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چکیده
فرایند دیپسير ،تحليلی مبتنی بر رابطۀ "علت -معلولی" عوامل برای سياستگذاری و برنامهریزی مدیریتی استت هتد از ایتن
پژوهش بررسی وضعيت مدیریتی بهرهبرداریهای سنتی در جنگلهای زاگرس شمالی بتا استتفاده از چتارچو دیپستير استت
برای اجرای این پژوهش سامانهای عرفی گندمان ،ميرحسام و کوخ مامو از روستاهای توابع بختش ررمترده شهرستتان بانته در
غر استان کردستان انتخا شدند کاربریهای زمين در این منطقه شامل جنگل ،جنگل -زراعی ،جنگتل -چرایتی و جنگتل-
چرایی -زراعی است برای تهيۀ نقشۀ کاربری اراضی منطقه از دادههای ماهوارهای و نقشههای رقومی ،پوشش گياهی ،نقشههای
توپوگرافی و دادههای حاصل از بازدید ميدانی استفاده شد با استفاده از نقشۀ رقومی  5:21111نقشۀ کالسهبندیشده شتي و
جهت استخراج شد بهمنظور بررسی وضعيت کنونی عرصههای مورد پژوهش و ارزیابی پاسخهای مدیریتی از چارچو دیپستير
استفاده شد یافتههای پژوهش نشان داد که از سيستمهای بهرهبرداری سنتی در منطقه ،ستطو جنگتل -زراعتی ( 44درصتد
سطح جنگل) و گالزنی ( 42/3درصد سطح جنگل) نسبت به دیگر سيستمهای بهترهبترداری توستعه بيشتتری یافتتهانتد ایتن
سيستمها بيشترین تغييرات را در وضعيت اکوسيستم روستاهای مورد پژوهش ایجاد کرده و سب شكلگيری موقعيتت کنتونی
شدهاند پاسخهای مدیریتی مختلفی از طر دستگاه مدیریت دولتی و سازمآنهای دیگر برای مواجهه با این وضعيت بيتان شتده
است از جمله ممنوع کردن گالزنی در سالهای اخير ،مقابله با توسعۀ زراعت در جنگل ،حمایتت از طتر هتای طتوبی و بيشته
زراعی ،جلوگيری از شكار گونههای نادر ،طر ساماندهی و مدیریت گالزنی ،معرفی معيشت جایگزین و طر استفاده از انتریی-
های نو (ربگرمكن خورشيدی) ،گازرسانی توسط شرکت گاز بانه و صدور دفترچههای ویژۀ فعاليتت در مترز بررستی پاستخهتای
دادهشده و نتایج رنها نشان میدهد که در بيشتر پاسخها به نيروهای پيشران (عوامل اصلی و کليدی) توجه نشده است بنابراین
در کنار پاسخهای مدیریتی فوق پيشنهاد شد که به مواردی همچون اختصاص سياستهای تشویقی و حمایتی دولت در زمينتۀ
اجرای اصولی جنگلداری محلی و برگزاری دورههای ترویج و رموزش جوامع محلی بهمنظور ارتقای سطح رگاهی رنان از اهميتت
محيط زیست و اصال جنگلداری سنتی نيز توجه شود
واژههای کلیدی :پاسخ مدیریتی ،جنگلداری محلی ،جنگل زاگرس ،شهرستان بانه ،گالزنی ،جنگل – زراعی
 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس13583131812 :

