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 مقدمه

های بسیاری را ستاند؛ زندگی اجتماعی را مختل کرد و از این روی ترکشش به همایش جان 9911سال کرونایی 

کررد؛ هرج جران م مرد ویرصرز ی از بانیران        نیز اصابت  مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشم

 همایش را گر ت و هج در رسیدن به اهداف و برگزاری همایش خلل ایجاد کرد.

طزر که زندگی جریان دارد؛ همایش نیز در سازگاری با شرایط به راه خزد ادامه داد؛ اگرچه نتیجه دقیقرا   اما همان
 همانی نشد که از آغاز مزرد انتظار بزد.

های رایج متفاوت باشد. مقرر بزد تا همایش اصرلی؛ وریش   ن همایش؛ وزیش نزینی بزد که با همایشهدف بانیا
های تخصصی م زرها تشکیل گردد که تنهرا بره یری وریش     ها تن از اعضای کمیتههایی با شرکت دههمایش

 اکتفا شد.    9911همایش آن هج در بهمن 

 کری همه اعضای آن است؛ ارائه دهرد امرا بره    ها و هجستبندی خزد را که حاصل نشمقرر بزد هر م زر جمع
 وذیر نشد و آنچه در وایان ارائه شد دیدگاه بخشی از اعضای م زرها بزد.تمامی امکان

های ناخزاسته؛ همایش برگزار گردید و عالوه بر دو جلد با این وصف؛ خدای را سپاس که علیرغج همه نابسامانی
نفر از اعضای م زرها در شرککه اجتمراعی؛ چره     07ها  ایل نیز از گفتگزهای حدود هیابد؛ دکتابی که انتشار می

 مربزط به هر م زر و چه همه با هج  راهج آمده و در اختیار آنان قرار گر ته است.

؛ این گام را نخستین همکاری در راستای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهرانو  موسسه شمیم جنگل ایران
دانند و امیدوارند با جلب همکاری مجمزعه جامعه جنگل کشرزر   های کشزر میداز مدیریت جنگلانتدوین چشج

های اجرایی ایرن همکراری را   ها  جزامع م لی و دستگاهها  رسانهها  سمناعج از دانشگاهیان  م ققان  انجمن
 استمرار بخشند.

 برگزار کنندگان همایش 
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 وندرئیس همایش: دکتر حسین آذرنی

 دبیر علمی: دکتر سید عطااله حسینی

 دبیر اجرایی: دکتر احمد بیرانوند

 ارکان همایش به شرح زیر و به ترتیب حروف الفبا:

 

 گذاریشورای سیاست
 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 تهران عضز هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه استادیار اعتماد وحید   9

 رئیس دانشکده منابع طکیعی دانشگاه تهران استاد آذرنیزند حسین  2

 نایب رئیس هیئت مدیره مزسسه شمیج جنگل ایران   سایر بیرانزند احمد  9

 مرتع و آبخیزداری کشزر  لجنگرئیس شزرای عالی  دکتری وزرمقدم کامران  4

 گذاری منابع طکیعی وژوهشگر سیاست سایر ویرصز ی  م مد  5

 جکاری ار عی شاهرخ  6
کارشناسی 

 ارشد
 رئیس هیئت مدیره مزسسه مردم نهاد شمیج جنگل ایران

0  
سید 

 عطااله
 عضز هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران استاد حسینی

 عضز هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران استادیار عزاطفی همت م مد  1

 ها  مراتع و آبخیزداری کشزر کارشناس سازمان جنگل سایر  دزادهمرا  ردین  1

 

 کمیته علمی
 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 استادیار اعتماد وحید   9
عضز هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه 

 تهران

 نگل ایران  نایب رئیس هیئت مدیره مزسسه شمیج ج سایر بیرانزند احمد  2

 وژوهشگر سیاستگذاری منابع طکیعی  سایر ویرصز ی م مد  9

 استاد حسینی الهسید عطا  4
عضز هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه 

 تهران

 استاد درویش صفت علی اصغر  5
عضز هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه 

 تهران

 عضز هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه گرگان داستا شتایی جزیکاری شعکان   6

 استادیار عزاطفی همت م مد  0
عضز هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه 

 تهران

 ها  مراتع و آبخیزداری کشزر کارشناس سازمان جنگل سایر  مرادزاده  ردین  1

 لرستان  عضز هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه دانشیار ملی نیا رحیج  1
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 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 عضز هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس دانشیار نجفی اککر  97

 عضز هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه گیالن دانشیار نیکزی مهرداد  99

 عضز هیئت علمی مرکز ت قیقات آذربایجان غربی استادیار  خلیانی  هناره جالل   92

 

 

 ها و راهبردهاکمیته تخصصی محور سیاست

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 ها  مراتع و آبخیزداریسازمان جنگل دکتری اشر ی وزر رسزل   9

 مراتع و آبخیزداری  ها سازمان جنگل دکتری وزرمقدم کامران   2

 مزسسه شمیج جنگل و بنیاد تزسعه  ردا دانشجزی دکتری ویرصز ی املشی م مد   9

 مزسسه مردم نهاد شمیج جنگل ایران رشناسی ارشدکا جکاری ار عی شاهرخ   4

 و مراتع هامزسسه ت قیقات جنگل دانشیار جعفری مصطفی   5

 دانشگاه تهران استاد شامخی تقی   6

 دانشگاه  ردوسی مشهد استادیار کالهی مهدی   0

 دانشگاه هرمزگان دانشیار م مدی کنگرانی حنانه   1

 دانشگاه شهرکرد استادیار م مزدی الهبیت   1

 

 قانونیو   های حقوقیکمیته تخصصی محور چارچوب

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 دانشگاه تهران دانشجزی دکتری ا رند سرخنی حمید رضا   9

 هاسازمان جنگل کارشناس ارشد انگزرج بهزاد    2

 مزسسه شمیج جنگل ایران دکتری بیرانزند احمد   9

 هاسازمان جنگل شناس ارشدکار سرداری منزچهر   4

 هاسازمان جنگل کارشناس ارشد عکداله وزر مصطفی   5

 خانه کشاورز دکتری میرم مدی سید م مد   6

 هاسازمان جنگل کارشناس ارشد نصرتی کاظج   0
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 کمیته تخصصی محور مشارکت

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 ها  مراتع و آبخیزداریان جنگلسازم دکتری جعفریان وحید    9

 عضز هیات علمی دانشگاه شهید باهنر دانشیار زندرضزی سیامی   2

 عضز هیات علمی دانشگاه تهران دانشیار عنکری مزسی    9

 عضز هیات علمی دانشگاه تهران استادیار عزاطفی همت م مد   4

 شزرای عالی جنگل کارشناس ارشد مزسزی نژاد سید هاشج   5

 عضز هیات علمی دانشگاه شیراز دانشیار یمیر رد اصغر   6

 عضز سمن تکرا کارشناسی ارشد میرقاسمی ابزالفضل    0

 وژوهان عضز انجمن بزم دکتری نزری نشاط سعید    1

 

 کمیته تخصصی محور کاال و خدمات جنگل

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 هراندانشگاه ت دانشجزی دکتری اسکندری لیال   9

 شزرای عالی جنگل کارشناس ارشد امین وزر طالب   2

 عضز هیئت علمی دانشگاه تهران دانشیار حشمت الزاعظین سید مهدی   9

 اداره کل منابع طکیعی گلستان کارشناس ارشد خزاجه صفر قلی   4

 وژوهشگر دکتری روستا طزبی   5

 عضز هیئت علمی دانشگاه تهران دانشیار بازنشسته سعید ارسطز   6

 عضز هیئت علمی دانشگاه لرستان استادیار عادلی امران ک   0

 عضز هیئت علمی دانشگاه گیالن استاد م مدی لیمائی سلیمان    1

 عضز هیئت علمی مرکز ت قیقات آذربایجان غربی استادیار وژوهشی خلیانی هناره جالل    1

 

 کمیته تخصصی محور جنگل شناسی، تغییر اقلیم و حفاظت جنگل

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی خانوادگینام  نام ردیف

 دانشگاه تهران دانشیار اعتماد وحید   9

 شزرای عالی جنگل کارشناس ارشد آدبش زهرا   2

 دانشگاه آزاد کرج دانشیار بایرام زاده ویلما   9

 دانشگاه علزم کشاورزی و منابع طکیعی ساری دانشیار وزرمجیدیان م مد رضا   4

 ها و مراتعسسه ت قیقات جنگلمز دانشیار ثاقب طالکی خسرو   5

 وژوهشگر دکتری منفردحسین زاده  سجاد   6

 دانشگاه تهران دانشیار خلیقی شهرام   0
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 وابستگی سازمانی مرتبه علمی خانوادگینام  نام ردیف

 دانشگاه م قق اردبیلی دانشیار سفیدی کیزمرث   1

 دانشگاه تهران دانشیار شیروانی انزشیروان    1

 دانشگاه گیالن دانشیار طاهری آبکناری کامکیز   97

 یت مدرسترب استاد طکری مسعزد   99

 مزسسه گیاه وزشکی کشزر استاد عسگری حسن   92

 دانشگاه تهران استاد عطارد ودرام   99

 مدیر کل منابع طکیعی گیالن دکتری یزسف وزر رشتی م سن    94

  

 رته تخصصی محور مهندسی جنگل سازگاکمی

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 تهران دانشگاه  استاد جزرغالمی مقداد    9

 دانشگاه تهران  استاد  حسینی  الهسید عطا   2

 دانشگاه تهران دانشیار  عکدی  احسان    9

 دانشگاه ساری  دانشیار  لطفعلیان مجید    4

 دانشگاه تهران  استاد  مجنزنیان  باریس    5

 هاسازمان جنگل دکتری مرادزاده  ردین   6

 دانشگاه تربیت مدرس  دانشیار نجفی  اککر    0

 دانشگاه گیالن استاد  نقدی  ن رامی   1

 دانشگاه گیالن  دانشیار  نیکزی  مهرداد    1

 

 کمیته تخصصی محور مدیریت جنگل و پایش

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 وژوهشگر دکتری اقنزم مریج   9

 دانشگاه گیالن استاد بنیاد امیر اسالم   2

 جنگل ها و مراتع کشزرسازمان  کارشناس ارشد بیانی رضا   9

 دانشگاه گیالن دانشیار حسن زاد ایرج   4

 دانشگاه تهران استاد درویش صفت علی اصغر   5

 داشگاه تربیت مدرس استادیار سهرابی هرمز   6

 دانشگاه کردستان دانشیار غضنفری هدایت    0

 دانشگاه ساری دانشیار  الح اصغر    1

 و مراتعها سازمان جنگل دانشجزی دکتری کرمی آرش    1
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 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 دانشگاه گرگان استادیار م مدی جهانگیر    97

 دانشگاه گرگان دانشیار معیری م مدهادی   99

 دانشگاه لرستان استادیار ملی نیا رحیج   92

 مزسسه ت قیقات جنگل ها و مراتع کشزر مربی میرآخزرلز خسرو   99

 

 های شمالینهاد استانمهای مردسازمان

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 جامعه جنگلکانی مازندران دکتری امینی م مد    9

 وزیش برساد شمال گلزگاه  خادملز روزبه   2

 تزسعه وایدار عکاس آباد  درویش یزسف   9

 شککه تشکلهای م یط زیست و منابع طکیعی  مازندران دکتری شاملز رضا   4

 مازندران  شککه تشکلهای م یط زیست و منابع طکیعی دکتری صال ی س ر   5

 تزسعه وایدار آمل  طاهری رضا   6

 بنیاد مهر وایدار کارشناس ارشد عکادی داریزش   0

 عیت مکارزه با آلزدگی م یط زیستمج  مازادی احترام السادات   1

 مزسسه تزسعه  ضای سکز وایدار شمال دکتری م مدنژاد شیرزاد   1

 دوستداران دماوند کزه  مزالنا مسعزد   97

 

 داورانکمیته 

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام فدیر

 مزسسه ت قیقات جنگل ها و مراتع کشزر دانشیار اخزان  رضا   9

 مزسسه ت قیقات جنگل ها و مراتع کشزر استادیار اسکندری سعیده   2

 آبخیزداری و مراتع ها سازمان جنگل یدکتر اشر ی وزر رسزل   9

 اقتصاد جنگل دانشگاه تهران گروه جنگلداری و دانشیار اعتماد وحید   4

 دانشگاه تهران علزم و صنایع چزب و کاغذگروه  استادیار ا هامی داوود   5

 وژوهشگر دکتری اقنزم مریج   6

 دانشکدة منابع طکیعی  دانشگاه ارومیه دانشیار بانج شفیعی عکاس   0

 مدیرعامل شرکت سکز گستر دکتری برزه کار اهللقدرت   1

 زسسه مردم نهاد شمیج جنگل ایرانم دکتری بیرانزند احمد   1

 دانشگاه تهرانگروه شیالت  دانشیار وزرباقر م مد   97

 ها و مراتعمزسسه ت قیقات جنگل دانشیار ثاقب طالکی خسرو   99

 دانشگاه م قق اردبیلی استادیار جهدی  رقیه    92
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 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام فدیر

