اس ــتاییان حاش روس

ــتــان  ــی جنگلی  گلسـ ــبــت بــه تغییر کــاربری اراضـ نسـ

به طوری که حدود نیمی از آنان  ،باشندنمی بخشرضـایت 

و تند شدا یمساعد گرایش ،نسـبت به تغییر کاربری اراضی 

ــط قابل ارزیابی   .بوددر مجموع، این نگرش در حد متوسـ

ــان میها این یـافتـه   ــرایط برای تغییر  دهدنشـ چنانچه شـ

ــی جنگل ــی با  یکاربری اراضـ ــد، از نظر نگرشـ مهیا باشـ

 روبهرو حاشیه جنگل روسـتاییان از سـوی   زیادیمقاومت 

شورهای این در حالی اسـت که ایران جزو ک نخواهد شـد.  

های کشور جنگلباشــد و مساحت با سـرانه جنگل کم می 

ــت.  به دلیل کارکردهای مهم  همچنین،نیز رو به کاهش اس

ــادی و اجتمـاعی جنگل محیط ــتی، اقتصـ ها، هرگونه زیسـ

تهدید و تخریب این منابع، توسـعه پایدار کشور را با خطر  

بنابراین، الزم اســت همه مردم و ؛ مواجه خواهد ســاخت

که به طور مستقیم  هاسـاکن در حاشـیه جنگل   ژه افرادویبه

ها ســروکار دارند، از دیدگاه و نگرش و مســتمر با جنگل

ــبت به جنگل  ــبی نس ــند تا مناس  حفاظتها برخوردار باش

ــمند به این مطلوبی از . ذکر این نکته عمل آیدذخیره ارزشـ

ار کنند رفتضـروری است که نگرش، یکی از عوامل تعیین 

ــوب میبا طبیعت  ــودو منابع طبیعی محس ــب و ش  نامناس

ســاز بروز رفتارهای ها، زمینهنســبت به جنگل بودن نگرش

ــت و   ــایس طور البته همانبا جنگل خواهد بود.  مخربناش

اند، با افزایش ( به آن اشاره کرده1918که ترکان و کجباف )

؛ ودشدانش، نگرش فرد نسـبت به پدیده مورد نظر بهتر می 

ــت با افزایش آگاهی و دانش بنابراین، می توان انتظار داشـ

 تری نســبت بهروســتاییان حاشــیه جنگل، نگرش مناســب

ا رو آنها  ایجاد شــودآنان  درتغییر کاربری اراضــی جنگلی 

ــی جنگلی ترغیـب نمـاید. مطالعه       بـه حفـاظـت از اراضـ
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ــت که ( 1939) احمـدپور و علوی  نیز تائیدکننده این اسـ

ضــی ارابه تغییر کاربری آنان ش افراد در گرایمیزان آگاهی 

ند همچنین، مطالعه احمدو و گسـترش آن موثر بوده است. 