ایميلmaziarheidari1364@live.com :
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مقدمه و هدف
در جنگلهای زاگرس بهترهبترداری از محصتو ت
غيرچوبی جنگل و روابط مردم بتا منتابع طبيعتی ،بته
توسعۀ سيستمهای بهرهبرداری ستنتی منحصتربهفترد
مبتنی بر دانش بومی در زمينۀ بهرهبرداری و متدیریت
جنگل منجر شده است (غضنفری )5382 ،وابستتگی
معيشتی جوامع محلی و جنگلنشتين در جنگتلهتای
زاگرس و به ویژه زاگترس شتمالی (استتان کردستتان)
سب ایجاد نظام بهرهبرداری سنتی از جنگلهتا شتده
است (غضنفری5382 ،؛ ولی پور و همكتاران)5388 ،
فتاحی ( ،)5373یكتی از مهتمتترین عوامتل تخریت
جنگتتلهتتای زاگتترس را تبتتدیل جنگتتل بتته اراضتتی
کشاورزی و توسعۀ اراضی کشتاورزی (تت بعتدی) در
این جنگلها بهصورت قطعات کوچ میداند جزیره-
ای و ابراهيمی رستاقی ( )5382بيان میکننتد کته در
حتتدود  21درصتتد جنگتتلهتتای زاگتترس در معتتر
دخالتهای زراعتی در زیررشتكو (جنگتل  -زراعتی)
قرار دارند و جنگلزدایی تدریجی نيز با حذ درختان
و جستگروه ها صورت متیپتذیرد در مقابتل یكتی از
انواع سيستمهای بيشه زراعی سيستم تلفيقی جنگل-
چرایی -زراعی 5است که زراعت در جنگل بدون حذ
درختان از عرصه صورت میگيرد کته ختود متیتوانتد
عاملی در جهت تأمين و امرار معاش جوامع محلتی در
این جنگلها با کمترین تخری مستقيم جنگل باشد
در ستتالهتتای اخيتتر مستتامل اجتمتتاعی -اقتصتتادی
جوامع محلی در مطالعات جنگل اهميتت زیتادی یافتته
است و پژوهشگران از جنبههای مختلف به ایتن مستئله
پرداختتتهانتتد اتختتای رویكتترد مشتتارکتی در طتتر هتتای
مدیریتی سازمان جنگلها ،مراتع و ربخيتزداری کشتور،
هر چند فقط در اجرا (برنامهریزیها بهصورت مشارکتی
نيستتت) ،نشتتاندهنتتدۀ توجتته بتته مستتامل اجتمتتاعی-
اقتصادی در مدیریت منابع طبيعی کشور است ریاضتی
( )5371بيان کترد مهتم تترین عوامتل تخریت منتابع
Agrosilvocultural
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طبيعی در ایران عبتارتانتد از فقتر و زنتدگی ابتتدایی
مردم ،نارگاهی جوامتع محلتی ،تعتداد زیتاد دام ،چترای
بیرویه و بیتوجهی بته ارزشهتای واقعتی ایتن منتابع
فرهادیان و چيتذری ( )5373در پژوهشتی بته بررستی
تأثير رموزش -ترویج در حفاظت از جنگلهتا از دیتدگاه
مدیران سازمان جنگتلهتا و مراتتع پرداختنتد و نشتان
دادند مدیران سازمان جنگلهتا تتا حتدودی بتا کليتات
ترویج و رمتوزش رشتنایی داشتتهانتد گترگين ()5373
تأکيد کرد که شيوۀ زندگی در کنار فقر زاگترس از یت
طتتر و نظتتام کشتتاورزی ،دامتتداری ستتنتی و رشتتد
جمعيت ،سب شتد حفاظتت ،احيتا و بهترهبترداری بتر
مبنای اصول توسعۀ پایدار با مشكل مواجه شود
یكی از مهم ترین ضعفهای طر هتای جنگلتداری
مشارکتی اجراشده در جنگلهتای زاگترس ،مشتارکت
دادن جامعۀ محلی فقط در اجرای طر هایی است کته
بدون مشارکت رنها تهيه شده است این مسئله اغلت
به عدم پذیرش اجتماعی طر منجر میشود ایتن در
حتتالی استتت کتته دانتتش بتتومی متتردم حتتاوی تجرب تۀ
ارزشمندی استت کته ستالهتای طتو نی بتهمنظتور
حفاظت و بهرهبترداری جنگتل رزمتایش شتده استت
غضنفری ( )5382بيان کرد که بهکارگيری جنگلداری
ستتنتی در قال ت طتتر جنگلتتداری متتیتوانتتد ستتب
پایتتداری اقتصتتادی جوامتتع محلتتی شتتود عتتادلی و
همكاران ( )5387نشان دادند که در عر کمرگپ بتا
اجرای جنگلداری عشایری ،پایداری جنگتل بيشتتر از
دو عر دیگر استت و جنگلتداری مشتارکتی را بترای
متتدیریت منتتابع جنگلتتی منطقتته پيشتتنهاد دادنتتد
زندبصتتيری و غضتتنفری ( )5383نشتتان دادنتتد کتته
تصميمسازیهای نامناس مدیریت اجرایی ،مهمتترین
عامل تأثيرگذار بر مدیریت متردم محلتی جنگتلهتای
زاگرس است زندبصتيری و همكتاران ( )5331بيتان
کردنتتد کتته یگ تان متتدیریت متتردم محلتتی ارجحيتتت
بيشتتری دارد شتجاییشتمی و همكتاران ( )5331در
پژوهشی بته بررستی و ارزیتابی وضتعيت اقتصتادی-
اجتماعی جنگلنشينان طر صيانت منطقۀ دهدز (در
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استان خوزستان) پرداختند و نتيجه گرفتند کته عتدم
ایجاد اشتغال و بهبود نيافتن وضعيت معيشتی مردم و
مشارکت نكردن متردم محلتی در طتر از مهتمتترین
نارساییهای طر صتيانت بتوده و در متواردی ماننتد
کاهش استفاده از سوختهای جنگلی و کاهش تعتداد
دام در جنگتتل موفتتل عملكتترد ختتوبی داشتتته استتت
همچنين از دیگتر مزایتا و معایت اجترای ایتن طتر
میتوان به رضایتمندی زیاد مردم به ادامتۀ پترویه در
منطقه ،بهبود وضع جنگلها و مراتع در مناطل تحتت
قرق ،عدم عملكرد پرویه در تهيه و اجرای طر توليتد
محصتتو ت غيرچتتوبی ،نبتتود برنامتتههتتای رموزشتتی و
ترویجی برای کشاورزان و دامداران اشاره کرد از سوی
دیگر برخی از فرصتتهتا و تهدیتدهای اجترای طتر
صيانت نيز شامل برپایی ی نظام مدیریت مشتارکتی،
وجتتود رودخانتته بتتزرن کتتارون در محتتدوده طتتر ،
رموزشهای ترویجی بهرهبرداران ،و بیستوادی تعتداد
زیتتادی از دامتتداران و کشتتاورزان طتتر اشتتاره کتترد
ایمانی راستابی و همكاران ( )5332بيتان کردنتد کته
جنگل زدایی به منظور کشاورزی ،تغيير کاربری اراضتی
جنگل و چترای دام از موردهتایی هستتند کته ستب
تخری هرچه بيشتر اراضی جنگل شده اند دليل ایتن
تجاوز به جنگل را متیتتوان مشتكلهتای اجتمتاعی-
اقتصادی مانند دررمد اندک مردم محلی ،امكانات کتم
زندگی ،پایين بودن سطح تحصيالت و سطح فرهنت
زیستمحيطی بيان کرد نتایج پژوهش نشتان داد کته
 74/18درصد مردم محلی معيشت خود را وابستته بته
جنگل متیداننتد نعمتيتان ( )5332در پژوهشتی بته
بررستتی و مقایستتۀ روشهتتای متتدیریتی (صتتيانت،
مشارکتی ،دولتی و تعتاونی) در جنگتل هتای زاگترس
جنوبی پرداختند و نتيجه گرفتند که مدیریت جنگتل
بهروش جنگلداری چندمنظوره صيانت نسبت به دیگر
روش های مدیریتی مقدم است رحيمینيتا و حيتدری
( )5333بيان کردند طتر هتای جنگلتداری بتهدليتل
ی بعدی بودن و نادیده گرفتن مردم به نتایج مطلو
نرستتيدهانتتد اکنتتون در چتتارچو صتتيانت و توستتعۀ
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جنگلهای ناحيۀ رویشی زاگرس ،رخرین طتر تهيته
شده و در حال اجراست کته دیتدگاههتای اجتمتاعی-
اقتصادی در برنامهریزی رنها در نظر گرفته شده است
قاسمی قوچقار و یارعلی ( )5333بيان کردنتد کته در
قوانين مرتبط با مدیریت منابع طبيعتی و جنگتل نيتز
رموزش و ترویج مورد تأکيد قرار گرفته و این مهتم بتا
توجه به رویكرد جدید مدیریت پایدار جنگل در رینده
نيز بيشتر مورد توجه خواهد بود
) Tamubula and Sinden (2000اظهتار داشتتند
که در کشور کنيا کشاورزان با کمبود علوفه بترای دام،
کمبود چو سوخت و دررمتد مواجتهانتد و پيشتنهاد
دادند که همۀ این مشكالت را میتوان با بتهکتارگيری
سيستمهای بيشه زراعی رفع کرد ) Rishi (2006بيان
کردند که دولت و مردم به تنهایی نمیتوانند جنگلهتا
(در ایالت متدهایای 5هنتد) را حفت کننتد و توستعه
دهنتتد و بایتتد بتتهکم ت همتتدیگر بتترای رستتيدن بتته
جنگلتداری پایتدار تتالش کننتد ) Webb (2013در
پژوهشتتی بتته ارزیتتابی اثتترهتتای اجتمتتاعی– اقتصتتادی و
زیستمحيطی با هد پتيشبينتی و کتاهش خطرهتای
اجتماعی پرداختند و نتيجه گرفتنتد بترای ارزیتابی بهتتر
باید با مردم محلی و نقشرفرینان منطقته تعامتل برقترار
شود ) Ying et al (2014بيان کردند کته شهرنشتينی و
صنعتی شدن ،اثر مثبت بر تنوع زیستی منطقهای ،بهتره-
وری کشاورزی و خدمات گردشگری ،و نيز استانداردهای
زندگی ساکنان روستایی در جيان سو 2در چين دارد
فرایند دیپستير ابتزاری بترای سياستتگتذاری در
موضوعات مختلف است بر استاس چتارچو دیپستير
بين نيروی محرک اصلی (علتل و عوامتل اقتصتادی و
فعاليتهای انسانی) ،فشار (تخریت  ،هتدرروی و عتدم
مدیریت) ،موقعيت (توصيفهای طبيعی ،متثالا اجتزا و
عناصر اکوسيستم) ،اثرهای رن بر اکوسيستم ،ستالمت
و رفتتاه انستتان (پيامتتد) و درنهایتتت پاستتخ متتدیریتی
(شامل :مقابله ،اولویت بندی ،تعيتين هتد  ،متدیریت
Madhya State
Jiangsu
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بهينه) ارتباط برقرار شده و درنهایت به سياستتگذاری
منتهی میشود ()Hong and Chan, 2011
) Edward et al (2007بيتان کردنتد کته فراینتد
دیپستتير راهكتتاری بتترای شناستتایی نتتابرابری ميتتان
بتتازیگران و یینفعتتان در رویكردهتتای فعلتتی استتت
) Tscherning et al (2012تأکيتد داشتتند دیپستير
راه حل مؤثری برای تحليتل مشتكالت منتابع طبيعتی
است و با در نظر گرفتن معيارهای مناس و بر اساس
مشارکت یینفعان صورت میگيرد بنابراین ،دیپستير
ابتتزاری مفيتتد بتترای پشتتتيبانی از تصتتميمگيتتری
است ) Paula and Maceira (2012بيان کردنتد کته
چارچو دیپسير فشار ناشی از فعاليتهای انسانی بتر
محتتيط زیستتت را بتتا تغييتترات شتتاخ هتتای شتترایط
محيطی مرتبط میکند مدیریت جنگتل همچنتين بتا
نهادینتتته کتتتردن انتتتدازهگيتتتریهتتتای اقتصتتتادی و
زیست محيطتی بترای کتاهش فشتار و بازیتابی منتابع
طبيعی نسبت به این تغييرات واکنش نشان میدهتد
) Hong and Jin (2009در پژوهشی به بررسی کتاربرد
مدل دیپسير در ارزیابی توستعۀ پایتدار اکولتوییكی در
استان رنهویی 5چين پرداختند و بيان کردند که متدل
دیپسير پنج جنبۀ اکوسيستم ،یعنتی نيتروی محترک،
فشار ،وضعيت کنونی ،پيامد و پاسخ هتای متدیریتی را
دربرمیگيرد
در جنگلهای زاگرس سيستتمهتای بهترهبترداری
سنتی گوناگونی در ستطو بتهنستبت وستيع توستعه
یافتهاند بر این پایه یكی از سؤا ت پژوهشتگران ایتن
بوده است که وضعيت کنونی مدیریت موجود و کارایی
رن برای حفاظت و بهرهبرداری از جنگل چگونه استت
با توجه بته توانتاییهتای فراینتد دیپستير در بررستی
چارچو وضعيت کنونی ،علل و عوامتل بتروز رن و در
نهایت پاسخهتای متدیریتی و سياستتگذاری ،ارزیتابی
مدیریت سنتی جنگلهای منطقه شهرستان بانه هد
اصلی این پژوهش قرار گرفت