 و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران یگروه جنگلدار استاد حسینی عطااله   99

 دانشگاه تهرانآبخیزداری گروه  دانشیار خلیقی شهرام   94

 و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران یگروه جنگلدار استاد درویش صفت اصغرعلی    95

 گروه جنگلداری دانشگاه گرگان استاد رحمانی رامین   96

 مزسسه ت قیقات جنگل ها و مراتع کشزر استادیار روانکخش  هزمن    90

 وژوهشگر دکتری روستا طزبی   91

 دانشگاه م قق اردبیلی دانشیار دیسفی کیزمرث   91

 گروه جنگلداری دانشگاه گرگان استاد شتایی جزیکاری شعکان   27

 و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران یگروه جنگلدار دانشیار شیروانی انزشیروان   29

 ابع طکیعی  دانشگاه تربیت مدرسنمدانشکده  استاد کزچکسرائی طکری مسعزد   22

 و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران یدارگروه جنگل استاد عطارد ودرام   29

 و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران یگروه جنگلدار استادیار عزاطفی همت م مد   24

 گروه م یط زیست دانشگاه گرگان استادیار کامیاب حمیدرضا   25

 دانشگاه گرگان م یط زیستگروه  استادیار م مدزاده مرجان   26
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 1دکتر احمد بیرانوندجرایی همایش؛ سخن دبیر ا

 به نام خدا

 :های کشور از جملهگذاری و مدیریت جنگلبا توجه به وضعیت کلی سیاست

 نداشتن برنامه ملی جنگل؛  

 اتخاذ تصمیم برای جنگل در خارج از مجموعه علمی و کارشناسی؛ 

 ردم نهاد و اجرایی؛ های مختلف آموزشی، تحقیقاتی، مارتباط ناکافی و بدون ساختار بین بخش 

 و ضرورت هم اندیشی نهادینه شده بین ذینفعان؛ 

های چشم انداز جنگل»؛ پیشنهاد برگزاری همایش با موضوع «موسسه شمیم جنگل ایران»از طرف سازمان مردم نهاد 

ش گروه محترم به دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ارائه و خوشبختانه به ترتیب، مورد پذیر« کشور؛ تحول مدیریت

 جنگلداری و اقتصاد جنگل؛ دانشکده منابع طبیعی و سرانجام دانشگاه تهران قرار گرفت.

 اهداف برگزاری همایش به شرح زیر تعیین شد:

 گذاری راهبردی؛ها از طریق تهیه سند پشتیبان سیاستتحول در مدیریت جنگل 

 ؛نفعان )گروداران(جلب مشارکت ذی 

 ؛ وهای کشورهای تحقیقاتی جنگلردآشنایی با آخرین دستاو  

 .هاهای عمومی در مورد اهمیت جنگلارتقاء آگاهی 

برگزار گردد که به علل گوناگون و از جمله ویروس کرونا به  9991اسفند  7و  6این همایش مقرر بود در روزهای 

 برگزار شد. 9999مهر ماه  9تعویق افتاده و سرانجام به صورت ترکیبی حضوری و مجازی در تاریخ 

های کشور و تحول مدیریتی الزم برای رسیدن به آن انداز جنگلآید: چشمهمانطور که از عنوان همایش بر می

ترین هدف برگزارکنندگان همایش بوده است. به این منظور سعی شد از یک سو با نگاهی جامع مسائل مرتبط در مهم

ها؛ نفعان مختلف از دانشگاهدعوت از صاحب نظران و ذی محورهای مختلف همایش تعیین شود و از طرف دیگر با

های مردم نهاد و نمایندگانی های تابعه؛ سازمانها و ارگانویژه سازمان جنگلهای اجرایی بهموسسات پژوهشی؛ سازمان

 اندیشی آنان فراهم شود که این مهم با ایجادهای تخصصی همایش، بستری برای هماز جوامع محلی در کمیته

 افزار واتسهایی برای هریک از محورهای هفتگانه همایش و یک گروه عمومی متشکل از همه اعضاء در محیط نرمگروه

 اپ میسر شد. 

های مجازی بینی شد تا مباحث گروهپیش« همایشپیش»های تخصصی با عنوان براین در برنامه همایش نشستعالوه 

 9991بهمن  39این اساس پیش همایش یا نشست تخصصی اول در  روز به صورت حضوری پیگیری و نهایی شوند. بر 

های پیش همایش بعدی به علل پیش گفته میسر نگردید. دغدغه و برگزار و متاسفانه امکان برگزاری نشست

ت نشینی اجباری ناشی از قرنطینه ویروس کرونا؛ فرصتی فراهم کرد تا مباحث و موضوعامندی اعضاء در کنار خانهعالقه

                                                 

 بندی هریی از م زرها  سخنان دبیران و چکیده مقاالت در جلد یی گزارش همایش منتشر شده است.جمع 9 
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ها در دبیرخانه همایش قابل دسترسی مورد نظر، در فضای مجازی پیگیری و محتوای زیادی تولید شود که مجموعه آن

 باشد.می

مقاله به صورت شفاهی،  1مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این بین  44از سوی دیگر با فراخوان مقاله، تعداد 

 مقاله نیز براساس نظر داوران رد شدند.  5داوران قرار گرفت و تعداد مقاله به صورت پوستر مورد پذیرش  97

 جزئیات مقاالت دریافتی در هریک از محورهای همایش به شرح جدول زیر است:

مقاالت دریافتی در محورهای همایش -1جدول   

 محور ردیف
تعداد کل 

 مقاالت

پذیرفته شده به 

صورت ارائه 

 شفاهی

ذیرفته شده به پ

صورت ارائه 

 پوستری

عدم 

 پذیرش

 0 0 9 9 ها و راهبردها سیاست   9

 9 0 0 9 های حقوقی قانونیچارچوب   3

 0 3 0 3 مشارکت   9

 0 3 0 3 کاالها و خدمات جنگل   4

 3 96 3 30 شناسی و تغییر اقلیم و حفاظتجنگل   5

 0 9 0 9 مهندسی جنگل سازگار   6

 3 1 3 93 مدیریت و پایش   7

 5 39 5 99 جمع کل -

های ذکر شده های صادر شده از سوی دبیرخانه برای هریک از تاریخشایان یادآوری است که اسناد؛ مدارک و گواهی

یاد قابل تایید است. متاسفانه در این مسیر تقریباً طوالنی دو تن از همراهان و اعضای همایش را از دست دادیم. زنده

یاد دکتر محمد پیرصوفی املشی عضو شورای و محور پایش و مدیریت جنگل و زندهاله غضنفری عضدکتر هدایت

 ها و راهبردهای همایش. روح بزرگشان شاد و یادشان گرامی باد.  گذاری و دبیر کمیته سیاستسیاست

م با ما بودند، هایی که در این مسیر همراه و همگادر پایان از احساس مسئولیت و تعهد اجتماعی یکایک افراد و سازمان

های گذاری؛ اعضای محترم کمیته علمی و کمیتهمجموعه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ اعضای شورای سیاست

تخصصی محورها؛ صاحبان مقاالت؛ داوران؛ اعضای دبیرخانه؛ دانشجویان گروه و اعضای انجمن علمی دانشجویی 

گزاری کرده؛ امید جام همکارانم در موسسه شمیم جنگل ایران سپاسجنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران و سران

ها با گستردگی بیشتر ادامه داشته ضمن جلب اطمینان همه گروداران تا رسیدن به نتیجه مطلوب است این همکاری

در  های رویشی دیگر کشور هم پرداخته و قدمی هرچند کوچکاستمرار یابد. همچنین امید است در ادامه به ناحیه

های کشور برداشته شود چرا که شمیم به معنی بوی خوش های آتی مدیریت جنگلریزیگذاری و برنامهمسیر سیاست

و مخفف شورای مردمی یاریگر مدیریت است و از این روی موسسه در تالش است در حد توان و امکانات خود، امکانی 

 برای یاریگری مجموعه مدیریتی جنگل کشور باشد. 

 1999مهرماه  9 –یرانوند، نائب رئیس هئیت مدیره شمیم جنگل ایران و دبیر اجرایی همایش احمد ب
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 ارائه شفاهیپذیرفته شده در بخش مقاالت  -1

 راهبردها و ها استیس محور -9-9

 های شمال ایرانهای جنگلداری در جنگلنقاط قوت و ضعف طرح -1-1-1

 4، وحید اعتماد9همت ، محمد عواطفی*1، احمد بیرانوند2، محمد عسگری1مریم اقنوم

 (abeiranvand@ut.ac.ir)فارغ التحصیل دکتری جنگلداری، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران  -9

 ، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهرانعلوم زیستی جنگلدانشجوی دکتری  -3

 استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران -9

 گلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهراندانشیار گروه جن -4

 چکیده

های جنگلداری، چراغی را برای مسیر غرض نقاط قوت و ضعف و نقد و بررسی اقدامات گذشته طرحبدون شک بیان بی

سال اجرای  60ها در آینده روشن خواهد کرد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقاط قوت و ضعف روی اداره جنگلپیش

گیری هدفمند، های هیرکانی شمال کشور است. بدین منظور با استفاده از روش نمونهاری در جنگلهای جنگلدطرح

با  و های جنگلداری انتخابمجریان طرحهای اجرایی و ن، مسئوالن دستگاهاز اساتید، کارشناسان، صاحب نظرا نفر 93

های حاصل از حتوی کیفی استقرایی، یافتهسپس با استفاده از روش تحلیل م آنها مصاحبه به روش بدون ساختار شد.

بندی شدند. بدین صورت که با استفاده از روش کدگذاری باز، اولین معانی استخراج شده از مصاحبه تفسیر و طبقه

؛ در دو بخش «کدهای اصلی»بندی کدهای فرعی، ؛ و مقوله«کدهای فرعی»بندی مفاهیم، ؛ مقوله«مفاهیم»ها، مصاحبه

مقوله اصلی برای نقاط  99مقوله اصلی برای نقاط قوت و  7گذاری شدند. از نتایج کدگذاری باز، ضعف نام نقاط قوت و

تغییر مدیریت جنگل از خالص و »و « احیاء و توسعه»، «حفاظت و حمایت»ضعف حاصل شد. تاکید نقاط قوت بر 

، «هاکردی و عدم جامع نگری طرحروی»است. نقاط ضعف در سه طبقه شامل ضعف « و ناهمسال یختههمسال به آم

بندی شدند. تقویت نقاط قوت و اصالح نقاط دسته «یو نظارت یادار ی،مال» یهاضعفو   «یو آموزش یفن» یهاضعف

 ها است.ضعف پیشنهاد پژوهش برای مدیریت آتی جنگل

  گذاری، مدیریت جنگلتحلیل محتوای کیفی، سیاست کلمات کلیدی:

 
 بیان مسئله

های فراوان محیط اند به دلیل برخورداری از ارزشمعروف های هیرکانیجنگلکه به  کشورشمال  هایجنگل

های ارزشهای گیاهی و جانوری، تولیدات چوبی، ، تنوع باالی گونهاز جمله حفاظت خاک، تنظیم جریان آب زیستی

های گذشته (. در طول دهه9915هاجر، رند )مروی مای دادر ایران و جهان جایگاه ویژهاجتماعی و اقتصادی و غیره، 

گذاران و متولیان منابع طبیعی در کشور های اساسی سیاستحفظ و حراست از این منابع ارزشمند همواره از دغدغه

(. 9990ها منوط به داشتن طرح جنگلداری شد )شامخی،برداری از جنگلبهره 9991طوری که از سال بوده است. به

گیالن، مازندران و گلستان  هایاستانهای جنگلی شمال کشور در وسیعی از رویشگاههای بدین ترتیب عرصه

این  میلیون هکتاری 9/9مساحت  میلیون هکتار از 9/9و حداکثر برای  های جنگلداری قرار گرفتزیرپوشش طرح
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های تهیه شده ز طرح(. اگرچه تنها بخشی ا9911تهیه شد )حیدرپور توتکله و همکاران، های جنگلداری ها طرحجنگل

 اجرایی شدند.  