که باور به وجود بحران  ( نشان داد1931تمری )و محمدی

ــبـت به     هـا می جنگـل  توانـد عـامـل مهمی در نگرش نسـ

 ها محسوب شود.مشارکت در حفاظت از جنگل

نتایج تحقیق حاضــر نشــان داد برخی متغیرهای 

مانند ســن، جنسیت، سطح تحصیالت و  شـناختی جمعیت

ــبت ــعیت تأهل، ارتباطی با نگرش افراد نسـ ییر به تغ وضـ

ــی جنگلی ندارند ــعیت . کاربری اراضـ به بیان دیگر، وضـ

ــتاییاننگرش  ــاکن در روس ــتقل از   س ــیه جنگل، مس حاش

ــت و تفاوتی از این نظر در بین   ــده اسـ متغیرهـای یاد شـ

ــتاییان ــاهده ن روسـ ــغل افراد وجود،  با اینگردید. مشـ شـ

وری که به ط ،توانسـته است بر نگرش آنان تاثیرگذار باشد 

تر نگرش قویاز  ،دارای شـغل کشاورزی و دامداری  افراد

و  ندبرخوردار بودنســبت به تغییر کاربری اراضــی جنگلی 

ــی  ذهنی آمـادگی   آنـان برای ایجاد تغییر کاربری در اراضـ

ــتر بود.  ــغل در مقابل، افرجنگلی از همه بیشـ اد دارای شـ

 گیری نسـبت به تغییر کاربری اراضی جهتدولتی، کمترین 

ــتند و  ــاغل، حامی حف    جنگلی داش ــایر مش ــتر از س بیش

 وضعیت فعلی نگرشبودند.  یجنگلاراضـی  کاربری فعلی 

کشـــاورزان و دامداران نســـبت به تغییر کاربری اراضـــی 

تواند به این دلیل باشد که کشاورزی برای ادامه جنگلی می

ــاورزان مایل   ــت و معموالً کش ــته اس حیات، به زمین وابس

هستند برای بهبود درآمد، سطح زیر کشت خود را افزایش 

ــیه جنگل،  ــتاهای حاش های زمیندهند. از آنجا که در روس

ممکن اســت د، بنابراین باشــمحدود میمعموالً کشــاورزی 

ــاورزان به جنگل به عنوان یك منبع برای  ین زم تأمینکشـ

ــبت به  دلیلو به همین  کنندنگاه  ــاعدتری نس ، نگرش مس

جام مطالعه ان شــته باشــند.دا یتغییر کاربری اراضــی جنگل

ــرمایه  ــان داد که سـ ــده در اندونزی نیز نشـ گذاری در شـ

ــی ) آبی موجب افزایش تغییر کاربری هایزمین ر غیاراضـ

این موضــوع  (.1111شــده اســت )ریتز و برومر،  (جنگلی

تواند از این نظر صـادق باشد که آنان  یبرای دامداران نیز م

 ،بـه جنگـل بـه عنوان منبعی برای تأمین علوفه و همچنین   

نگرنــد و از این نگهــداری دام میپرورش و مکــانی برای 

احسـاسـی بیشـتری برای تغییر کاربری اراضی     تمایلنظر، 

یکار افراد ب مربوط بهنکتـه دیگر بـه نتایج   دارنـد.   یجنگل

ــاورزان و دامداران، نگرش  میبر گردد کـه آنان بعد از کشـ

مسـاعدتری نسـبت به تغییر کاربری اراضی جنگل داشتند.   

ــت اییکی از دالیل م ــد که مکن اسـ تغییر کاربری ن باشـ

ــی جنگل ــغل برای آنان یاراض افزایش را ، احتمال ایجاد ش

ــعه امروزه که دهد، به ویژه اینمی ــگری و بر توسـ گردشـ

طبیعی، از نظر در منــاطق جــذاب یحی احــدام مراکز تفر

آید و مناطق جنگلی از این نظر همواره حمایت به عمل می

 لنگرودی ومطالعه مطیعیالبته  انـد. بوده هـا یکی از گزینـه 

( نشان داده است که تغییر کاربری اراضی 1931همکاران )

)کشـاورزی( اثرات منفی بر گردشگری داشته است، اما به  

یافته مربوط به مشاغل ك کرده اسـت.  افزایش اشـتغال کم 

ز دهد افرادی که ان میدولتی نیز قابل توجه است، زیرا نشا

وابستگی کمتری به منابع طبیعی دارند، نگرش  نظر درآمد،

ــی جنگلی دارند. این یافته  ــبت به حف  اراضـ بهتری نسـ

ــادی بر حفاظت از تاثیر تـائیـدی بر اهمیـت     عوامل اقتصـ

ند از محققان بر آن تاکید داشتهاها اسـت که بسیاری  جنگل

 (.1931)ایلدرمی و همکاران، 

 