Anhui Province

1

مواد و روش ها
منطقۀ تحقیق

سه سامان عرفی گندمان ،ميرحستام و کتوخمتامو
(با مساحت کل  5771/35هكتار) از روستاهای توابتع
بخش ررمرده شهرستان بانه در غر استان کردستتان
برای این پژوهش انتخا شتد (شتكل  )5مهتمتترین
شيوههای بهرهبرداری از جنگلها در زاگترس شتمالی
شامل گالزنی ،زراعت در زیراشكو جنگتل ،دامتداری
در جنگل ،برداشت هيزمی چو برای سوخت و قطتع
درختان برای مصار ساختمانی ،پرورش زنبور عستل
و بهرهبترداری از محصتو ت غيرچتوبی جنگتل استت
(صالحی5331 ،؛ مهدوی و همكاران5387 ،؛ مهتدوی
و همكاران )5331 ،که بيشتر این بهترهبترداریهتا در
روستاهای انتخا شده برای این پژوهش وجود دارد
روش پژوهش

با شناخت حاصتل از بازدیتد منطقته ،کتاربریهتای
موجود بر جنگل ،جنگل – زراعتی (ستطو زراعتت در
زیراشكو جنگل) ،جنگل – چرایتی (ستطو گالزنتی
شده در سه سال اخير) و جنگل – چرایی – زراعتی (در
سطوحی کته گالزنتی شتده و زراعتت در زیتر اشتكو
جنگل صورت میگيرد) تقسيم شدند با توجه به تناو

ستته ستتال در گالزنتتی ،ستتطوحی در بختتش کورپتته
(شانگالهای بهرهبرداریشدهای کته یت ستال از
گالزنتی رن گذشتته باشتد) ،کتور (شتان گالهتای
بهترهبترداریشتدهای کته دو ستال از گالزنتی رن
گذشته باشد) و خرت (شان گالیی که سه ستال از
رخرین گالزنی رن گذشتته باشتد) وجتود دارنتد بتا
توجتته بتته اینكتته هتتد پتتژوهش شناستتایی ستتطو
گالزنیشتده بتوده ،ستعی شتد در جنگتل گردشتی بتا
راهنمایی جوامع محلی این سطو (گالزنیشتده در دو
سال گذشته و سه سال گذشته) با دقت بيشتر برداشت
شوند (گالزنی در سال حاضر با توجه به شان گالهتا بته
راحتتتی تشتتخي داده متتیشتتد) بتترای شناستتایی
محدودههای جنگل -چرایی ،اقدام به شناسایی ستطو
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بهرهبرداری سنتی از هم تفكي
جنگل -چرایی)

شد (جنگل -زراعتی و

گالزنیشده (در ی تا سه سال گذشته) شد و با توجته
به قابليت تفكي مناس مناطل گالزنیشده از منتاطل
دارای سيستتتتم جنگتتتل -زراعتتتی ،ایتتتن دو سيستتتتم

شكل  -5موقعيت منطقۀ تحقيل در ایران ،استان کردستان و شهرستان بانه

جنگل های بلوط ،پوشش طبيعی منطقه را تشكيل
میدهند و پوشش مرتعی تنها بهصورت لكههای بسيار
کوچ وجود دارد که رن هم ناشی از تخری جنگتل
استتت بتترای تهي تۀ نقش تۀ کتتاربری اراضتتی منطقتته از
داده های متاهواره ای و نقشته هتای رقتومی 5:21111
منطقۀ پژوهش و داده های جانبی دیگری نيز استتفاده
شد از بين روش های مختلتف تفستير و طبقته بنتدی
تصاویر ،روش تلفيقی که عمالا نتوعی تفستير چشتمی
دادههای رقتومی بتر روی صتفحۀ رایانته و متكتی بتر
شناخت مفسر است ،با وجود زمانبر بودن رن انتختا
شد تا براساس بازدیدهتای ميتدانی و شتناخت هرچته
بيشتر منطقه ،نقشه های کاربری اراضی تا حتد امكتان
بهطور صحيح برای هد اصلی تحقيل فراهم شود در
این راستا پتردازش و بارزستازیهتای مناست  ،شتامل
ایجاد ترکي های رنگی مناست و نستبتگيتریهتای

طيفتتی ( VIو  )NDVIانجتتام گرفتتت و ستتپا ایتتن
تصاویر ،به محيط نرمافتزار  ArcGIS 9.3وارد شتد در
این محيط پدیدهها براستاس کليتد تفستير حاصتل از
کارهای ميدانی شناسایی و محدوده رنهتا رستم شتد و
موارد متبهم از طریتل کتار ميتدانی مجتدد شناستایی
شتتدند اطالعتتات حاصتتل از بازدیتتد ميتتدانی شتتامل
اطالعات مناطل در دسترس است که بتهوستيلۀ GPS
برداشت شدند بتهعتالوه کروکتی منتاطل متورد نظتر
ترسيم شتد ،همچنتين از منتاطل مختلتف و شتاخ
عكا تهيه شد و از این اطالعات در مراحتل مختلتف
تحقيل مانند تفسير بصری و بهبود عمل طبقته بنتدی
استفاده شتد و نقشتۀ کتاربریهتای جنگتل ،جنگتل-
زراعی ،جنگل -چرایی و جنگل -چرایی -زراعی تهيته
و مستتاحت کتتاربریهتتا استتتخراج شتتد همچنتتين از
نقشه های رقومی  5:21111سال  5383برای کنتترل
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مناطل روستایی و پوشش جنگلتی و زراعتی استتفاده
شد و در نهایت نقشتۀ کتاربری مطمتئن و مطتابل بتا
وضعيت موجود منطقه تهيه شد
از طرفتتی بتتا استتتفاده از نقش تۀ رقتتومی 5:21111
اقدام به استخراج نقشۀ کالسهبندیشدۀ شي و جهت
شد برای بررسی وضتعيت کنتونی عرصتههتای متورد
پژوهش و ارزیتابی پاستخهتای متدیریتی از چتارچو
دیپستتير استتتفاده شتتد تعتتاریف اجتتزای دپستتير در
جدول  5رورده شده است
دپسير 5ابزاری برای تحليل اثرها و عتوار توستعۀ
اقتصادی یا اجتمتاعی بتر محتيط زیستت و پيامتدهای
رنهاستتت در اثتتر فشتتار ایجادشتتده وضتتعيت کنتتونی
اکوسيستم تغيير پيدا میکند که پيامدهای (اجتمتاعی،

اقتصادی ،زیست محيطی) دارد (شكل  )2و در نهایت به
پاسخ مدیریتی منجر میشود پاسخ مدیریتی متیتوانتد
نيروی محرک ،فشتار ،وضتعيت کنتونی و پيامتد باشتد
()Smeets and Weterings, 1999
با توجه به اطالعات حاصل از نقشتههتای شتي و
جهت و کاربریهای منطقۀ پژوهش طراحی چتارچو
دیپسير صورت گرفت
برای شناسایی تيپ جنگلی در منطقتۀ پتژوهش از
نقشۀ تيپبندی جنگتلهتای بختش ررمترده (متدرس
گرجی و همكاران )5332 ،استتفاده شتد تيتپ غالت
جنگلهای روستاهای مورد پژوهش تيپ جنگلی غال
مازودار – برودار و وی ول -برودار است (شكل )3

جدول  -5تعریف اجزای فرایند نيروی محرک ،فشار ،وضعيت کنونی ،پيامد و پاسخ مدیریتی ()Christian et al., 2005
شاخص

توضیحات

نيروهای محرک

فشار

پيامد

نيرویهای محرک توصيفکنندۀ تحو ت اجتماعی ،جمعيتی و اقتصادی در جوامع و تغييرات ایجادشده در زندگی،
سطو کلی مصر و الگوهای توليد است

2

شاخ فشار توصيفکنندۀ تحو ت در انتشار مواد (توليد گازهای گلخآنهای) ،عوامل فيزیكی و بيولوییكی ،استفاده
از منابع و کاربریهاست فشار از طریل جوامع محلی ایجاد میشود و از طریل انواع فرایند طبيعتی ستب تغييتر
رشكار در وضعيت محيطزیست میشود

3

وضعيت کنونی

5

این شاخ ها توصيفکنندۀ کميت و کيفيت پدیدههای فيزیكی (مانند درجه حرارت) ،پدیدههای زیستتی (ماننتد
یخایر ماهی) و پدیدههای شيميایی (مانند  CO2-غلظت اتمسفر) در ی منطقه خاصاند .شتاخ هتای وضتعيت
کنونی ممكن است ،برای مثال ،توصيفکنندۀ منابع جنگلی و حيتات وحتش کنتونی ،غلظتت فستفر و گتوگرد در
دریاچهها یا سطح سروصدا در قسمتهای مجاور فرودگاه باشند
با توجه به فشار وارد بر محيط زیست ،وضعيت رن تغيير میکند سپا این تغييرات سب اثرگذاری در کارکردهای
محيط زیست مانند انسان و سالمت اکوسيستم ،منابع موجود و تنوع زیستی میشود