اجرای طرح ممنوعیت برداشت رسمی  از تا قبل 9991از سال  کشور را شمال هایجنگل بندیپهنه، 9شکل 

 9991ها، مراتع و آبخیزداری، دهد )گزارش سازمان جنگلنشان می اجرا و طراحی نظر از 9996 سال چوب در ابتدای

ها، سازمان جنگل مورد حفاظت مشترکها آن %93شوند و حوزه آبخیز اداره می 909 قالب های طبیعی در(. این عرصه

 باشند. می سازمان حفاظت محیط زیستمراتع و آبخیزداری و 
 

 
 

ها، مراتع و آبخیزداری، )گزارش سازمان جنگل 1991های شمال ایران از لحاظ نوع طرح تا سال پهنه بندی جنگل -1شکل 
1991) 

 

ری فعال و در دست اجرا )بخش دولتی، خصوصی و تعاونی( را نشان های جنگلدا، وضعیت طرح9همچنین جدول 

 (. 9991ها، مراتع و آبخیزداری، دهد )گزارش سازمان جنگلمی

 1991های دارای طرح جنگلداری فعال تا سال وضعیت عرصه -1جدول 

 مساحت/هکتار تعداد قرارداد تعداد مجری طرح تعداد سری شرح ردیف
 459973 59 93 339 هاهای بزرگ و دانشگاهشرکت 9
 409949 43 31 963 بخش خصوصی  3
 11997 95 99 46 بخش تعاونی 9

 950990 990 59 499 جمع 
 
 

 یکه در آن کلیه شوداطالق می ایبینی شدههای پیشهای مدون و فعالیتمجموعه برنامهطرح جنگلداری به 

برداری صحیح به منظور داشتن تولید مستمر )اعم از کاال و توسعه و بهره، احیا ،اظتحف با هدفهای الزم دخالت

 یک دوره زمانی ده سالههزینه و درآمد در  و مکان فعالیت ،خدمات( بر حسب: نوع فعالیت، مقدار فعالیت، زمان فعالیت

نقطه عطفی در تاریخ جنگلبانی  های جنگلداریاگرچه تصویب و اجرای طرح(. 9993)عبداهلل پور،  مشخص شده باشد

ها در طول آید که منجر به تبدیل جنگلداری سنتی به جنگلداری مدرن در ایران شد و این طرحکشور به حساب می

برداری حفاظت و بهره، شناسـی، احیـاهـای جنگـلشـیوهبیش از نیم قرن عمر خود، دستاوردهای گوناگونی در زمینه 

و همکاران،  حیدرپور توتکلهاند )در پی داشته های شـمالجنگلطبیعی و انسانی های گیمتناسب با ساختار و ویژ

با رویکرد  های کشورجنگلبرداری و مدیریت حفظ، بهرهپایش،  سازیبا تصویب برنامه بهینه 9993(، اما از سال 9911

های جدی و چالش بیشتر شد های جنگلداریهای هیرکانی، محدودیت در اجرای طرحکاهش برداشت چوب از جنگل

برداری رسمی بهره منجر به توقف کاملکه در نهایت  های جنگلداری بوجود آمدریزی و اجرای طرحدر روند برنامه

(. البته قبل از این مقطع و همزمان با تصویب9991شد )امیدی،  9996سال  درهای جنگلداری طرحچوب و فعالیت 

ها در حد توان نیز برداشت چوب از جنگل 9913در سال  شمال کشور یهانگلاز ج انتیجامع صی برنامه نامه

9%

8%

3% 45%

6%

24%

75%

زیست محیط حفاظت سازمان چهارگانه مناطق
(چوبی غیر تولیدات) جنگلداری طرح

طرح بدون
  (جنگلها سازمان) جنگلی گاههای وذخیره ها پارک

(چوبی تولیدات) اجرا دست در و فعال  های طرح
اجرا سابقه دارای ولی فعال غیر های طرح
اجرا سابقه بدون ولی شده تهیه های طرح

5%  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چهارم و پنجم های توسعهاکولوژیک آنها پیش بینی شده بود و آن موضوع در برنامه

پناهی  -شناسی تدریجیگلنیز شیوه جن 9970ی تر از این رویدادها و در دههکشور نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. قبل

های دقیق از ها و تغییرات بدون انجام ارزیابیها جایگزین شده بود و اغلب این اتفاقی گزینشی در این جنگلبا شیوه

های رغم تغییرات روشتوان گفت علیکه مینتایج اقدامات انجام شده و نقاط قوت و ضعف آنها رخ داده است. به طوری

 ی متولیان و دانشگاهیان بوده است. ها، ارزیابی نتایج اقدامات انجام شده کمتر دغدغهجنگل فنی مدیریتی در این

ها، قابل رفع و آن اند؟ آیاهها چه بودها و نواقص این طرحسواالت قابل طرح این است که نقاط ضعف، کاستیاز 

های های مدیریت جنگل برای جنگلحسال طر 60اصالح نبوده است؟ در مقابل چه دستاوردهای مثبتی از  اجرای 

در همین راستا شدند؟ سال تقویت می 60کدام نقاط قوت باید در طول این شمال ایران حاصل شده است و همچنین 

 یتفعال ییو اجرا یریتیموانع مد(، 9991مطالعات محدودی به دست آمده است. از جمله، مرادویسی و همکاران )

 یی کردند. شناسایالن را ن گدر استا یجنگلدار هاییتعاون

(، 9995های شمال را ارزیابی کردند. حیدری و کرمدوست مریان )سیاستگذاری جنگل (9997) نورزاد مقدم و همکاران

-طرح استراحت جنگل را مورد تحلیل و نقد و بررسی قرار داده( 9991( و امیدی و همکاران )9997خادمی و روحی )

ها، نامههای شمال شامل قوانین، مصوبات، اسناد، آییننقاط قوت و ضعف مدیریت جنگل اند. اگرچه در تحقیقات مذکور

های مرتبط مورد نقد و بررسی قرار گرفته است ولی به طور مشخص پژوهش های مختلف و عملکرد سازمانطرح

ساله آنها مورد تجزیه  60های جنگلداری را در طول عمر جامعی که بتواند صرفا نقاط قوت و ضعف اجرا و عملکرد طرح

و تحلیل قرار دهد تا کنون انجام نشده است. البته در این راستا مطالعات محدودی به صورت موردی به ارزیابی عملکرد 

گذاری در طرح جنگلداری بر ساختار توده های اجرا شده از جمله اثر نشانههای جنگلداری در غالب فعالیتطرح

برداری از منابع جنگلی )حیدرپور های جنگل نشین در بهره(، تاثیر تعاونی9999دوست و واعظ موسوی، )حقیقت

شناسی در طرح های جنگلارزیابی روش (،9911زاده و همکاران، (، ارزیابی مالی طرح جنگلداری )رحیم9911توتکله، 

به صورت  جنگلداری هایطرحسال اجرای  60اجرای گاهی از عملکرد اند. آپرداخته (9979جنگلداری )اسدی اتوئی، 

در تدوین  حاصل از آن، بسیار مهمی است تا با استفاده از نتایج ها موضوعجامع و استخراج نقاط قوت و ضعف آن

  نقاط ضعف طرح را رفع و نقاط قوت آن را تقویت نمود.های مدیریت جنگل نوین، طرح

یا رسالت و خلق ارزش  ک سازمان در انجام الزاماتهایی هستند که به ییتوانای یاها و منابع، مهارت ،قوتنقاط 

طور هایی است که بهتوانایی و امکانات وها ارتمحدودیت یا کمبود در منابع، مه ،نیز ضعفنقاط کنند. عمومی کمک می

که اجرای هر طرحی،  است واضح(. 9997. )نورزاد مقدم و همکاران، شوداثربخش سازمان می نع عملکردامحسوس م

های جنگلداری نیز، در طول شش دهه اجرای طرح .است راهیی همتهدیدهاو  هافرصت، ضعف و قوت با نقاطره هموا

-بوده مواجهها و نقاط ضعف زیادی نقاط قوت، چالشبا  و همواره اندو خطاهای فراوانی مدیریت شدهها با آزمون جنگل

-بهره ساله، نه چندان کوتاه آن، با 60نگلداری را در عمر های جطرح ضعف و قوت نقاط که است ین مقاله در صدداند. ا

نابراین هدف تحقیق پیش رو بررسی نقاط قوت و نظران مختلف در این حوزه آشکار نماید. بهای صاحبگیری از دیدگاه

-ه( با استفاده از دیدگاه کارشناسان حوز9991-9991سال اجرای آنها ) 60های جنگلداری در طول ضعف اجرای طرح

سال  60های مختلف مرتبط با جنگل است. الزم به ذکر است که تحقیق حاضر بخش کوچکی از تحلیل راهبردی 

 های جنگلداری در شمال ایران است که در حال نگارش است. اجرای طرح
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 روش پژوهش -2

 ها آوری دادهروش جمع 2-1

اسـتاندارد ت ، سؤاالاستفاده شد. در این روش ساختاربدون بـاز یـای همصاحبها، از به منظور جمع آوری داده

شـده، ذهن  دربارة تعدادی از موضوعات از پیش تعیین گرهمصاحب و وجود نداردای شدهتعیین  شـده و پاسـخ از قبـل

کند به اهـداف ای که پژوهشگر انتخاب مینوع مصاحبه(. 9915)دالور،  کندمیطور عمیق کاوش دهنده را بهپاسخ

(. از آنجایی که در تحقیق حاضر، هدف بررسی 9999)کریمی و نصر،  بستگی داردرسانان اطالعهـای و ویژگـی تحقیـق

طریق آزاد سال اخیر بوده است، لذا تصمیم گرفته شد تا از  60نقاط قوت و ضعف اجرای طرح های جنگلداری در طول 

رد بررسی قرار داد و پاسخ دهندگان به هر طریقی که های مختلف مورسانان، بتوان موضوع را از جنبهاطالعگذاردن 

ها به صورت انفرادی و های جنگلداری نظر بدهند. همچنین الزم به ذکر است که مصاحبهخواهند در مورد طرحمی

 و تمام مکالمات ضبط و سپس پیاده شدند.  حضوری انجام شد

 روش انتخاب اطالع رسانان-2-2-1

گیری نمونهرسانان استفاده شد. در برداری هدفمند به منظور انتخاب اطالعهدر تحقیق حاضر از روش نمون

با  شود. در نهایت،تهیه میی مورد نظر محققان هستند هاکه دارای ویژگی یهدفمند در وهله اول یک لیست از افراد

 ر پژوهش شرکت کنندشود تا داز افراد خواسته می توجه به در دسترس بودن افراد و تمایل به شرکت در مصاحبه

(Sharma, 2017بنابراین، در ابتدا با توجه به سابقه افراد در زمینه تحصیالت دانشگاهی، فعالیت .) های علمی

های جنگلداری، لیستی از افراد متخصص پژوهشی، سابقه اجرایی در حوزه جنگلداری خصوصا مدیریت و اجرای طرح

نفر از متخصصین مصاحبه شد. جدول  93ایی صورت گرفت. در مجموع با هها، مصاحبهتهیه و بر حسب دسترسی به آن

 رسانان بخش علمی دارای مدرک دکتری ودهد. اطالعها را نشان میمشخصات افراد شرکت کننده در مصاحبه 3

  .باشندها حداقل دارای پنج سال سابقه فعالیت علمی و یا اجرایی میرسانان سایر بخشاطالع

 
 *رسانانمشخصات اطالع -2جدول 

 تعداد کد رسانجایگاه اطالع ردیف

 A-19 99تا  A-1 (Aها و مراکز تحقیقاتی )کد علمی دانشگاه اعضای هیئت  9

3  
ها، مراتع و آبخیزداری کشور و کارشناسان بخش اجرایی در سازمان جنگل

 (Bها )کد سایر سازمان
B-1  تاB-8 1 

 C-3 9تا  C-1 (C( )کد NGOsردم نهاد  )های مسازمان  9

 D-2 3و  D-1 (D)کد  اعم از تعاونی و خصوصی و دولتیهای جنگلداری مجریان طرح  4

، سابقه  Aنفر از افراد مشمول کد  5اند. همچنین تعداد را نیز داشته B، سابقه فعالیت در بخش Aنفر از افراد مشمول کد  9*الزم به ذکر است که تعداد 

اند. همچنین را داشته Dو هم در بخش  B، سابقه فعالیت هم در بخش Aنفر از افراد مشمول کد  4اند. عالوه بر این تعداد را نیز داشته Dلیت در بخش فعا

 اند.را نیز داشته B، سابقه فعالیت در بخش C  نفر از افراد مشمول کد 3تعداد 

 ها تجزیه و تحلیل داده -2-2-2

 یا کلمات از فراسویی به کیفی محتوای تحلیلروش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد.  در این پژوهش از

نماید )ایمان و نوشادی، آشکار می هستند پنهان یا آشکار که را الگوهایی یا هاموضوع و رودمی متون عینی محتوای

دو روش تحلیل محتوای توان یتحلیل محتوای کیفی مدر  Mayringرویکرد  اساس بر(. 9994مهربان،  ؛ عادل9990

ای گونهشود، بهخراج میستها افاهیم از دادهم قیاسی را در نظر گرفت. در تحلیل استقرایی، استقرایی و تحلیل محتوای

؛ اما در پرهیزندپنداشته می پیش هایمقوله گرفتن کار به از پژوهشگران و حرکت پژوهش از جزء به کل است که

(. در تحقیق حاضر Mayring, 2000) از کل به جزء است ساختار تحلیل براساس دانش قبلی ومحتوای قیاسی،  تحلیل
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بندی بندی و مقولههمچنین به منظور طبقه های حاصل از مصاحبه استفاده شد.از روش استقرایی برای تحلیل یافته

سازی، کوچکترین ا در مرحله آماده( استفاده شد. بر طبق این روش ابتدopen codingها، از روش کدگذاری باز )داده

واژگان یا  های ازهواحد معنا عبارت است از مجموع. شد مشخص و از محتوا استخراججزء دارای معنا )واحد معنا( 

رد. بندی کتقسیم نها راآنها یافت و براساس این معنای مشابه آیکسان در  ها که بتوان ارتباطی از معانی مشابه وجمله

بندی شده و کدهای فرعی سازی و مقولههای مستخرج از مرحله قبل )مفاهیم( سادهسازماندهی، داده سپس در مرحله

)ایمان و نوشادی، بندی و کدهای اصلی حاصل شد در نهایت کدهای فرعی هم سطح به طور جداگانه مقولهحاصل آمد. 