 ترویجی پیشنهادهای

دســت آمده از تحقیق حاضــر با توجه به نتایج به

ــیه ترویجی به منظور بهبود نگرش  ــنهاد و توصـ چند پیشـ

حاشــیه جنگل نســبت به تغییر کاربری اراضــی  روسـتاییان 

ــود. اولجنگلی ارائه می ــیه می، ش ــودتوص با تدوین و  ش

ــطح دانش و اطالعات های آگاهیاجرای برنـامه  بخش، سـ

و ضرورت حراست و حفاظت  نسبت به جنگل روستاییان

از آن ارتقا  یابد. دلیل این توصـــیه این اســـت که یکی از 

های تشکیل دهنده نگرش، میزان دانش فرد نسبت به مولفه

های جمعی رسانهتوان از می برای این کار .موضـوع اسـت  

هــا و از گردهمــاییهمچنین، و مــاننــد رادیو و تلویزیون 

ــم ــانیبرای اطالع های مختلفمراسـ به مردم درباره  رسـ
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ــی جنگلی ــتفاده کرد.  اهمیت حفاظت از اراض ــیه اس توص

ترویجی دیگر، توجه ویژه به کشـاورزان و دامداران است،  

ــی   ــیه جنگل، از نظر نگرش ــاکنان حاش زیرا این گروه از س

آمادگی بیشتری برای تغییر کاربری اراضی جنگلی داشتند. 

 به دلیل نوع روستاییاناز  قشـر این در حالی اسـت که این  

ش، های مورد اسـتفاده در حرفه و شـغل خوی  ابزار و روش

ــی جنگلی   ــتری برای تغییر کاربری اراضـ از قـابلیت بیشـ

های ترویجی خاص بنابراین، الزم است برنامه؛ برخوردارند

ــتـاییـان بـا هـدف ترغیب آنان به حف       این گروه از روسـ

ــود.   ــته شـ ــی جنگلی به اجرا گذاشـ های ارائه دورهاراضـ

ــی دربـاره نقش جنگل  منابع پایه  حفاظت ازها در آموزشـ

ــاورزی (و خاک )آب بهبود  تالش درهمچنین و  برای کش

تواند ضـــمن میعملکرد در واحد ســـطح مزارع و باغات 

ــاورزان کاهش انگیزه آنان در  ، موجبافزایش درآمد کشـ

ــت گردد و بهبود نگرش های جنگلی انـدازی به زمین دسـ

آنان نسبت به حفاظت از اراضی جنگلی را به همراه داشته 

ود با ایجاد شغل برای افراد شهمچنین، پیشـنهاد می باشـد.  

بیکار و توسـعه مشاغلی که به منابع طبیعی وابستگی کمتر  

دارند، ضـمن کاهش فشار بر منابع طبیعی، موجبات بهبود  

ــی جنگلی و  ــبت به حف  کاربری اراضـ نگرش افراد نسـ

 .آیدحفاظت بهتر از این منابع فراهم 
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Abstract 

 

This survey was carried out to investigate the attitudes of rural communities living 

in the vicinity of forest areas toward forest land use change. For this purpose, 364 

inhabitants in villages from eight counties in Golestan Province were surveyed. 

Using the survey method, a questionnaire was prepared and administered as the 

data gathering tool whose validity was confirmed based on expert judgment by 

university academics and experts working in the field of natural resources. Its 

reliability was evaluated against the Cronbach's alpha coefficient. Results revealed 

that the participants’ attitude toward and their readiness for changing forest land 

use were slightly above average. Moreover, no significant relations could be 

established between either age or education level and attitude toward land use 

change. Meanwhile, no differences were detected between sex and marital status 

with respect to the research question. This is while farmers and livestock growers 

showed the highest but civil servants showed the least positive attitude toward 

changing forest land use. Based on these results, a serious need is felt for improving 

the villagers’ attitude toward forest lands. In this regard, their knowledge of the 

economic, social, and environmental functions of forests needs to be elevated. 

Local NGOs and associations are recommended to be established in order to 

promote group activities in support of forests among villagers. 
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