4

شاخ های پيامد (اثر) برای توصيف تغييرات ایجادشده در موقعيت کنونی استتفاده متیشتوند در تعریتف دقيتل،
پيامد شامل رن دسته از شاخ هایی است که توسط انسان ایجاد شده و بهطور مستقيم سب تغييتر کارکردهتای
محيط زیست میشود کاهش تنوع زیستی در زیستگاههای خشكی را باید شاخ پيامد ناميد

1

پاسخهای مدیریتی

3

این عناصر به پاسخ توسط گروهها (افراد) در جامعه و همچنين تالشهای دولت برای جلوگيری ،جبران ،بهبتود یتا
انطباق بر تغييرات وضعيت محيط زیست اشاره دارند

1

DPSIR
Driving forces
3
Pressures
4
States
5
Impact
6
Responses
2
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شكل  -2چارچو دیپسير (نيروی محرک ،فشار ،موقعيت یا وضعيت کنونی ،پيامد و پاسخهای مدیریتی)
)(Christopher et al., 2013

شكل  -3نقشۀ تيپبندی جنگلهای بخش ررمرده (مدرس گرجی و همكاران)5332 ،

جهت غالت دامنته شترقی بتوده و  28/23درصتد
عرصۀ جنگلی سه روستا در شي کمتتر از  51درصتد

واقع شده است (جدول  2و شكل )4
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جدول  -2وضعيت مساحت کالسههای جهت و شي در منطقۀ پژوهش
جهت
مساحت (هكتار)
شي
مساحت (هكتار)

کالسههای جهت جغرافيایی
بدون جهت

شمال

شرق

22/1

522/5

235/5

جنو
538/5

غر
555/5

کالسههای شي (درصد)
 1تا 54/33

 51تا 31

بيشتر از 31

212/5

453/7

33/5

ميانگين شي
25/3

شكل  -4نقشۀ کالسههای شي و جهتهای جغرافيای در منطقۀ پژوهش

کل (هكتار)
754/33
754/33
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نتایج
ستتطو کتتاربریهتتای بررستتیشتتده نشتتاندهنتتدۀ
وضعيت تغيير در اکوسيستم (وضعيت کنونی) استت و
توسعۀ سيستمهای سنتی بهرهبرداری متورد پتژوهش

325

(جنگل – زراعی ،جنگل – چرایی و جنگل – چرایتی
– زراعی) نشان داده شده و در تفسير وضعيت کنتونی
در دپسير استفاده میشود (جدول )3

جدول  -3مساحت کاربریهای مورد پژوهش
کل
مساحت (هكتار)
درصد سطح هر کاربری
نسبت به سطح جنگل

5771/35

کاربری
جنگل (کل)

جنگل – زراعی

جنگل  -چرایی

جنگل – چرایی -زراعی

تاکستان

754/33

354/73

312/38

31/73

27/44

 44درصد

 42/3درصد

 52/7درصد

 3/8درصد

ستتطح کتتل جنگتتل در روستتتاهای بررستتیشتتده
 754/33هكتتتتار استتتت (شتتتكل  )1کتتتل ستتتطو
جنگتتل  -زراعتتی (زراعتتت زیراشتتكو ) در روستتتاها،
 354/73هكتار است (جدول  3و شكل )1
برای ارزیابی بهتر وضعيت تغيير کاربریهتا ،چهتار

نقشه تهيه شتد نقشتۀ اول مربتوط بته منتاطل دارای
پوشش جنگلی و غيرجنگل است کته مبنتای مقایستۀ
نقشههای بعدی (نقشههای ستطو جنگتل – زراعتی،
جنگل – چرایی و جنگل – چرایی – زراعی) است

شكل  -1وضعيت سطو غيرجنگل ،جنگل ،جنگل-زراعی ،جنگل-چرایی و جنگل – چرایی – زراعی در منطقۀ پژوهش

نتتتایج نشتتان داد کتته مستتاحت کتتاربریهتتای
جنگتتل -زراعتتی ،جنگتتل-چرایتتی و جنگتتل -زراعتتی-
چرایی در کل سه سامان بهترتيت 312/38 ،354/73

و  31/73هكتتتار استتت (جتتدول  3و شتتكل  )1نمتتای
شماتي فرایند دپسير در شكل  3مشاهده میشود
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فشار (:)Pressures
نیروی محرک ()Driving forces
 -5پایين بودن سطح دررمد (فقر)
 -2تغييرات اقليمی
 -3کمبود منابع علوفه
 -4اثبات مالكيت جوامع محلی بر جنگل
 -1نگرانی از رینده و زیادهخواهی
 - 3افزایش جمعيت
 -7نياز به محصو ت جنگل
 -8وابستگی به شيوههای سنتی بهرهبرداری
 -3رگاهی اندک جوامع محلی از اهميت محيط
زیست و جنگل

پاسخهای مدیریتی (:)Responses
 -5سازمان جنگلها و مراتع کشور
 ممنوع کردن گالزنی در سالهای اخير بررسی و مقابله با توسعۀ زراعت در جنگل حمایت از طر های طوبی و بيشه زراعی -2سازمان محيط زیست:
 جلوگيری از شكار گونههای نادر (سنجا ایرانی) ترویج و توسعۀ منابع طبيعی و محيط زیست -3سازمانهای غيردولتی ( NGOها)
انجمن دامون به همراهی استادان دانشگاه کردستان(طر ساماندهی و مدیریت گالزنی ،معرفی معيشت
جایگزین و طر استفاده از انرییهای نو (ربگرمكن
خورشيدی)
-4دفتر  SGPو UNDP
اجرای سه طر بينالمللی در روستاهای مورد پژوهش و
حمایت مالی پرویهها
-1شورا و دهيار (مشارکت در حفاظت جنگل و مدیریت جنگل)
 -3مرکز پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی و
پژوهشهای علمی در زمينۀ مدیریت جنگل
-7اجرای تحقيقات علمی توسط دانشگاه کردستان و مرکز
تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان کردستان
-8گازرسانی توسط شرکت گاز بانه
-3صدور دفترچۀ فعاليت در مرز

شكل  -3نمای شماتي

 -5توسعۀ زراعت در جنگل
 -2گالزنی و گالبری (همراه با برداشت گزو)
 -3نابسامانی در تغييرات کاربری اراضی
-4کاشت انگور در سطو شيبدار
 -1دامداری سنتی
 -3شكار و تفریح
 -7بهرهبرداری از محصو ت غيرچوبی جنگل

وضعیت کنونی (:)States
 -5شرایط توپوگرافی ناهموار و بيشتر شيبدار است
 -2تيپ جنگلی غال مازودار – برودار و وی ول-
برودار است (شكل )3
 -3نبود زادروری (بخصوص زادروری دانهزاد) و ساختار
همسال مسن
 -4کاهش تعداد درختچههای کف جنگل در کل
جنگل
 354/73 -1هكتار سطو کاربری جنگل -زراعی بوده
 44درصد جنگل به جنگل – زراعی تغيير پيدا کرده
است (جدول )3
 -3سطح کل جنگل  754/33هكتار (جدول )3
 -7گالزنی در سطح  312/38هكتار (جدول )3
 -8جنگل -زراعی -چرایی در سطح  31/73هكتار
(جدول )3
 -3کاهش جمعيت سنجا ایرانی
 -51متوسط شي روستا  25/3است (جدول )2
 -55جهت غال روستا شرقی است (جدول )3

پیامد (:)Impact
 -5فرسایش خاک
-2کوبيدگی خاک
 -3تخری زادروری دانهزاد و تاج پوشش درختان
 -4کاهش پوشش گياهی و سطح جنگل
-1کاهش تنوع گياهی و جانوری
 -3تشدید پدیدۀ ریزگردها
 -7ساده شدن و در معر خطر قرار گرفتن اکوسيستم
-8افزایش ميانگين دمایی هوا در مناطل که پوشش
جنگل تخری شده است
-3کاهش توان توليدی اکوسيستم (کاهش ترسي
کربن)