9990.) 

 نتایج  -9

؛ «کدهای فرعی»بندی مفاهیم، ؛ مقوله«مفاهیم»ها، از مصاحبه به طور کلی در این پژوهش، اولین معانی استخراج شده

؛ در دو بخش نقاط قوت و ضعف نامگذاری شدند. با توجه به اهمیت بسیار «کدهای اصلی»بندی کدهای فرعی، و مقوله

ارائه  4و  9 هایهای فرعی و اصلی، در جدولباالی مفاهیم استخراج شده، نتایج حاصل از سطح مفاهیم در کنار مقوله

 اند.شده

 های جنگلداریی اجرای طرحمهمترین نقاط قوت مدیریت جنگل به واسطه -9جدول 

 کد اصلی کد فرعی مفاهیم ردیف

9   

های زیر حفاظت فیزیکی جنگل در عرصه 
-B؛ A-12؛ A-18؛ A-16طرح جنگلداری )

 (D-1 ؛C-3؛ 7
 یهای جنگلحفاظت فیزیکی از عرصه

 حفاظت و حمایت جنگل

در نظر گرفتن اقدامات مربوط به کنترل  
 (C-3آتش سوزی در جنگل و اطفای حریق )

کنترل آتش سوزی در جنگل و 
 اطفای حریق

عدم تجاوز و دست اندازی کمتر به  
های دارای طرح های جنگلی در جنگلعرصه

(A-12 ؛A-15) 
جلوگیری از تغییر کاربری اراضی جنگلی و  

های دارای ش مساحت جنگل در جنگلکاه
 (C-3؛A-18طرح )

جلوگیری از تغییر کاربری اراضی 
 جنگلی

 حفظ تنوع زیستی گیاهی (A-10توجه به تنوع زیستی گیاهی ) 
-Cها )شناسایی و مبارزه با آفات و بیماری 

3) 
 هامبارزه با آفات و بیماری

های درختی و آزمایش وارد کردن گونه 
 (C-3ها )گونهسازگاری 

الرشد توقف کشت سوزنی برگان سریع 
 (A-16خارجی به صورت تک کشتی )

ها و توقف تک آزمایش سازگاری گونه
 کشتی سوزنی برگان

دار برای پایداری و حفظ درختان خشکه 
 (A-16سالمت اکوسیستم جنگل )

 دارحفظ درختان خشکه

3   

شناسی و مدیریت از تغییر شیوه جنگل 
گزینی لص و همسال( به تکپناهی )خا

 (A-10؛ A-17؛ A-16)ناهمسال و آمیخته( )

اتخاذ دیدگاه نگرش اکوسیستمی و  
؛ A-3؛ A-10شناسی نزدیک به طبیعت )جنگل
D-1 ؛D-2) 
های کنار گذاشتن قطع یکسره در جنگل 

های پائین بند و شمال مخصوصا در قسمت

تغییر روش مدیریت جنگل از خالص 
همسال به آمیخته و ناهمسال و  و

 های یکسرهعدم استفاده از برش

اصالح نظام مدیریت و 
 برداری جنگلبهره



   

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی همایش 

19 

 

 کد اصلی کد فرعی مفاهیم ردیف
 (A-16ای )جلگه

برداری جامع نگری و محدودیت در بهره 
 (C-3چوبی و زغال گیری )

برداری سنتی از اصالح نظام بهره
 چوب جنگل

نوشتن تعدادی طرح چند منظوره جنگلداری 
-A؛ A-17در ساری ) نظیر طرح لفور و ولوپی

19) 

تهیه چندین طرح چند منظوره 
 جنگلداری

9   
های جنگلکاری و عملیاتی شدن اجرای طرح 

-A) های طبیعیپر نمودن نقاط خالی عرصه

 (C-3( و موفقیت در جنگلکاری )12

احیاء و توسعه جنگل از طریق 
 جنگلکاری

 احیاء و توسعه جنگل

 های جنگلیتوسعه شبکه جاده (A-17؛ A-15های جنگلی )احداث جاده    4
های توسعه شبکه جاده

 جنگلی

5   
ها جهت جلب مشارکت مردم و ایجاد تعاونی 

عضویت افراد روستایی مجاور و در محدوده طرح
 (A-19ها )ی آنها در هیئت مدیره

ها به منظور افزایش ایجاد تعاونی
مشارکت جوامع محلی در محدوده 

 هاطرح

ور ها به منظایجاد تعاونی
افزایش مشارکت جوامع 
 محلی در مدیریت جنگل

6   
ایجاد اشتغال برای ساکنان بومی با توجه به  

؛ B-7های جنگلداری به نیروی کار )-نیاز طرح
A-12) 

 اشتغال زایی برای ساکنین جنگل
زایی برای ساکنین اشتغال
 جنگل

- 91 94 6 

 91های جنگلداری، در بخش نقاط قوت طرح د بررسیهای موردهد که از مجموع دیدگاهمینتایج جدول سه نشان

بندی و کد فرعی حاصل و کدهای فرعی نیز باهم مقوله 94بندی و مفهوم استخراج شده است. این مفاهیم با هم مقوله

 در نهایت شش کد اصلی حاصل شد. 

 های جنگلداریطرحی اجرای مهمترین نقاط ضعف مدیریت جنگل به واسطه -4جدول 

 کدهای اصلی کدهای فرعی مفاهیم ردیف

9  

-D ؛ C-1حاکم بودن مدیریت غیرعلمی و سنتی ) 
1) 

برداری، های شمال )بهرهمدیریت نامتناسب با جنگل 
 (B-4شناسی و ...( )جنگل

عدم تهیه طرح برای هر پارسل به عنوان کوچکترین  
 (A-13ریزی در جنگلداری )واحد برنامه

ریت و برنامه ریزی ضعف مدی
متناسب با وضعیت جنگل و 

 های صحیحمبتنی بر داده

وجود اشکال اساسی در 
متدولوژی زیست سنجی 

های جنگل، اجرای شیوه
-جنگل شناسی، نشانه
گذاری و مدیریت و 

ریزی متناسب با برنامه
 وضعیت جنگل

عدم اجرای صحیح عملیات قطع و حمل چوب در  
 (A-16ها )برخی از عرصه

کاهش میزان تدریجی حجم و تعداد در هکتار در  
ها به همراه کاهش درصد تاج طول بهره برداری جنگل

 (A-12ها )پوشش به دلیل بهره برداری مضاعف از توده

عدم اجرای صحیح عملیات نشانه 
گذاری، قطع و حمل چوب در 

ها و بهره برداری برخی از عرصه
 مضاعف

سب نداشتن با سال خطا در برش بذر افشانی و تنا 
 (B-6بذر دهی در شیوه ی تدریجی پناهی )

 (B-6؛ AC-3ی پناهی )پیاده سازی غلط شیوه 

عدم توجه به نظم مکانی، نظم زمانی و امکان  
 (B-6های جنگلداری تدریجی پناهی )برداشت در طرح

های جنگلضعف در اجرای شیوه
 شناسی

قعی خطای محاسباتی طرح جنگلداری از برآورد وا 
موجودی سرپا، رویش و امکان برداشت )خطای انسانی 

-Bگیری و اشتباه در محاسبات( )و خرابی وسایل اندازه
 (D-1 ؛A-12؛ B-4؛ B-6؛ 3

-Aدر دست نبودن نقشه و مساحت واقعی جنگل ) 
13) 

های محاسباتی در وجود خطا
آورد حجم سرپا، رویش و بر

امکان برداشت و وجود اشکال 
شناسی زیست اساسی در روش

 سنجی جنگل
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 کدهای اصلی کدهای فرعی مفاهیم ردیف
 (A-12ها )مشخص نبودن مساحت واقعی پارسل 

آماربرداری در سطح سری و تعمیم دادن  میزان  
 (A-12حجم در هکتار به پارسل ) تعداد و

ها با واقعیت زمینی عدم همخوانی مساحت پارسل 
(A-12) 

شفاف نبودن مساحت واقعی جنگل تولیدی در طرح 
های جنگلداری و عدم در نظر گرفتن مساحت سطوح 

-Aغیر تولیدی در محاسبه امکان برداشت سالیانه  )
12) 

رسل عدم اطالع از میزان واقعی موجودی در سطح پا 
 (A-12و عدم اطالع از رویش واقعی جنگل )

های زیست سنجی در برآورد اشتباه بودن روش 
؛ B-6؛ B-5امکان برداشت، رویش و موجودی سرپا )

A-13) 

عدم آماربرداری در قطعات نمونه ثابت و دایم برای  
های آبخیز شمال ایران محاسبه رویش و حجم حوزه

(B-7) 

3  

ضعف نظارت و ارزیابی و پایش در مدیریت جنگل و  
؛ B-7؛ C-1؛ A-15؛ B-1؛ B-5های جنگلداری )طرح
A-6 ؛C-2) 

 (A-13ها )نبود کنترل بر آماربرداری 

 عدم نظارت واقعی برکارهای انجام شده طرح 
ها جنگلداری و اختصاص دادن زمان زیاد ناظرین طرح

 (A-12به کارهای اداری و کاغذبازی )

اول ارزیابی تعهدات طرح ها در محیط های بسته و  
 (A-12) بر اساس گزارش ها به جای حضور در عرصه

نادیده گرفتن عدم انجام تعهدات طرح ها به خصوص  
 (A-12) در مورد طرح های دولتی

ستمر از نظر کمی و کیفی برای کلیه نبود پایش م 
 (A-16کارکردهای اکوسیستم جنگل )

های اجرایی در طول نداشتن ارزیابی دقیق از فعالیت 
های تجدیدنظر یک دوره طرح جنگلداری و تهیه طرح
 (A-12بدون ارزیابی طرح جنگلداری قبلی )

ها و نبود نظارت دقیق بر عدم اجرای تعهدات طرح 
 (A-12ها )های اجرایی طرحلیتکمیت و کیفیت فعا

 (B-8های جنگلداری )ضعف آسیب شناسی طرح 

ضعف نظارت اصولی و دقیق بر کار و نداشتن نظام  
 (C-1پایش و ارزیابی مشارکتی )

های نظارت و ضعف سیستم
 پایش و ارزیابی

های اطالعاتی نبود پایگاه
منسجم و ضعف 

های نظارت، سیستم
 پایش و ارزیابی مبتنی بر

ها و معیارهای شاخص
 بومی شده

های عدم ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح  
 (C-1جنگلداری )

عدم ارزیابی اثرات محیط زیستی 
 های جنگلداریطرح

-Cهای اطالعاتی منسجم و قابل اعتماد )نبود پایگاه 
2) 

های داده منسجم و نبود پایگاه
 قابل اعتماد

مدیریت پایدار  ها و معیارهایعدم تهیه شاخص 
 ؛A-19های جنگلداری )جنگل و گنجاندن آنها در طرح

D-1) 
های مدیریت سازی معیارها و شاخصعدم بومی 

 (D-1 ؛C-1پایدار جنگل )

سازی عدم تهیه و بومی
ها و معیارهای مدیریت شاخص

 پایدار جنگل

-D ؛A-12عدم رسیدگی به تعهدات مجریان طرح ) 
2) 

قوق کارگران و کارمندان در عدم پرداخت به موقع ح 
 (D-2 ؛B-6طرح جنگلداری )

عدم رسیدگی به تعهدات 
 مجریان طرح
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 کدهای اصلی کدهای فرعی مفاهیم ردیف

9  

نشینان و جوامع عدم استفاده از ظرفیت جنگل 
؛ A-9؛ B-4؛ B-3ی طرح )محلی در تدوین کتابچه

C-2) 
عدم لحاظ نمودن مشارکت مردم، به عنوان شرکایی  

طحی و ابزاری قابل اتکا، در انجام ماموریت و برداشت س
 (A-2و مقطعی از آن )

های مدیریت بومی در انتقال توجهی به ساختاربی 
 (B-3دانش فنی مدیریت جنگل )

مندی ساکنین جنگل با اشتغال و درامد عدم بهره 
حاصل از اجرای طرح و در نتیجه خروج درآمد از 

مناطق مولد مواد اولیه و عدم انباشت تجربه و سرمایه 
 (B-1)در مناطق مولد 

عدم توجه به دانش بومی مردم، وضعیت اقتصادی  
 (B-3؛ A-19ها )اجتماعی و همچنین مشارکت آن

 (C-1کم توجهی به ظرفیت زنان ) 

بی اعتمادی جوامع محلی به دولت و افراد تدوین  
 (B-3ها )کننده طرح

افزایش تقابل و درگیری میان مردم )جوامع محلی(  
-C؛ B-3رفته شدن )و مجریان طرح به دلیل نادیده گ

3) 

 (B-3کم توجهی به مدیران بومی ) 