فرریند  DPSIRبرای منطقۀ پژوهش
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بحث
برای شناسایی بهتر وضعيت کنونی روستتاهای متورد
پژوهش و شناسایی علل و عواملی که سب شتكلگيتری
وضعيت کنونی اکوسيستم شده است ،اقدام به شناستایی
و ارامۀ فرایند دیپسير برای منطقۀ پژوهش شد
مستتاحت کتتل ستتامانهتتای عرفتتی متتورد پتتژوهش
 5771/35هكتتتتار است تت نتتتتایج وضتتتعيت کنتتتونی
نشاندهندۀ وجود انواع بهرهبترداری ستنتی در ستطو
بهنسبت وسيع است نتایج نشان داد که ستطو شتامل
کل سامان عرفی ،کاربریهای جنگل ،جنگتل -زراعتی،
جنگتتل-چرایی(گالزنتتی) و جنگتتل -چرایتتی– زراعتتی
بتتهترتيتت  312/38 ،354/73 ،754/33 ،5771/35و
 31/73هكتار است (جدول  ،3شكل  )1از سيستمهای
بهرهبرداری سنتی یادشده در روستاهای مورد پتژوهش،
ستتطو جنگتتل -زراعتتی ( 44درصتتد ستتطح جنگتتل) و
گالزنی ( 42/3درصد ستطح جنگتل) نستبت بته دیگتر
سيستتمهتای بهتترهبترداری توستتعه بيشتتری یافتنتتد و
بيشتتترین تغييتتر را در وضتتعيت کنتتونی اکوسيستتتم
روستاهای مورد پژوهش ایجاد کردهاند ميانگين شتي
منطقۀ پژوهش  25/3درصد بوده (جتدول  )2و شترایط
توپوگرافی منطقۀ جنگلی بتهنستبت نامناست استت و
بيشتر در مناطل شيبدار واقعاند  75/7درصد از ستطح
کل سامانها دارای شتي بيشتتر از  51درصتد بتوده و
همين امر ستب تشتدید فرستایش ختاک شتده استت
(شتتكل  ،4جتتدول  )2توستتعۀ زیتتاد جنگتتل -زراعتتی و
جنگل -چرایی سب کوبيدگی و فرسایش ختاک شتده
است نتایج نشان داد که تيپ غال جنگتلهتای متورد
پتتژوهش متتازودار  -بتترودار ،وی ول -بتترودار و وی ول-
مازودار است وضتعيت زادروری شتاخه زاد و دانتهزاد و
همچنين درختچههای کف جنگل ضعيف است و علت،
توستتعۀ زراعتتت زیراشتتكو (جنگتتل -زراعتتی) و دیگتتر
سيستمهای بهرهبرداری سنتی است عوامل فشار سب
تغييتتر وضتتعيت موجتتود و افتتزایش فرستتایش ختتاک،
کوبيتتدگی ختتاک ،تخریتت زادروری جنگتتل ،کتتاهش
پوشش گياهی و سطح جنگل ،کاهش تنتوع گيتاهی و
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جتانوری ،تشتدید پدیتتدۀ ریزگردهتا ،ستاده شتتدن و در
معر خطر قرار گرفتن اکوسيستم ،افتزایش ميتانگين
دمایی هوا و کاهش توان توليدی اکوسيستم متیشتوند
پاسخهای مدیریتی در پاسخ به پيامد ،وضتعيت کنتونی،
فشار و نيروهای محرک هستند
فرایند دپسیر

براساس اطالعات نقشهها و نتایج پتژوهش فراینتد
دپسير برای منطقۀ پژوهش تنظيم شد
نتایج تحليل فراینتد دپستير نشتان داد کته ستطو
بهرهبرداریهتای ستنتی در جنگتل ستامانهتای متورد
پژوهش توسعه یافتند و سيستمهای جنگتل – زراعتی،
جنگل – چرایی و جنگل – چرایی – زراعی بتهترتيت
در سطو  44( 354/73درصد جنگتل)42( 312/38 ،
درصد جنگل) و  52/7( 31/73درصتد جنگتل) وجتود
دارد توستتعۀ سيستتتمهتتای ستتنتی بهتترهبتترداری و
توپوگرافی بهنسبت شدید (جدول  ،2شتكل  )3موجت
شكل گيری وضتعيت کنتونی در فراینتد دپستير شتده
است تحليل دپسير نشان داد که عوامتل فشتار شتامل
متتوارد :توستتعۀ زراعتتت در جنگتتل ،توستتعۀ گالزنتتی و
گالبری (همراه با برداشت گزو) ،نابستامانی در تغييترات
کاربری اراضی ،کاشت انگور در سطو شيبدار ،دامداری
ستتنتی ،شتتكار و تفتتریح و بهتترهبتترداری از محصتتو ت
غيرچوبی جنگل هستند بنابراین میتوان ارزیتابی کترد
که وضعيت کنونی بومسازگان منطقۀ فوق در اثر عوامل
فشار (توسعۀ بهرهبترداریهتای ستنتی) صتورت گرفتته
است و عامل اصلی ایجاد عوامتل فشتار را متیتتوان در
نيروهای محرک جستوجو کرد ،نتتایج فراینتد دپستير
نشان داد کته مهتمتترین نيروهتای محترک در منطقتۀ
پژوهش عبارتند از :دررمد کم (فقر) ،تغييترات اقليمتی،
کمبود منابع علوفه ،اثبتات مالكيتت جوامتع محلتی بتر
جنگل ،نگرانی از رینده و زیاده خواهی ،افزایش جمعيت،
نياز به محصو ت جنگل ،وابستگی به شيوههای ستنتی
بهرهبرداری و انتدک رگتاهی جوامتع محلتی از اهميتت
محيط زیست و جنگل (جدول )4

تجزیه و تحليل مدیریت بهرهبرداری از جنگل در زاگرس شمالی
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جدول  -4بررسی روابط علل و معلولی نيروهای محرک ،فشار ،وضعيت کنونی و پيامدها (شكل )3
نیروهای محرک

عوامل فشار

وضعیت کنونی

کمبود منابع علوفه ،افزایش جمعيت ،نياز
به محصو ت جنگل ،وابستگی به شيوههای
سنتی بهرهبرداری ،رگاهی کم جوامع محلی
از اهميت محيط زیست و جنگل

کاشت انگور در سطو
شيبدار ،توسعه زراعت در
جنگل ،دامداری سنتی،
نابسامانی در تغييرات
کاربری اراضی

نبود زادروری (بخصوص
زادروری دانهزاد) و ساختار
همسال مسن

کمبود منابع علوفه ،تغييرات اقليمی،
افزایش جمعيت ،نياز به محصو ت جنگل،
وابستگی به شيوههای سنتی بهرهبرداری،
رگاهی اندک جوامع محلی از اهميت
محيط زیست و جنگل

کاشت انگور در سطو
شي دار ،توسعه زراعت در
جنگل ،دامداری سنتی،
نابسامانی در تغييرات کاربری
اراضی ،تغييرات اقليمی

کاهش تعداد درختچههای
کف جنگل در کل جنگل

پایين بودن سطح دررمد (فقر) ،اثبات
مالكيت جوامع محلی بر جنگل ،نگرانی از
رینده و زیادهخواهی ،افزایش جمعيت ،نياز
به محصو ت جنگل ،وابستگی به شيوههای
سنتی بهرهبرداری ،رگاهی اندک جوامع
محلی از اهميت محيط زیست و جنگل

توسعه زراعت در جنگل،
دامداری سنتی ،نابسامانی
در تغييرات کاربری اراضی

 354/73هكتار سطو
کاربری جنگل -زراعی
( 44درصد کل جنگل)

دررمد کم (فقر) ،کمبود منابع علوفه ،اثبات
مالكيت جوامع محلی بر جنگل ،نگرانی از
رینده و زیادهخواهی ،افزایش جمعيت ،نياز
به محصو ت جنگل ،وابستگی به شيوههای
سنتی بهرهبرداری ،رگاهی کم جوامع محلی
از اهميت محيط زیست و جنگل

نابسامانی در تغييرات
کاربری اراضی ،گالزنی و
گالبری ،توسعۀ زراعت در
جنگل

سطح کل جنگل 754/33
هكتار (جدول )3

پایين بودن سطح دررمد (فقر) ،کمبود
منابع علوفه ،اثبات مالكيت جوامع محلی
بر جنگل ،نگرانی از رینده و زیادهخواهی،
افزایش جمعيت ،نياز به محصو ت جنگل،
وابستگی به شيوههای سنتی بهرهبرداری،
پایين بودن رگاهی جوامع محلی از اهميت
محيط زیست و جنگل

دامداری سنتی ،گالزنی و
گالبری ،بهرهبرداری از
محصو ت غيرچوبی
جنگل ،دامداری سنتی

پایين بودن سطح دررمد (فقر) ،کمبود
منابع علوفه ،اثبات مالكيت جوامع محلی
بر جنگل ،نگرانی از رینده و زیادهخواهی،
افزایش جمعيت ،نياز به محصو ت جنگل،
وابستگی به شيوههای سنتی بهرهبرداری،
پایين بودن رگاهی جوامع محلی از اهميت
محيط زیست و جنگل

نابسامانی در تغييرات
کاربری اراضی ،گالزنی و
گالبری ،توسعه زراعت در
جنگل ،دامداری سنتی

جنگل -زراعی -چرایی در
سطح  31/73هكتار
(جدول )3

دررمد کم (فقر) ،افزایش جمعيت،
رگاهی کم جوامع محلی از
اهميت محيط زیست و جنگل

گالزنی و گالبری ،شكار و
تفریح

کاهش جمعيت سنجا
ایرانی

گالزنی در سطح 312/38
هكتار (جدول )3

پیامد

تخری زادروری دانهزاد و تاج پوشش
درختان ،کاهش پوشش گياهی و سطح
جنگل ،کاهش تنوع گياهی و جانوری
فرسایش خاک ،تخری زادروری دانهزاد و
تاج پوشش درختان ،کاهش پوشش گياهی
و سطح جنگل ،کاهش تنوع گياهی و
جانوری ،کاهش توان توليدی اکوسيستم
(کاهش ترسي کربن)
فرسایش خاک ،کوبيدگی خاک ،تخری
زادروری دانهزاد و تاج پوشش درختان،
کاهش پوشش گياهی و سطح جنگل،
کاهش تنوع گياهی و جانوری ،ساده شدن
و در معر خطر قرار گرفتن اکوسيستم،

فرسایش خاک ،کاهش پوشش گياهی و
سطح جنگل ،تشدید پدیده ریز گردها،
کاهش توان توليدی اکوسيستم (کاهش
ترسي کربن)
فرسایش خاک ،تخری زادروری دانهزاد و
تاج پوشش درختان ،کاهش پوشش گياهی
و سطح جنگل ،کاهش تنوع گياهی و
جانوری ،تشدید پدیده ریز گردها ،ساده
شدن و در معر خطر قرار گرفتن
اکوسيستم ،افزایش ميانگين دمایی هوا در
مناطل که پوشش جنگل تخری شده
است ،کاهش توان توليدی اکوسيستم
(کاهش ترسي کربن)
فرسایش خاک ،تخری زادروری دانهزاد و
تاج پوشش درختان ،کاهش پوشش گياهی و
سطح جنگل ،کاهش تنوع گياهی و جانوری،
تشدید پدیده ریز گردها ،ساده شدن و در
معر خطر قرار گرفتن اکوسيستم ،افزایش
ميانگين دمایی هوا در مناطل که پوشش
جنگل تخری شده است،
کاهش تنوع گياهی و جانوری
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بنابراین میتتوان ارزیتابی کترد کته عتدم توستعۀ
اقتصادی و اجتماعی (وجود نيروهتای محترک) ستب
شكلگيری نيازها و خواستههایی از منابع طبيعی شده
کتته در قالت عوامتتل فشتتار قتترار متتیگيرنتتد گتترگين
()5373؛ ریاضتتتی ( )5371و ایمتتتانی راستتتتابی و
همكاران ( )5332بيان کردند که مهتم تترین عوامتل
تخری منتابع طبيعتی در ایتران عبتارتانتد از فقتر و
زنتتدگی ابتتتدایی متتردم ،نارگتتاهی جوامتتع محلتتی ار
ارزشهتتای زیستتتمحيطتتی ،تعتتداد زیتتاد دام ،چتترای
بتتیرویتته و بتتیتتتوجهی بتته ارزشهتتای واقعتتی ایتتن
بومسازگان و همچنين نظام کشاورزی ،دامداری سنتی
و رشد جمعيت و این موارد سب شد حفاظت ،احيا و
بهرهبرداری بر مبنای اصول توستعۀ پایتدار بتا مشتكل
مواجه شود از طرفتی غضتنفری ()5382؛ ولتیپتور و
همكتتاران ()5388؛ و جزیتترهای و ابراهيمتتی رستتتاقی
( )5382تأکيد داشتند که وابستگی معيشتتی جوامتع
محلی و جنگلنشين در جنگتلهتای زاگترس شتمالی
(بهویژه استان کردستان) به ایجاد نظتام بهترهبترداری
سنتی از جنگلها منجر شده و عوامل فشار (شكل  3و
جتتدول  )4ستتب شتتكلگيتتری وضتتعيت کنتتونی
بومسازگان منطقۀ پژوهش شده است که پيامدهایی را
برای بومستازگان فتوق داشتته استت کته عبارتنتد از:
فرسایش و کوبيدگی خاک ،تخری زادروری دانتهزاد و
تاج پوشش درختان ،کاهش پوشش گيتاهی و ستطح
جنگل ،کاهش تنوع گياهی و جانوری ،تشتدید پدیتدۀ
ریزگردها ،ساده شدن و در معر خطر قترار گترفتن
اکوسيستم ،افزایش ميانگين دمایی هوا در مناطقی که
پوشش جنگل تخریت شتده و کتاهش تتوان توليتدی
اکوسيستم (کتاهش ترستي کتربن) متدیریت بترای
کاهش پيامدهتای ایجادشتده ،بته برنامتهریتزی بترای
حذ یتا کتاهش نيروهتای محترک ،فشتار ،وضتعيت
کنونی و پيامدها اقدام کرد و پاستخهتای متدیریتی از
جنبههای پاسخگویی به بخشهتای فراینتد دپستير و
اندازۀ کارایی ارزیابی شدند (شكل  3و جدول )4
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ارزیابی پاسخهای مدیریتی