بی توجهی به جوامع محلی و 
مدیریت سنتی در تدوین طرح 
ها و ایجاد تقابل و تضاد میان 

های جوامع محلی و طرح
 جنگلداری

توجهی نگری و بیبخشی
های سایر به فعالیت

ویژه جوامع ذینفعان به
-محلی و دانش و عرف

 هاهای آن

های با ماموریت رتباط جنگلبانان با سازمانضعف ا 
 (A-2مشابه از جمله سازمان حفاظت محیط زیست )

حاکمیت بخشی نگری بجای جامع نگری و نگرش  
های سایر نهادهای توجهی به فعالیتسیستمی و بی

 (C-1؛ B-3های جنگلداری )ذینفع و فعال در طرح

عدم حاکمیت نگرش جامع و وجود برخی تعارضات  
 (C-1یل رویکرد حاکم توسعه بخشی )بدل

رویکرد بخشی نگری و کم توجهی به ارتباط بین  
 (C-1های مختلف )بخش

بخشی نگری و کم توجهی به 
سایر دست اندرکاران مدیریت 

 جنگل 

4  

های تاکید بسیار بر اقدامات فنی و غفلت از جنبه 
 (D-2؛ C-2؛ A-2غیرفنی مسائل )

دی آسیب رسان اقتصا -عدم حل مشکالت اجتماعی 
 (A-10به ماهیت وجودی طرح جنگلداری )

تاکید بر اقدامات فنی و کم 
توجهی به جنبه های انسانی و 
عدم حل مشکالت اجتماعی و 
 اقتصادی عرص هی های طرح

تاکید بر اقدامات فنی و 
کم توجهی به جنبه های 

انسانی و عدم حل 
مشکالت اجتماعی و 

اقتصادی عرص هی های 
 طرح

5  

های جنگلداری و های اجرایی طرحنی فعالیتزماهم 
 ؛A-12های دامداری در عرصه واحد جنگل )فعالیت
D-1 ؛B-1) 
-A؛ A-16برداری )های بهرهحضور دام در عرصه 
 (D-2؛ C-2( )D-1؛ 13

عدم زادآوری مناسب در جنگل به دلیل چرای دام  
(A-12) 

افزایش تعداد دام به جای افزایش بازده تولید در  
 (C-2؛ B-1های داخل جنگل )اریدامد

های تحت حضور دام در عرصه
 برداریمدیریت بهره

عدم کاهش عوامل 
تخریب جنگل )دام، 

 سوخت، قاچاق چوب(

ضعف امکان دسترسی جوامع محلی به سوخت  
( و عدم حل مشکل B-1جایگزین هیزم، بوته و ذغال )

 (B-7چوب سوخت روستائیان )

حل نشدن سوخت جایگزین 
 برای جوامع محلیچوب 

 قاچاق چوب (A-13؛ D-2؛ D-1 ؛B-7؛ A-12قاچاق چوب ) 

های جانوری و بسنده کردن به عدم مطالعه زیستگاه   6
نام بردن اسامی حیوانات جنگل و گیاهان به صورت 

ان در بی توجهی به جانور
 مدیریت جنگل

اکوسیستمی  نبود نگرش
 در مدیریت جنگل
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 کدهای اصلی کدهای فرعی مفاهیم ردیف
 (A-12های جنگلداری )دکور در طرح

-Cبی توجهی به زیستگاه و حضور حیوانات جنگل ) 
1) 

های طبیعی در یک مجموعه بهم دیده نشدن پدیده 
 (B-3پیوسته و کنش پذیر عمیقا بهم تنیده )

های جنگلداری نبود نگرش اکوسیستمی در طرح 
(B-3( و عدم مدیریت اکوسیستمی )A-18) 

نبود نگرش اکوسیستمی در 
 های جنگلداریطرح

 های مهاجمافزایش گونه (B-4های مهاجم در جنگل )افزایش گونه 

7  

برداری از مدیریت جنگل روز اروپا )اتخاذ روش  کپی 
جنگلداری همسال( با دیدگاه اقتصادی و استفاده از 

 (A-10پناهی ) -شناسی تدریجیشیوه جنگل
شناسی بکار گرفته شده با عدم تناسب شیوه جنگل 

 (B-6؛ A-12های شمال )لشرایط کوهستانی جنگ

شناسی کالسیک برای بیش استفاده از روش جنگل 
 (A-12از سه تا چهار دهه )

 (B-2عدم بومی سازی جنگلداری در ایران ) 

پناهی برای -شناسی تدریجیاستفاده از روش جنگل 
 (A-13های ناهمسال )توده

ورود ادبیات غلط از مدیریت همسال به ناهمسال  
 (A-13ای بخش )مثل واژه سری به ج

عدم بومی سازی جنگلداری در 
ایران )استفاده از روش جنگل 

پناهی برای  -شناسی تدریجی
بیش از سه تا چهار دهه و عدم 
تناسب آن با شرایط کوهستانی 

 های شمال(جنگل

عدم بومی سازی 
 جنگلداری در ایران

کمبود نیروهای متخصص وطنی در آغاز شروع به  
 (B-7ی )های جنگلدارکار طرح

 (C-3راهبری توسط کارشناسان خارجی ) 

ها توسط راهبری طرح
کارشناسان خارجی در اوایل 

 شروع مدیریت جنگل

1  

عدم تحول در مدیریت جنگل و ثابت ماندن آن در  
 (A-4سال ) 60طول 

بر  مبتنی شناسیهای جنگلشیوه عدم توسعه 
 (A-3اقتصادی محلی ) اکولوژیک و شرایط

 در مداوم پسروی یا و عالقمند جوانان سرخوردگی 
 (A-1جنگل ) علوم از بعضی

های ها و روشعدم انعطاف طرح
ضعف پویایی در مدیریت  اجرای آن

جنگل )عدم وجود 
تحول، توسعه، انعطاف 

پذیری، به روز رسانی و 
نوآوری علمی در ساختار 

 های جنگلداری(طرح

 (A-19عدم پیوند با دانش روز بشری ) 

؛ B-1ها )ذیری و توسعه نیافتگی روشعدم انعطاف پ 
A-2) 

عدم پذیرش نوآوری علمی و تبدیل آن به عملیات  
قابل انجام و عدم حرکت با جریان رو به رشد علوم 

 (A-1؛ A-2مرتبط در سطح دنیا )

های علمی با عدم تناسب روش
 وضعیت زمانه

9  

استفاده از مصالح غیر استاندارد و نامرغوب در جاده  
پایین بودن عمر مفید پروژه های عمرانی  ها وسازی

(C-1) 
بی توجهی به ضوابط و استانداردهای موجود و یا  

 (C-1های مختلف )ها به بهانهدور زدن آن

توجهی به ضوابط و بی
-استانداردهای موجود در جاده

 سازی، زمان پروژه، ...

بی توجهی به ضوابط و 
استانداردهای موجود در 

وژه، سازی، زمان پرجاده
... 

90  

خالصه کردن جنگلداری و مفهوم آن فقط به  
برداری از جنگل )تولید چوب( و نادیده گرفتن سایر بهره

؛ B-4؛ A-18؛ A-13؛ B-7؛ A-4های جنگل )کارکرد
B-3 ؛B-2 ؛A-12) 
-Aها )کم توجهی به توان اکولوژیک جنگل در طرح 
 (C-2؛ C-1؛ 12

 وابستگی شدید به برداشت چوب )اقتصاد تک 
 (A-16محصولی( )

نبود حداقل ساماندهی و سازمان دهی برای  
 (B-1محصوالت غیر چوبی )

ها و مراتع و عدم عدم مدیریت گردشگری در جنگل 

خالصه کردن مدیریت جنگل به 
برداری و تولید چوب و بهره

نادیده گرفتن سایر کارکردهای 
جنگل مانند گردشگری و 

محصوالت فرعی و جنگلداری 
 چندمنظوره

تمرکز بر تولید چوب و 
نادیده گرفتن سایر 

کارکردهای جنگل و 
 جنگلداری چندمنظوره
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 کدهای اصلی کدهای فرعی مفاهیم ردیف
 (B-1استفاده صحیح از این استعداد و کارکرد )

های چند منظوره مانند طرح لفور عدم استمرار طرح 
(A-17) 

حد نگاه کاپیتالیستی به جنگل به عنوان یک وا 
 (A-8تولیدی زنده )

99  

ی در مدیران جنگل و عدم حاکمیت شایسته ساالر 
 (B-1؛ A-1های جنگلداری )طرح
عدم استفاده از توان کارشناسی و کارشناسان  

 (A-12؛ B-1برجسته )

ورود افراد و نهادهای غیر مرتبط به عنوان مجری  
های جنگلداری بدون ضوابط و استانداردهای الزم طرح

 (B-1های اخیر )در دهه

عوامل کاری نبود واحد کار و حضور دائمی و ثابت  
-Aهای جنگلداری )در طول خدمت در اجرای طرح

12) 

عدم استفاده از کارشناسان و 
ی جنگل التحصیالن رشتهفارغ

های در راستای تدوین طرح
 جنگلداری

حاکمیت غیر شایسته در 
)ضعف  ی جنگلاداره

استفاده از متخصصان و 
 نیروهای با تجربه(

انجام کارها استفاده از نیروهای کم تجربه برای  
ها و یا سودجویی بیشتر جهت صرفه جویی در هزینه

(C-1) 

استفاد از نیروهای کم تجربه در 
 اجرای طرح

93  

بوروکراسی بجای انجام وظایف عملی و اجرایی  
 (A-14جنگلداری در عرصه )

وجود بوروکراسی اداری پیچیده و محدود کننده  
(C-1) 

وجود بوروکراسی اداری پیچیده 
 نندهو محدود ک

وجود بوروکراسی اداری 
 پیچیده و محدود کننده

99  
برداران ضعف آموزش و ارتقای آگاهی مردم و بهره 

محلی و حتی برخی از مدیران و کارشناسان در مورد 
 (C-2؛ C-1اهمیت جنگل )

ضعف آموزش و ارتقای آگاهی 
برداران محلی و مردم و بهره

حتی برخی از مدیران و 
یت کارشناسان در مورد اهم

 جنگل

ضعف آموزش و ارتقای 
 آگاهی مردم و مسئوالن

94  

دخالت و اعمال تغییرات توسط افراد بانفوذ محلی و  
های ها در طرحای در زمان اجرای پروژهمنطقه

 (C-1جنگلداری )

دخالت و اعمال تغییرات توسط 
ای در افراد بانفوذ محلی و منطقه

 هااجرای طرح
عدم شفاقیت، فساد، 

تبانی و  رشوه خواری،
های مافیایی در شبکه

 هامدیریت طرح

های میان وجود فساد و رشوه در برخی از رابطه 
 (D-2 ؛A-15مجریان طرح با ناظران )

 (C-1وجود روابط ناسالم و فساد اداری ) 

 (C-1بعضاً وجود شبکه های مافیایی ) 

 (D-2 ؛C-1احتمال تبانی ) 

 (C-1عدم شفافیت ) 

عدم شفافیت، فساد، رشوه 
های خواری، تبانی و شبکه

 مافیایی

 94 90 96 جمع

 

 96های جنگلداری، های مورد بررسی در بخش نقاط ضعف طرحدهد که از مجموع دیدگاهمینتایج جدول سه نشان

بندی و کد فرعی حاصل و کدهای فرعی نیز باهم مقوله 90بندی و مفهوم استخراج شده است. این مفاهیم با هم مقوله

 کد اصلی حاصل شد.  94 نهایتا

 بحث و نتیجه گیری  -4

 -3؛ جنگل یتحفاظت و حما -9دهد در بخش نقاط قوت شش مقوله اصلی شامل: نشان می 4و  9نتایج جداول 

 ایجاد -5ی؛ جنگل هایشبکه جاده توسعه -4؛ و توسعه جنگل احیاء -9؛ جنگل برداریو بهره یریتنظام مد اصالح

، و در جنگل ینساکن یبرا زاییاشتغال -6؛ و جنگل یریتدر مد یمشارکت جوامع محل یشزابه منظور اف هایتعاون

-یوهش یجنگل، اجرا یسنجیستز شناسیروشدر  یوجود اشکال اساس-9مقوله اصلی شامل:  94بخش نقاط ضعف 
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 یاطالعات هایاهیگپا نبود -3؛ جنگل یتمتناسب با وضع ریزیو برنامه یریتو مد گذارینشانه ی،شناسجنگل های

-نگری و بیبخشی -9؛ شده یبوم معیارهای و هابر شاخص یمبتن یابیو ارز یشنظارت، پا هاییستممنسجم و ضعف س

 یبکاهش عوامل تخر عدم -4؛ هاهای آنویژه جوامع محلی و دانش و عرفهای سایر ذینفعان بهتوجهی به فعالیت

در  یجنگلدار یساز یبوم عدم -6؛ جنگل یریتدر مد یستمیگرش اکوسن نبود -5؛ جنگل )دام، سوخت، قاچاق چوب(

های تاکید بر اقدامات فنی و کم توجهی به جنبه های انسانی و عدم حل مشکالت اجتماعی و اقتصادی عرصه -7یران؛ ا

در  یعلم یو نوآور یروز رسانبه یری،جنگل )عدم وجود تحول، توسعه، انعطاف پذ یریتدر مد یاییپو ضعف -1طرح؛ 

 ؛زمان پروژه، ... ی،سازموجود در جاده یبه ضوابط و استانداردها یتوجه بی -9؛ (یجنگلدار یهاساختار طرح

 یرغ حاکمیت -99؛ چندمنظوره یجنگل و جنگلدار یکارکردها یرگرفتن سا یدهچوب و ناد یدبر تول تمرکز -90

و  یچیدهپ یادار یبوروکراس وجود -93ای با تجربه(؛ )ضعف استفاده از متخصصان و نیروه جنگل یدر اداره یستهشا

و  یتبان ی،فساد، رشوه خوار یت،شفاق عدم -94؛ مردم و مسئوالن یآگاه یآموزش و ارتقا ضعف -99؛ محدود کننده

 ، استخراج شده است.هاطرح یریتدر مد یاییماف هایشبکه

های یکی از مهمترین دستاورد طرح «از جنگل حفاظت و حمایت»رسانان، مقوله های اطالعبا توجه به دیدگاه

ی، جنگل یاراض یکاربر ییراز تغ جنگلداری بوده که در این زمینه، به اقداماتی از جمله حفاظت فیزیکی، جلوگیری

درختان  و حفظ برگان یسوزن کشتیتک ها، توقفیماریبا آفات و ب ، مبارزهتنوع زیستی ی، حفظآتش سوز کنترل

اند. با این وجود، در بخش نقاط ضعف و مرتبط با حفاطت و حمایت از جنگل، عدم کاهش عوامل کردهاشاره  دارخشکه

های بررسی عکسهای جنگلداری عنوان شده است. تخریب جنگل )دام، سوخت، قاچاق چوب( از نقاط ضعف طرح

هکتار از  3،167النه دهد بطور متوسط ساها نشان می( توسط سازمان جنگل9994-9916ساله ) 50هوائی دوره 

. همچنین نتایج تحقیق رضائی های شمال کشور عمدتا در مناطق فاقد طرح و مجری تخریب شده استجنگل

های اند پدیده قاچاق چوب را به طور کامل در عرصههای جنگلداری نتوانستهدهد، اگر چه طرح(، نشان می9994)

بیان  9914ساله منتهی به سال  99در دوره  ، مراتع و آبخیزداریهاآمار سازمان جنگلکن کنند اما دارای طرح، ریشه

دارای طرح  هایحجم قاچاق چوب در عرصه درصد بیشتر از 370 های فاقد طرحدارد میزان قاچاق چوب در عرصهمی

های جنگلداری در بخش . یکی دیگر از نقاط ضعف طرحاست چوبخود موید باال بودن قاچاق  که جنگلداری است

 یخانوارها طرح خروج دام و تکفاطت و حمایت، عدم حل مشکالت مربوط به چرای دام است. در همین راستا ح

ن حضور دام و دامدار توسط سازما معضل دهه گذشته به منظور حل سه یط کشور شمال یهااز جنگل یننشجنگل

متضاد  یگاه ی کهموصوف نظرات مختلف عملکرد طرح نتایج . در موردیدکشور اجرا گرد و آبخیزداری مراتع ،هاجنگل

 مخالف یکسریکارشناسان موافق و  یکسری ازکه  یبه طورشده است  یهارا یشفاه ی وبه صورت کتب باشندیهم م

( و 9999( و همچنین نتایج آن بعضا مثبت )فرامرزی، 9999)رضایی و معیری،  ها بوده و هستندآن در جنگل اجرای

(. اگر چه 9993توحیدی و همکاران،  ;9994الواعظین و شامخی، ش شده است )حشمتدر بیشتر موارد منفی گزار

باشد های جنگلداری میموضوع چرای دام در جنگل یک مسئله و مشکل ملی بوده است و فراتر از حوزه اختیارات طرح

حل مشکالت مربوط به  های جنگلداری وارد است، عدمتوان گفت یکی از ایرادات بزرگی که به طرحولی  بدون شک می

شناسی، های جنگلر هیچ یک از شیوهبرداری چوب صورت گرفته است. دچرای دام است مخصوصا در مناطقی که بهره

دام در  ،گذاریگذار درختان طبقه باال را از جنگل خارج کند و در مقابل بالفاصله پس از نشانهپذیرفته نیست که نشانه

  (.9995)مروی مهاجر،  از بین ببردها را جنگل حاضر شده و نهال
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-نظیر کاهش استفاده از سوختهای جنگلداری در مواردی ها، اگرچه طرحدر ارتباط با دیگر عوامل تخریب جنگل

ضعف امکان دسترسی جوامع محلی به سوخت جایگزین و عدم حل مشکل چوب »اند اما موفق عمل نمودههای جنگلی 

جایگزینی سوخت ها در این تحقیق عنوان شده است. بنابراین از نقاط منفی طرحبه عنوان یکی « سوخت روستائیان

عالوه بر موارد اشاره ها قرار بگیرد. های آینده اداره جنگلبایستی در اولویت اول برنامه فسیلی به جای سوخت چوب

های جنگلداری در این وت طرحها یکی از نقاط قشده در زمینه حفاظت و حمایت، شناسایی و مبارزه با آفات و بیماری

های جنگلداری حفاظت و حمایت های طرحبه طور کلی اگر چه یکی از مهمترین دستاوردتحقیق عنوان شده است. 

بایستی دستاوردهای خود در این زمینه را اند و میها عملکرد ناکافی در این زمینه داشتهبوده است ولی این طرح

 تقویت نمایند. 

به عنوان یک دستاورد مهم ذکر « جنگل یبردارو بهره یریتنظام مد اصالح»حفاظت و حمایت، مقوله بعد از مقوله 

، «یکسره یهاو ناهمسال و عدم استفاده از برش یختهتغییر روش مدیریت جنگل از خالص و همسال به آم»شده است. 

، مهمترین موارد مطرح «یوره جنگلدارطرح چند منظ ینچند تهیه»و « از چوب جنگل یسنت بردارینظام بهره اصالح»

ی پناهی به شیوه -های شمال از تدریجیشناسی جنگلی جنگلشیوه 9976شده در این زمینه هستند. در سال 

های شمال ایران که پناهی در جنگل -(. اجرای شیوه تدریجی9915مهاجر، گزینیِ هیرکانی تغییر پیدا کرد )مرویتک

گزینی به عنوان یک دستاورد مطرح مید به عنوان یک نقطه ضعف و تغییر آن به روش تکبه طول انجا 9976تا سال 

در بخش نقاط ضعف به عدم تناسب اجرای « عدم بومی سازی جنگلداری در ایران»شده است. در همین راستا مقوله 

ستا باید اشاره کرد این کند. نکته مهمی که در این راهای کوهستانی شمال ایران اشاره میشیوه پناهی برای جنگل

( که اثرات و پیامدهای منفی آن تا 9915های ایران اجرا شد )مروی مهاجر، است که روش پناهی به اشتباه در جنگل

(. در 9993زاد ناورودی و سیدزاده، حسن ;9917ها قابل مشاهده است )محمدی و همکاران، کنون نیز بر پیکره جنگل

از نقاط منفی « گذاریشناسی و نشانههای جنگلضعف در آماربرداری، اجرای شیوه» همین راستا در بخش نقاط ضعف،

گزینی نیز مورد انتقادهای زیادی قرار های جنگلداری عنوان شده است. عالوه بر شیوه پناهی، شیوه تکو مهم طرح

گذاری. به عنوان مثال ی نشانهگرفته است نه از حیث ماهیت وجودی آن بلکه از لحاظ اجرا و بیشتر انتخاب درختان برا

های انجام شده منجر به کاهش تعداد گونه گذاری( در مطالعه خود ذکر کردند که نشانه9990کیادلیری و همکاران )

( نیز اشاره 9999سازگان جنگلی شده است. رحیمیان و همکاران )های شوراب گلبند و صدمه به بوماصلی در جنگل

 ها بر روی گونه راش انجام شده است. بیشتر بر روی قطر هدف متمرکز بوده و بیشتر برداشتها گذاریکردند که نشانه

بوده است که به محدودیت « از چوب جنگل یسنتبرداری اصالح نظام بهره»های جنگلداری از دیگر نقاط قوت طرح

بنابر اعالم سازمان ه است. گیری و همچنین نوشتن تعدادی طرح چند منظوره اشاره شدبرداری چوبی و زغالبهره

میلیون متر مکعب  7/9اری کاهش یافته و از دهای جنگلبرداری در طرحها، مراتع و آبخیزداری کشور، میزان بهرهجنگل

-اگرچه آمار و ارقام مذکور، کاهش بهره .رسیده است 9990هزار متر مکعب در سال  100به حدود  9975در سال 

کاهش تدریجی »کند اما از سویی دیگر در بخش نقاط ضعف طرح جنگلداری را تایید میهای دارای برداری در عرصه

ها به همراه کاهش درصد تاج پوشش به دلیل بهره برداری برداری جنگلمیزان حجم و تعداد در هکتار در طول بهره

های متضاد پیشنهاد دیدگاه های جنگلداری عنوان شده است که با توجه به وجوداز نقاط ضعف طرح« هامضاعف از توده

 های جنگلداری صورت بگیرد. تری در ارتباط با این موضوع و به صورت موردی در طرحشود مطالعه عمیقمی

های جامع هایی از جمله طرح لفور و ولوپی به عنوان اولین طرحهای چند منظوره نیز اگر چه طرحدر ارتباط با طرح

های جنگلداری نگاه صرفا چوبی به جنگل روند ادامه نیافته است و عمال اکثریت طرحتصویب و به اجرا درآمد اما این 
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تمرکز بر تولید چوب و نادیده گرفتن سایر کارکردهای جنگل و جنگلداری »اند که در بخش نقاط ضعف نیز داشته

-مورد تاکید اطالع به عنوان یک مقوله اصلی منفی استخراج شده است. اگرچه جنگلداری چند منظوره« چندمنظوره

اند که چه کارکردهایی برای جنگل مد نظر آنها بوده است و تنها به دو رسانان قرار گرفته است اما دقیقا مشخص نکرده

 اند.از جمله محصوالت فرعی و گردشگری اشاره کردهمورد 

دی از این امر به خاطر است. بخش زیا «احیاء و توسعه جنگل»های جنگلداری، از دیگر نقاط قوت مطرح شده، طرح

های شمال کشور، تقویت این الزامات جنگلکاری در مناطق برداشت چوب است. با توجه به شدت تخریب جنگل

 اقدامات الزامی است.

بیان شده است که ضروت توسعه آن « یجنگل یهاشبکه جاده توسعه»های جنگلداری، یکی دیگر از نقاط قوت طرح

ها باعث افزایش براین این جادههای شمال اجتناب ناپذیرپذیر بوده است. عالوهرداری از جنگلببرای حفظ، احیاء و بهره

های داخل جنگل و افزایش تمایل به استمرار آنان در جنگل شده است. همچنین، افزایش گاهخدمات رسانی به سکونت

 جاده باشد.تواند از نقاط منفی توسعه شبکه رویه میسهولت قاچاق چوب و گردشگری بی

و « ها به منظور افزایش مشارکت جوامع محلیایجاد تعاونی»های ها، از سویی مقولهدر بخش اجتماعی اقتصادی طرح

توجهی نگری و بیبخشی»ها عنوان شده است و از سویی دیگر از نقاط قوت طرح« زایی برای ساکنین جنگلاشتغال»

تاکید بر اقدامات فنی و کم توجهی به »و « هاهای آنمحلی و دانش و عرفویژه جوامع های سایر ذینفعان بهبه فعالیت

های های طرحاز مهمترین نارسایی، «های طرحجنبه های انسانی و عدم حل مشکالت اجتماعی و اقتصادی عرصه

نان در های کارگری و عدم مشارکت آها، بکارگیری جوامع محلی در بخشجنگلداری بوده است. عدم موفقیت تعاونی

 توان از عوامل این تناقض برشمرد.  ریزی را میبرنامه

ها و معیارهای بومی های پایش و ارزیابی مبتنی بر شاخصهای اطالعاتی منسجم و ضعف سیستمنبود پایگاه»همچنین 

به اهداف  امروزه مدیران برای دسترسی های جنگلداری اشاره شده است.به عنوان یکی دیگر از نقاط ضعف طرح« شده

های مختلف مدیریت جنگل، بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند. مدیریت پایدار جنگل باید بتوانند بر اساس سناریو

 گیری برای مدیریت پایدار جنگل است.های پشتیبان تصمیممطالعات گسترده در دنیا حاکی از اهمیت وجود سیستم

گیری برای انتخاب سناریوی مناسب مدیریتی م پشتیبان تصمیم، به طراحی سیست(9999در همین راستا گوشه گیر )

گیری بر اساس سه ساختار این سیستم پشتیبان تصمیم. آبخیز پرداخته استبراساس کارکردهای جنگل در سطح حوزه

ندی بمدل ماهوی جنگل خیرود )پایگاه داده مکانی و غیر مکانی(، مدل ارزیابی توان اکولوژیکی ایران و مدل اولویت

هایی استفاده از چنین سیستم های پایداری و بومی شده جنگل خیرود تعیین شده است.فازی مجموعه معیار و شاخص

ها و های جنگلداری امری ضروری است که الزمه آن، وجود ارتباط قوی و موثر بین دانشگاهبرای مدیریت و پایش طرح

های حداکثر استفاده از تحقیقات علمی پژوهشی در طرح های جنگلداری است تاهای اجرایی و مجریان طرحبخش

فقدان ارزیابی اثرات محیط »توان به مقوله دیگر با عنوان همچنین در راستای مقوله مذکور، میجنگلداری به عمل آید. 