 -5پاسخ مدیریتی ممنتوع کتردن گالزنتی توستط
سازمان جنگلها و مراتتع کشتور در پاستخ بته فشتار،
وضعيت کنونی و پيامد است ،ولی به نيروهای محترک
(کمبود علوفه ،نياز به محصو ت جنگل ،وابستتگی بته
شيوههای سنتی بهرهبرداری و دررمد کم یا فقر) توجه
نشده استت بنتابراین راهكتار جلتوگيری از گالزنتی و
اعمال فشار به جوامع محلتی (ماننتد جریمته کتردن)
نمتتیتوانتتد ستتب حفاظتتت از جنگتتل شتتود و متتانع
بهکارگيری جنگلداری محلتی (جنگلتداری اجتمتاعی)
میشود علتل اصتلی گالزنتی توستط جوامتع محلتی،
دررمد کم (فقر) ،کمبتود علوفته ،نيتاز بته محصتو ت
جنگل و وابستگی به شتيوههتای ستنتی بهترهبترداری
است بنتابراین در متدیریت گالزنتی بایتد تمرکتز بتر
نيروهای محرک اشاره شده باشد و بتا فتراهم ستاختن
شرایط و حذ نيروهای محرک ،بهصتورت خودکتار از
عوامل فشار کاسته میشود و وضعيت کنتونی گالزنتی
تغيير مییابد بنتابراین یكتی از مهتم تترین نيروهتای
محرک گالزنی دررمد کم (فقر) و کمبود علوفه استت
ریاضی ()5371؛ گترگين ()5373؛ ایمتانی راستتابی و
همكتاران ( )5332و )Tamulula and Sinden (2000
نيز تأکيد داشتند که فقر و کمبود علوفه سب افزایش
بهرهبرداریهای سنتی از جنگل میشوند
 -2پاستتخ متتدیریتی مقابلتته بتتا توستتعۀ زراعتتت در
جنگل (جنگل -زراعی) ،در مواجهه با وضعيت کنونی،
فشار و پيامد است ،ولی بته نيروهتای محترک (نشتان
دادن مالكيتتتت بتتتر جنگتتتل ،نگرانتتتی از رینتتتده و
زیادهخواهی ،وابستتگی بته شتيوههتای ستنتی بهتره-
برداری ،رگاهی کم جوامتع محلتی از اهميتت محتيط
زیست و دررمد کم یا فقر) توجه نشده است یافتههای
پتتژوهش نشتتان داد کتته توستتعۀ جنگتتل – زراعتتی در
ستتامانهتتای عرفتتی متتورد پتتژوهش بيشتتتر از دیگتتر
سيستمهای سنتی بوده و در کتل در  354/73هكتتار
جنگل ( 44درصد کتل جنگتل) توستعه یافتته استت
توسعۀ سيستمهای بيشه زراعی (مخصوصاا گالزنی) در
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پاسخ به نياز خانوار و امرار معاش رنان (بهعلت دررمتد
کتتم) بتته وجتتود رمدنتتد قنبرپتتور ()5381؛ صتتالحی
( )5331و ) Tamulula and Sinden (2000نيز بر این
نتيجه تأکيد داشتند
 -3در سالهای  5373تا  5385پنج طتر طتوبی
در مس تاحت  51/37هكتتتار اجتترا شتتد کتته براستتاس
گزارش نهایی طر ها پيشرفت این پرویهها در بهترین
حالت  11درصد بوده است (براستاس گتزارش نهتایی
طتتر هتتا در ادارۀ منتتابع طبيعتتی و ربخيتتزداری بانتته)
همچنتين در ستتالهتای  5373تتتا  5384پتنج طتتر
غنیسازی در سطح  21/8هكتار در روستتاهای متورد
پتتژوهش اجتترا شتتد طتتر هتتای طتتوبی و صتتيانت از
جنگلهای زاگترس در پاستخ بته شترایط اجتمتاعی-
اقتصتتادی جوامتتع محلتتی و جل ت مشتتارکت رنتتان در
مدیریت محلی در دهۀ ( 71طتر طتوبی) و دهتۀ 81
(طر صيانت جنگل زاگرس) طراحتی شتدند ایتن دو
طر در تئتوری و طراحتی رنهتا در پاستخ بته نيتروی
محرک (عوامل اجتماعی -اقتصادی) ،فشتار ،وضتعيت
کنونی و پيامد پيشنهاد شدند و اگر بته درستتی اجترا
میشدند ،پاسخهتای متدیریتی مناستبی بودنتد ولتی
هيچ گاه به اهدا و خواستههتای طراحتیشتده ختود
دستتت نيافتنتتد طتتر طتتوبی دارای اثرهتتای منفتتی
بيشتری بتوده استت ،زیترا مالكيتت مراتتع در اختيتار
مجری طر قرار میگرفت تا تبدیل به مراتع مشجر -
شود ،ولی در عمل ،عرصۀ حصارکشی میشد و تغييتر
کاربری مییافتت در زمينتۀ طتر صتيانت نيتز عتدم
تأمين بودجه طر (پا از ستالهتای  )5383و عتدم
بازاریتابی بترای گياهتان دارویتی کاشتتهشتده توستط
جوامع محلی ،سب کتاهش کتارایی ایتن طتر شتد
نعمتيان ( )5332و رحيمینيا و حيدری ( )5333بيان
کردند که در برنامهریزی طر های صيانت جنگلهتای
زاگرس و طر های چندمنظوره به مستامل اجتمتاعی-
اقتصتتادی توجتته شتتده استتت ،امتتا صتتر توجتته در
برنامهریزی کافی نيست
 -4پاسخ مدیریتی جلتوگيری از شتكار گونتههتای
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نادر و ترویج و توسعۀ منابع طبيعتی و محتيط زیستت
در موجهه با نيروی محرک ،فشتار ،وضتعيت کنتونی و
پيامد بوده و پاسخی کاربردی است
 -1طر های ساماندهی و مدیریت گالزنی ،معرفی
معيشت جایگزین و طتر استتفاده از انترییهتای نتو
(ربگرمكن خورشيدی) که توسط دفتر  SGPو UNDP
و انجمن دامون به همراهتی مرکتز پتژوهش و توستعۀ
جنگلداری زاگرس شمالی صورت گرفته استت ،ماننتد
پاسخهای مدیریتی کاربردی است کته بيشتتر تمرکتز
رنها بر نيرویهای محرک (دررمد کم یتا فقتر ،کمبتود
منابع علوفه ،ثابت کتردن مالكيتت جوامتع محلتی بتر
جنگتتل ،نگرانتتی از رینتتده و زیتتادهختتواهی ،افتتزایش
جمعيتتت ،نيتتاز بته محصتتو ت جنگتتل ،وابستتتگی بتته
شيوههای سنتی بهترهبترداری ،رگتاهی انتدک جوامتع
محلی از اهميت محيط زیست و جنگل) بتوده و بترای
بهبتتود وضتتعيت معيشتتتی جوامتتع محلتتی ،کتتاهش
وابستگی به جنگل و بهبود کيفيت زندگی رنان تتالش
دارد مهدوی و حسينی ( )5333بيتان کردنتد بعتد از
سه سال از زمان توزیع ربگرمكن های خورشتيدی32 ،
درصد هزینههای خرید و حمل ستوختهتای فستيلی
کاهشیافت (از سوخت فسيلی و چتو هيتزم بعتد از
بهکارگيری ربگرمكنها کمتر استفاده شتد) و استتفاده
از ربگرمکنها سب کاهش استفاده از چو (بهعنتوان
سوخت برای گرم کردن ر ) شد غضتنفری ()5382؛
عتتتتتادلی و همكتتتتتاران ()5387؛ زندبصتتتتتيری و
همكتتاران ()5331؛ )Salam and Neguchi (2004؛
)Rishi (2009؛ ) Webb (2013نيز تأکيد داشتند کته
بتتهکتتارگيری جنگلتتداری محلتتی و مشتتارکتی ستتب
افزایش پایداری اقتصادی جوامع محلی میشود
 -3بتهواستطۀ تهيتۀ طتر هتای پژوهشتی ،دانتتش
جنگلداری سنتی تدوین شد و با وجود زمينتۀ فكتری
غال که فقط ضتعفهتا و پيامتدهای منفتی سيستتم
متدیریت محلتتی را متیدیتتد مزایتایی هتتم بترای ایتتن
سيستم تعریف شد این مهم مناقشتات و چتالشهتای
زیادی را حتی در ستطو عتالی ستازمان جنگتلهتا و
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مراتع بهوجود رورد ،اما حساسيتهای برخی مدیران را
نيز برانگيخت؛ تا جایی که امروزه به جای نفتی کامتل
جنگلتتداری ستتنتی ،در متتورد اصتتال و متتدیریت رن
صحبت میشود
 -7پاسخ مدیریتی گازرسانی به روستتاهای بختش
ررمرده در پاسخ بته نيتروی محترک ،فشتار ،وضتعيت
کنونی و پيامد بود ایتن پاستخ متدیریتی ستب شتد
جوامع محلی فقط برای پختت نتان از چتو هيزمتی
استفاده کنند ،از طرفی در ستاليان اخيتر قيمتت گتاز
افزایش چشمگيری داشته است ،که سب خواهد شتد
جوامع محلی دوباره از چو بترای گرمتایش استتفاده
کنند بنابراین پيشنهاد میشود کته بترای بهتای گتاز
خانوارها سوبسيد (یارانه) در نظر گرفتته شتود نتتایج
پژوهش حاضر نشان داد که در کل سه سامان 521/5
تن چو هيزمی جمعروری میشود و هر ختانوار 5/2
تن چو هيزمی در سال مصر متیکنتد و مهربتانی
( )5384بيان کرد مصر کتل هيتزم روستتای هتواره
خول  513تن در سال است و با توجه به جمعيتت 35
ختانواری روستتای هتواره ختول ،هتر ختانوار بتهطتتور
متوسط  3/45تن چو هيزمی در سال مصر کترده،
زیتترا در ستتال  5382گازرستتانی بتته روستتتاها صتتورت
نگرفته بود و چو هيزمی برای گرمایش و پخت نتان
مصر میشد
 -8پاسخ مدیریتی صدور دفترچه فعاليتت در مترز
برای اهالی روستاهای نزدی بته مترز بتينالمللتی بتا
کشور عراق سب شد که خانوارها بتوانند از این طریل
بخشی از نيازهای معيشتتی ختود را رفتع کننتد ایتن
موضوع سب کاهش وابستگی به منابع طبيعتی شتده
استتت ایتتن راهكتتار متتدیریتی در پاستتخ بتته نيروهتتای
محرک افزایش جمعيت و دررمد کم اهالی روستا بوده
است
پاسخهای مدیریتی فوق اجرا شدهاند یتا در دستت
اجرا هستند نویسندگان این مقاله پيشنهاد میکننتد
که در کنار پاسخهای فوق موارد زیر نيتز متدنظر قترار
گيرد
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 -5اختصاص بستههای تشویقی و حمتایتی دولتت
در زمينتتۀ متتتدیریت محلتتتی جنگلتتتداری در قالتت
بهکارگيری طر های بيشه زراعی ،طوبی و صيانت؛
 -2تأکيد بتر تترویج و رمتوزش جوامتع محلتی در
زمينۀ رگتاهی رنتان دربتارۀ اهميتت محتيط زیستت و
جنگل و شناسایی منابع معيشتی جدیتد بترای اهتالی
روستتتاها؛ فرهادیتتان و چيتتذری ()5373؛ قاستتمی
قوچقتتار و یتتارعلی ( )5333و Hoang and Steph
) (2002نيز به جایگتاه رمتوزش و تترویج در متدیریت
پایدار جنگل تأکيد داشتند؛
 -3تالش برای حفاظت از منابع طبيعی بته شتيوه
مشارکتی با جوامع محلی؛
 -4برنامهریزی برای احيتای جنگتلهتای زاگترس
براساس تحقيقات علمی محققان بخش جنگل؛
 -1تالش بيشتر در زمينۀ بهکتارگيری جنگلتداری
محلتتتی (جنگلتتتداری اجتمتتتاعی) و پژوهشتتتگرانی
مانند یخكشی ()5382؛ عتادلی و همكتاران ()5387؛
); Salam and Neguchi (2004); Rishi (2009
) Webb (2013نيز تأکيد داشتند کته دولتت و متردم