ی اثرات ها اشاره کرد. ارزیاببه عنوان یک فاکتور کلیدی در راستای مدیریت پایدار جنگل« های جنگلداریزیستی طرح

های در حال توسعه نیز استفاده زیستی به طور گسترده در بخش جنگل نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورمحیط

شورای عالی  9/9/9979(. در کشور مطابق با صورتجلسه مورخ Hanna et al., 2011; Aghnoum, 2014نشده است )

اند به همراه گزارش ها موظف گردیدهکارفرمایان آنهای بزرگ مشمول ارزیابی شده و زیست، طرححفاظت محیط

یابی نسبت به تهیه گزارش ارزیابی محیط زیستی اقدام نمایند. بنابراین کاربرد ارزیابی اثرات امکان سنجی و مکان
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های توسعه یافته معمول زیست چنانکه در بسیاری از کشورزیستی به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت محیطمحیط

 (. 9919نماید )منوری،های جنگلداری تاکید میباشد، الزام استفاده از این نگرش را برای طرحمی

های شمال، با برداری مستمر از جنگلهای جنگلداری برای حفاظت، احیاء و بهرهرغم تالش طرحبه طور کلی علی

رویکردی و عدم »ضعف الف( ود: توان نقاط ضعف آنها را به سه بخش تقسیم نمها، میجستجو در مفاهیم مقوله

ویژه جوامع های سایر ذینفعان بهتوجهی به فعالیتنگری و بیبخشی -9های اصلی که شامل مقوله« جامع نگری

نبود نگرش  -9؛ چندمنظوره یجنگل و جنگلدار یکارکردها یرگرفتن سا یدهچوب و ناد یدتمرکز بر تول -3؛ محلی

تاکید بر اقدامات فنی و کم توجهی به جنبه های انسانی و عدم  -4ش جنگل؛ و وحتوجهی به حیاتاکوسیستمی و بی

 -9های اصلی که شامل مقوله «فنی و آموزشی»های ضعفب( های طرح، حل مشکالت اجتماعی و اقتصادی عرصه

ضعیت جنگل؛ ریزی متناسب با وگذاری و مدیریت و برنامهشناسی، نشانههای جنگلضعف در آماربرداری، اجرای شیوه

عدم  -9های جنگلداری؛ روز رسانی و نوآوری علمی در ساختار طرحعدم وجود تحول، توسعه، انعطاف پذیری، به -3

مدیریتی و »های ج( ضعفضعف آموزش و ارتقای آگاهی مردم و مسئوالن،  -4بومی سازی جنگلداری در ایران؛ و 

های پایش و ارزیابی مبتنی های اطالعاتی منسجم و ضعف سیستمنبود پایگاه -9های اصلی که شامل مقوله «نظارتی

عدم شفاقیت، فساد، رشوه  -9وجود بوروکراسی اداری پیچیده و محدودکننده؛  -3ها و معیارهای بومی شده؛ بر شاخص

اق عدم کاهش عوامل تخریب جنگل )دام، سوخت، قاچ -4ها؛ و های مافیایی در مدیریت طرحخواری، تبانی و شبکه

 چوب(، است.

 هاتوصیه -1

 شود:ها، پیشنهاد میطرح« رویکردی و عدم جامع نگری»های ضعف با توجه به مقوله -9

 ویژه جوامع محلی تهیه و اجرا شوند؛نفعان بههمه ذی های جنگلداری با مشارکتطرح (أ

 به همه کارکردهای جنگل توجه و جنگلداری چندمنظوره عینیت بخشی شود؛ (ب

 اکوسیستم جنگل اعم از جانور و گیاه توجه شود. به همه اجزای  (ج

با استفاده از دانش و تکنولوژی روز و با رعایت اصل سازگاری و بومی سازی،  «یو آموزش یفن» هایضعف -3

 برطرف شوند.

 شود:ها، پیشنهاد میطرح «یو نظارت مدیریتی» هایضعفهای با توجه به مقوله -9

 ی شود؛سازها شفافمسائل مالی و اداری طرح (أ

 دهی شوند؛زا و تنوع بخشی به خدمات جهتها به سمت اقتصاد درونطرح (ب

ویژه نفعان بهسازماندهی منسجم و مستمری برای کاهش عوامل تخریب جنگل با مشارکت همه ذی (ت

 جوامع محلی صورت گیرد.

 های پایش و ارزیابی ایجاد و یا بروزرسانی شوند.نظام پایگاه داده و اطالعات و سیستم (ث

 های هیرکانی طرح تهیه شود.ها حفظ و تقویت شوند و برای همه جنگلنقاط قوت طرح -4

 

 منابع -1

های شمال )طرح جنگلداری شناسی در جنگلهای عمده جنگلارزیابی یکی از روش (.9979) علیرضا ،اسدی اتویی -9

 . 369 تا 339ات صفح، همایش ملی مدیریت جنگل های شمال و توسعه پایدار، سری یک پجیم(
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 (.9991)سیدحسین  ،معصومه و سیدزاده ،اسماعیل؛ سلملیان ،رسول؛ قجر، پورایرج؛ یوسف ،زادعلی؛ حسن ،میدیا -3

مطالعه موردی:   QSPMو  SWOTهای هیرکانی با استفاده از تحلیلهای مناسب برای مدیریت جنگلاستراتژی

ن کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط المللی و چهارمیاولین کنفرانس بین ،های حوزه سیاهکلجنگل

 . اردبیل. زیست، دانشگاه محقق اردبیلی

، صفحات 3، شماره 9مجله پژوهش، دوره  کیفی، محتوای تحلیل  (.9990نوشادی، محمودرضا ) و محمدتقی ایمان، -9

44-95 . 

های پناهی روی برخی مشخصه تأثیر اجرای شیوه تدریجی(. 9993) سیدحسین ،سیدزاده و ایرج ،زاد ناورودیحسن -4

 .49-56، صفحات 3، شماره 9، دوره های ایرانشناسی جنگلهای جنگلی در سری نُه شفارود گیالن. بوممهم توده

، روزنامه مردم های شمال ایراننقدی بر طرح تنفس جنگل. 9994 .تقی ،شامخیو  سید مهدی ،حشمت الواعظین -5

 . https://khabarfarsi.com/u/292721. 39/90/9999ساالری، به تاریخ 

 -های انجیلیهای انجام شده در تودهگذاریارزیابی نشانه (.9999) سید محمد ،واعظ موسوی و اکرم، حقیقت دوست -6

، 94، شماره 7دوره  ,نهای ایراسی جنگلشنامبو، نیا و تأثیر آن بر ساختار تودهداری بهرامجنگل بند طرحممرز پایین

 .939-999 صفحات

. نقش عضویت در (9911) ایرج ،ملک محمدیو  علی ،حسین؛ اسدی ،زینب؛ شعبانعلی فمی ،حیدرپورتوتکله -7

و  390تعاون، سال بیستم، شماره  برداری از منابع جنگلی غرب استان مازندران.بهره های جنگل نشینان درتعاونی

 .99-995، صفحات 399

های برداری جنگلبررسی و سیاست گذاری برنامه تنفس یا بهره(. 9995) بهروز ،کرم دوست مریانو مازیار  ،حیدری -1

  .796-734 صفحات، 4، شماره 34، جلد جنگل و صنوبر ایرانهیرکانی )مطالعه موردی: جنگل های حوزه شفارود(. 

در قانون تنفس  یحقوق و مصالح عامه با منافع خصوص یانات متعارض یبررس(. 9997) عباد ی،روح و فرهاد ی،خادم -9

 . 75-16 ، صفحات9 شماره، 4دوره ل. جنگ

 . رشدانتشارات  مبانی نظری و عملی پژوهش،(. 9919) دالور، علی -90

ارزیابی مالی طرح  (.9911) ملکشاه ورپمحمدعلی علی اکبر وعلی,  ،دریجانی ؛محمدهادی ،معیری ؛اسرین ،رحیم زاده -99

جلد شانزدهم، ، علوم و فناوری چوب و جنگل دید نظر اول سری یک جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام نیا.تج

 . 59-66صفحات ، شماره اول

های گذاری بر پراکنش و ساختار تودهاثر نشانه (.9999) هادی ،کیادلیریو مجید  ،محمدصادق؛ حسنی ،رحیمیان -93

 . 597-601، صفحات 4، شماره 33، جلد مسر(. جنگل و صنوبر ایرانجنگلی راش )پژوهش موردی جنگل صفارود را

بررسی )ارزیابی( اجرای طرح ساماندهی خروج دام خانوارهای (. 9999)معیری، محمدهادی رضایی، سید کمال و  -99

 .6-94صفحات  .909های شمال کشور، جنگل و مرتع، شماره جنگل نشین در جنگل

چتری برای  های جنگلداری؛طرح) های جنگلداریات اقتصادی اجرای طرحنگاهی به اثر(. 9994رضائی، نادر ) -94

  .http://www.ettelaat.com/?p=145750(، روزنامه اطالعات حفاظت

 475تهران، چاپ دوم، (. قوانین و مدیریت منابع طبیعی )جنگل ها و مراتع(، انتشارات دانشگاه 9990شامخی، تقی ) -95

 صفحه.

 پزشکی علوم دانشگاه انتشارات پژوهش، در آن کاربرد و کیفی محتوای تحلیل بر (. مروری9994مهربان، مرضیه )عادل -96

 صفحه.  941 اصفهان، خدمات بهداشتی و

ی تجدید های منابع طبیعهای جنگلداری )طرحاهنمای نظارت و ارزیابی عملی طرح(. ر9990) مصطفی ،پوعبداهلل -97

 .7 -9 فحات، ص9 اپشونده(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس، چ

https://khabarfarsi.com/u/292721
http://www.ettelaat.com/?p=145750
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های ساماندهی و خروج دام از جنگل و تجمیع خانوارهای اجتماعی طرح-ارزیابی اقتصادی (.9999) حسن ،فرامرزی -91

 . 77-94، صفحات 4، شماره 5، دوره اکوسیستم های طبیعی ایران ،پراکنده جنگل نشین

گذاری درختان و تاثیر آن بر توده جنگل بررسی نحوه نشانه(. 9990) عیسی ،انیسیو  رضا  ،؛ اخوانهادی ،کیادلیری -99

 . 49-59، صفحات 9، شماره 9دوره  سری شوراب گلبند(. 949)مطالعه موردی: پارسل 

سال  ،عیار پژوهش در علوم انسانی .های مصاحبههای تجزیه و تحلیل دادهروش(. 9999) رضا ،نصرو  صدیقه ،کریمی -30

  .79-94، صفحات 7پیاپی ، 9شماره  ،چهارم

 . ps://frw.ir/02/Fa/default.aspxhtt. (9991ها مراتع و آبخیزداری )گزارش سازمان جنگل -39

آبخیز، گیری مدیریت پایدار جنگل در سطح حوزه(. طراحی سیستم پشتیبان تصمیم9999گیر، سیده زهرا )گوشه -33

 رساله دکتری، رشته جنگلداری، دانشگاه تهران. 

پناهی بر -ه تدریجیتاثیر شیو (.9917) مجتبی ،امیریو  هاشم ،شعبان؛ حبشی ،جهانگیر؛ شتایی جویباری ،محمدی -39

(، صفحات 93)پیاپی  3، شماره 96، دوره جنگل و صنوبر ایران. های بلوط لوه گرگانای درختی در جنگلتنوع گونه

350-349 . 

 فعالیت اجرایی و مدیریتی موانع شناسایی. (9991و شامخی، تقی )سامان؛ عواطفی همت, محمد  ،مرادویسی -34

 . 319-396، صفحات 3، شماره 99دوره  . جنگل ایران,نگیال استان در جنگلداری هایتعاونی

 (. جنگل شناسی و پرورش جنگل، انتشارات دانشگاه تهران. 9915) رضامروی مهاجر، محمد -35

سازمان  ،چاپ اول، 1های جنگلداری، شماره محیطی طرح(. راهنمای ارزیابی اثرات زیست9919منوری، مسعود ) -36

  .حفاظت محیط زیست

های پایه برای استخراج مقوله (.9997) محمد، عواطفی همت ، اصغر وفالح  ؛، تقی؛ شامخیمحسن ،نورزاد مقدم -37

 .917-979 فحات، ص9، شماره 90دوره ان، جنگل ایر، های شمال ایرانگذاری جنگلسیاست

28- Aghnoum, M., Feghhi, J., Makhdoum, M., & Jabbarian Amiri, B. (2014). Assessing the 

environmental impacts of forest management plan based on matrix and landscape 

degradation model. Journal of Agricultural Science and Technology, 16(4), 841-850. 