به تنهایی نمیتوانند جنگلها را حف کننتد و توستعه
دهند و باید از مدیریت محلی استفاده شود
در نتيجهگيری کلتی متیتتوان بيتان کترد ستطو
کاربریهای جنگل زراعی و جنگل چرایی بتهترتيت بتا
 354/73و  312/38هكتتتار در  83درصتتد از ستتطح
جنگل توستعه یافتنتد توستعۀ سيستتمهتای جنگتل-
زراعی ،جنگل چرایی ،جنگل -چرایتی -زراعتی و دیگتر
سيتمهای سنتی سب تغيير وضعيت کنتونی و توستعۀ
بيش از  31درصدی سيستمهای سنتی در جنگل شتده
که فرسایش خاک ،کوبيتدگی ختاک ،تخریت زادروری
جنگل ،کاهش پوشش گياهی و جنگلی ،تشدید پدیتدۀ
ریزگردها و غيره در پی داشته است مدیریت برای حتل
مشكل و بهبود وضعيت کنونی اقدام بته عرضتۀ پاستخ-
های مدیریتی کرده ،ولی در بيشتر پاسخهایی متدیریتی
صرفاا به عوامل فشار ،وضعيت کنونی و پيامد توجه شده
و کمتر به نيروهای محرک (عوامل اصلی فشار و شكل-
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گيری وضعيت کنونی) توجه شتده استت بترای بهبتود
وضتتعيت کنتتونی و متتدیریت تغييتترات ایجادشتتده در
اکوسيستم ،پيشنهاد میشود نيروهتای محترک حتذ
شوند یا کاهش یابند تا سب حذ یتا کتاهش عوامتل
فشار و در نهایت کاهش تغييرات در وضتعيت کنتونی و
پيامدهای رن شوند

شجاییشمی ،علی ،اصغر فتال و کتامران عتادلی5331 ،
ارزیابی وضعيت اقتصادی -اجتماعی جنگتلنشتينان طتر
صيانت (طر جنگلتداری چنتدمنظوره) (مطالعتۀ متوردی:
منطقۀ دهدز ،استان خوزستان) ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد
گروه جنگلداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منتابع طبيعتی
ساری 551 ،ص

منابع

صالحی ،فریبا 5331 ،شناسایی و طبقه بندی سيستمهتای
سنتی اگروفارستری موجود در دهستان پشت رربابا بختش
رلوت در شهرستان بانه ،پایان نامه کارشناسی ارشتد منتابع
طبيعی گرایش جنگلداری ،دانشگاه کردستان 33 ،ص

ایمتتانی راستتتابی ،مجتبتتی ،حميتتد ،جليلونتتد و مهتتدی
زندبصيری 5332 ،بررستی مستامل اجتمتاعی -اقتصتادی
جنگل های سامان عرفی کلگچی زاگترس در چهارمحتال و
بختياری ،اکوسيستمهای طبيعی ایران71-13 :)2( 4 ،
جزیرهای ،محمدحسين و مرتضی ابراهيمی رستاقی5382،
جنگلشناسی زاگرس انتشارات دانشگاه تهران 131 ،ص

عادلی ،کامران ،حميد جليلوند ،علی یخكشی و اصغر فال ،
 5387ارزیتتابی پایتتداری جنگتتل تحتتت تتتأثير جنگلتداری
عشایری (مطالعته متوردی :منطقته شتول ربتاد لرستتان)،
تحقيقات جنگل و صنوبر ایران37-23 :)5(53 ،

رحيمی نيا ،ليال و ارکان حيدری 5333 ،مروری بر ارزیابی
اجرای طر های جنگلداری در جنگلهای زاگرس دومتين
همایش ملی دانشجویی علوم جنگل 57 ،و  58اردیبهشتت
 ،5333کرج 3 ،ص

غضنفری ،هدایتالته 5382 ،بررستی رویتش و تغييترات
الگوی پراکنش در توده¬های وی ول – دارمازو بته منظتور
الگوی تنظيم جنگل در منطقۀ بانه (مطالعۀ موردی هواره-
خول) ،رسالۀ دکتتری ،دانشتكدۀ منتابع طبيعتی ،دانشتگاه
تهران ،کرج 82 ،ص

ریاضی ،برهان 5371 ،نگاهی به تخری منابع تجدیدپتذیر
در ایران ،فصلنامۀ تحقيقات جغرافيایی43-23 :58 ،

فتاحی ،محمد 5373 ،گزو چيست ،پتژوهش و ستازندگی،
43-44 :)22( 3

زندبصيری ،مهدی ،هدایتاله غضتنفری ،اصتغر ستپهوند و
پرویز فاتحی 5383 ،ارامۀ الگوی تصميم گيری برای یگتان
مدیریت جنگتل هتای زاگترس در شترایط عتدم اطمينتان
(مطالعۀ موردی :سامان عرفی تا استان لرستتان) ،مجلتۀ
جنگل ایران521-513 :)2( 3 ،

فرهادیان ،همایون 5373 ،نقتش رمتوزش -تترویج در امتر
حفاظت از جنگل ها از دیدگاه مدیران سازمان جنگتل هتا و
مراتع ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربيتت متدرس،
 31ص

زندبصيری ،مهتدی و هتدایتالته غضتنفری 5383 ،تتدوین
مهمترین پيامدها و عوامل تأثيرگذار بر مدیریت مردم محلتی
جنگلهای زاگرس (مطالعۀ موردی :حوضه ربخيز قلعته گتل
استان لرستان) ،مجلۀ جنگل ایران538-527 :)2( 2 ،
شتایی جویباری ،شعبان و اميد عبدی 5383 ،تهيۀ نقشتۀ
کاربری اراضی در مناطل کوهستانی زاگرس بتا استتفاده از
داده-های سنجندۀ ( +ETMمنطقۀ متورد مطالعته :حتوزۀ
سرخا خرمرباد لرستان) ،علوم کشاورزی و منابع طبيعی،
51-5 :)5( 54

قاسمی قوچقار ،ستعيد و نبتیالته یتارعلی 5333 ،جایگتاه
رموزش و ترویج در مدیریت پایدار جنگل ،دومين همتایش
ملی دانشجویی علوم جنگل 57 ،و  58اردیبهشتت ،5333
کرج 3 ،ص
قنبرپور ،محمدرضا 5381 ،بررسی جنبتههتای اقتصتادی-
اجتماعی و زیست محيطی اگروفارستری بته عنتوان روشتی
برای کاربرد چندمنظوره منابع و اراضی ،مجموعته مقتا ت
همایش ملی مدیریت جنگلهای شتمال و توستعۀ پایتدار،
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Abstract
DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response) is an analytical process, which is based on
cause and effect relationship for making policy and management programing. The aim of the
present study is to investigation of the local utilization of northern Zagros forests using
DPSIR framework. For this purpose, three villages including Gandoman, Mirhesam, and
Kokh-Mamo around Baneh city, west of Kurdistan province, were selected. Forest,
Agrosilviculture, Silvopastoral and Agrosilvopastoral management were the main types of
land use in the region which mapped according to satellite data, digital maps and GPS data
collected from the field. The classified maps of slope and aspect were extracted of 1:25000
digital maps. In addition, DPSIR was applied to investigate the current state of the region and
its management responses. The results showed that Agrosilviculture (44% of forested area)
and Pollarding (42.3% of forested area) were more developed than other local utilization
systems. These land use types are main drivers shaping local landscape and ecosystems
features i.e. have made the current state of the region. Forest administration, NGOs and other
organizations presented various management responses including banning the pollarding in
recent years, to control deforestation in order to develop agriculture land, to plan and
implement Tuba and agroforestry projects, to restrict the hunting of rare wild species,
organizing and management of pollarding, introduce of alternative sources of revenue to local
people, to extend the use of renewable energy (solar water heater), to develop LP gas project
and issuing the special certificate allowing small trades from Iraqi borders. Analyzing
consequences of the responses showed that in most cases, driving forces (key factors) have
been neglected. Thus along with the above mentioned responses we suggested allocation of
encourageous and supportive policies in order to proper performance of local forest
management practices and holding workshops to improve local communities’ awareness of
their surrounding environment as well as techniques to modify traditional forestry.
Keywords: Agrosilviculture, Local forestry, Management response, Villages of Baneh city,
Zagros forest.
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