29- Cohen, L. & Manion, L. (1986), Research Methods in Education. London, Routledge 

Press.  

30- Hanna, K. S., Polonen, I. and Raitio, K. 2011. A Potential Role for EIA in Finnish Forest 

Planning: Learning from Experiences in Ontario, Canada. Impact. Assess. Proj. Apprais. 29(2): 

99-108 . 

31- Mayring, Philip. (2000). Qualitative Content Analysis. Forum Qualitative Social 

Research. Vol. 1, No.2, P, 10.  

32- Sharma, G., 2017. Pros and cons of different sampling techniques. International journal 

of applied research, 3(7), pp.749-752. 
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 محور )جنگل شناسی، تغییر اقلیم و حفاظت( -9-2

راش های آمیخته های پوشش تاجی در جنگلارزیابی ساختار روشنه -1-2-1

 خانه جنگل خیرود()مطالعه موردی: بخش نم هیرکانی
 

 1و نسرین نصیری  4سفیدی  کیومرث ،9اعتماد  ، وحید2مروی مهاجر  محمدرضا ،*1لیال محمدی 

 تهران دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده ارشد جنگلداری، نویسنده مسئول، کارشناس -*9

(leilamohammadinamin@gmail.com) 

 تهران، کرج  دانشگاه طبیعی، منابع گروه جنگلداری، دانشکده استاد، -3

  دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران -9

   اردبیلی محقق شگاهدان طبیعی، منابع و کشاورزی دانشیار، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده-4

 تهران، کرج،  دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده، شناسی و اکولوژی جنگلجنگل کارشناس ارشد -5

 

 چکیده

شود. این پژوهش های جنگلی محسوب میدر توده جنگلی نقطه آغازین پویایی و تحول اکوسیستم ایجاد روشنه

نه های پوشش تاجی در بخش نمخانه جنگل های ساختاری روشمنظور بیان کمی مهمترین ویژگی به

خیرودکنار نوشهر انجام شد. در آماربرداری به شکل آماربرداری صد در صد در کل پارسل انجام شد و در تمامی 

ها، شامل مساحت، شکل و تعداد درختان های ساختاری آنهای طبیعی شناسایی و مهمترین ویژگیروشنه

روشنه طبیعی مطالعه شد. بر اساس  31جموع و در کل سطح پارسل تعداد م ساز مطالعه و ثبت شد. درروشنه

متر مربع است. همچنین   1/596تا  7/95متر مربع و دامنه آن بین  1/915نتایج میانگین مساحت روشنه ها 

متر مربع( قرار دارند. شاخص شکل  300های کوچک )کوچکتر از روشنه ها در طبقهدرصد روشنه 60بیش از 

محاسبه شد. بیشترین فراوانی در واحد سطح  93/0برآورد شد که  میانگین آن  59/0تا  95/0ها بین وشنهدر ر

گذاری شده بودند، بنابراین در نشانهساز تشکیل هایی بود که با یک درخت روشنهها مربوط به روشنهدر روشنه

و  وضعیت تحولی توده بایستی برداشت  گذاریبر درنظر گرفتن قواعد عمومی مربوط به نشانهدرختان عالوه

های انسان ساخت روشنهدرختان به شکل انفرادی و یا دو درخت در یک محل با در نظر گرفتن حداکثر تشابه 

 های طبیعی انجام گردد.با روشنه

 

 .ساز، شکل روشنه، مساحت روشنهروشنهساختار روشنه،  های جنگلی،توده :کلیدی کلمات

 مقدمه

همراه حفظ پایداری اکوسیستم و تنوع زیستی شناسی همگام با طبیعت، پرورش جنگل بهشیوه جنگل هدف کلی در

شناس برای حفظ ساختار های طبیعی است. جنگلاست. اولین مرحله در مدیریت جنگل، شناخت و درک پویایی توده

ساختار مناسب ایجاد کند. هایی با کوشد که روشنههای ناهمسال میطبیعی جنگل در برداشت درخت از توده

درحقیقت، این همان مرحله پرورش جنگل است که باعث تقویت و اصالح کمی و کیفی توده و تضمین سالمت جنگل 

های عنوان مرحله آغازین چرخه پویایی و تحول تودهگیری روشنه در پوشش تاجی جنگل بهشود. درواقع، شکلمی

mailto:leilamohammadinamin@gmail.com
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 باالییهای مختلف درختی در سایه درختان اشکوب (. استقرار گونه9999 آید )سفیدی و همکارانحساب میجنگلی به

شوند تا فرصتی برای ادامه رشد فراهم مستقر می باالیی ها در سایه درختانکند و برخی از گونهرشد آنها را محدود نمی

طور قطع برای ادامه ه که بهعنوان گونه فاز روشنشود و بهشود. بر این اساس، راش درختی بردبار به سایه محسوب می

 (.  9999گیرد )مروی مهاجر و سفیدی رشد خود نیاز به روشنه دارد، در این دسته قرار می
زا ایجاد های بیماریهای طبیعی از قبیل باد، برف و عاملروشنه طبیعی با افتادن یک یا چند درخت در اثر عامل

های ها در تودهعبارت دیگر، فرایند تشکیل روشنهروشنه است؛ بهدار در فضای درون شود و گواه آن وجود خشکهمی

 ;Drößler & Von Lüpke, 2005شود )دار آغاز میدرخت و تبدیل آن به خشکهطبیعی راش اغلب با افتادن تک

Sefidi et al., 2011رای پوششی و اجگیری روشنه تاجسازی فرایند شکلدنبال کمیشناسی اغلب به(. مطالعات جنگل

پوشش از مهمترین های تاجهای ساختاری روشنههای طبیعی راش هستند. ویژگیمدیریت همگام با طبیعت توده

ای (. نتایج مطالعهZeibig et al., 2005شود )های بکر راش شرقی اروپا نیز محسوب میشده در جنگلاهداف مطالعه

ها در ها نشان داد که توزیع روشنهی ساختاری روشنهای و ویژگهای مرکزی لهستان درخصوص ترکیب گونهدر جنگل

شناسی یاری کند شناس را در پویایی توده آمیخته برای ارزیابی در عملیات جنگلتواند جنگلتوده می

(Dobrowolska & Veblen, 2008پس در این شرایط از مهمترین ویژگی .)توان به شکل و های ساختاری روشنه می

 (.Schliemann & Bockheim, 2011کرد ) مساحت روشنه اشاره

های ساختاری روشنه مانند مساحت و های راش هیرکانی، مطالعات متعددی درخصوص ویژگیدر ایران و در جنگل

ها از های راش در گرازبن، مساحت روشنهها نشان داد که در جنگلها انجام شده است. نتایج این پژوهششکل روشنه

ها با متر مربع گزارش شد. همچنین شکل روشنه 971ها متغیر بود و مدیان مساحت روشنهمتر مربع  9350تا  99

(. در پژوهشی دیگر، با آماربرداری Sefidi et al., 2011طور کامل نامنظم بود )متر مربع به 400مساحت کمتر از 

ها و ها با ایستادن درون روشنهههکتار از بخش گرازبن جنگل خیرودکنار، شکل روشن 75ها در صددرصد از تمام روشنه

ها در دهنده روشنه تخمین زده شد. بر اساس نتایج، بیشترین فراوانی گونهپوشش تشکیلترسیم حاشیه داخلی تاج

و  Kucbel(. مطالعات 9999هایی که به شکل بیضی نزدیکتر بودند، دیده شد )آملی کندری و همکاران، روشنه

های تاجی ایجاد درصد از سطح جنگل توسط روشنه 9/99راش اسلواکی نشان داد که های ( در جنگل3090)همکاران 

بکر های نیمهکه مطالعه دیگری در جنگلمتر مربع داشتند. درحالی 900ها مساحت کمتر از بودند و بیشتر روشنه شده

ها با درصد از روشنه 50از  ها ایجاد شدند و بیشتردرصد از سطح جنگل با روشنه 96راش در اسلوونی نشان داد که 

های (. در پژوهش دیگری در آلمان، مساحت روشنهDrößler & VonLüpke, 2005مرگ یک درخت ایجاد شدند )

(. با توجه به اهمیت Huth & Wagner, 2006درصد تخمین زده شد ) 99طبیعی نسبت به کل توده بین هفت تا 

رو با هدف های راش هیرکانی، پژوهش پیشی گزینشی در جنگلشناسها در شیوه جنگلگیری و ایجاد روشنهشکل

های طبیعی انجام شد تا الگوی ( روشنهP/Aکمی سازی اصلی ترین شاخصه های ساختاری  ازجمله مساحت و شکل )

 گذاری درختان ارایه شود.ها در نشانهکاربردی مناسبی برای انتخاب روشنه

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

مورد مطالعه در بخش نمخانه جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار واقع در هفت کیلومتری شرق نوشهر و در  گاهرویش

است. جنگل  طول شرقی واقع شده º59 49تا َ º59 93عرض شمالی و َ º96 40تا َ º96 37غرب استان مازندران بین َ

شود. ز جنوب به ییالقات و روستای کلیک محدود میمورد مطالعه از شمال به نوار ساحلی و روستای خیرودکنار و ا

دلیل آهکی بودن سنگ مادر منطقه و جریان دایمی آب در متر از سطح دریاست. به 9000متوسط ارتفاع بخش نمخانه 
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رودخانه خیرودکنار و درنتیجه سهولت فرسایش در طی سالیان متمادی، قسمت جنوبی بخش نمخانه که مشرف به این 

         (. 9919برداری است )اعتماد، ت، اغلب پرشیب و غیر قابل بهرهرودخانه اس

 روش پژوهش 

مساحت  ای بهمنظور بررسی روشنه طبیعی ، قطعهگردشی اولیه در بخش  نمخانه جنگل خیرودکنار، بهپس از جنگل

لت انتخاب این سطح از جنگل، گیری شدند. عپوشش اندازههای تاجانتخاب شد و تمام روشنه 399 هکتار در پارسل 30

متر مربع  30های طبیعی، حداقل مساحت یکنواختی تیپ غالب راش آمیخته بود. در این پژوهش برای انتخاب روشنه

رسید، روشنه بسته درنظر که ارتفاع درختان پرکننده روشنه به نصف ارتفاع درختان جانبی درنظر گرفته شد و زمانی

شده در کندار، درخت افتاده یا ریشه(. وجود بقایای خشکهZeibig et al., 2005; Sefidi et al., 2011گرفته شد )

 .ها بودکننده طبیعی روشنهها مشخصروشنه
رو برای محاسبه مساحت از گیری سطح روشنه است. در پژوهش پیشاولین ویژگی مهم ساختاری در روشنه، اندازه

صورت بیضی ساده فرض شد و از طریق  ترتیب که سطح روشنه بهبدین( استفاده شد؛ Runkle, 1982) روش رانکل

 ;Runkle, 1982های مشابه است )ها در جنگلگیری از پرکاربردترین روشمحاسبه شد. این شیوه اندازه 9رابطه 

Zeibig et al., 2005; Kenderes et al., 2009; Nagel et al., 2010; Sefidi et al., 2011.) 

 A = π LW/4                                                                                                            (9رابطه )

 کوچکترین قطر عمود بر آن است.   Wبلند ترین قطر و   L مساحت روشنه به متر مربع،  Aکه در آن 

کننده این ویژگی، نسبت محیط ل روشنه است. عامل ارزیابیشده در قسمت ساختاری روشنه، شکدومین ویژگی ارزیابی

ها  (. این نسبت به عنوان معیاری از شکل روشنهLertzman, 1992; Nagel et al., 2010( است )P/Aبه مساحت )

های ای درختان مجاور روشنه بر زادآوری و عاملتوان اثرات محرک حاشیهاست. با در دست داشتن این نسبت نیز می

کنند. یگر درون روشنه را تفسیر کرد. درحقیقت، درختانی که در اشکوب باال قرار دارند پس از مرگ، ایجاد روشنه مید

همچنین تعداد درختان ایجاد کننده روشنه نیز به عنوان درختان روشنه ساز در این برررسی شمارش و ثبت شدند. 

پوشش حذف شود و دارای های طبیعی از تاجه با آشفتگیشود کها به درختی اطالق میساز در روشنهدرخت روشنه

 زا باشد.های قارچی و بیماریشده( و یا عاملشده یا شکستهکناشکال متفاوتی مانند درخت بادافتاده )ریشه

 هاتجزیه وتحلیل داده

ازنظر مساحت در سه  هاها، روشنه( و اندازه کوچکترین و بزرگترین روشنه3099و همکاران )  Botteroپژوهشبراساس 

 500تا  300های متوسط با مساحت متر مربع، روشنه 300های کوچک با مساحت کمتر از طبقه قرار گرفتند: روشنه

 ;Zeibig et al., 2005; Nagel et al., 2010متر مربع ) 500های بزرگ با مساحت بیشتر از متر مربع و روشنه

Sefidi et al., 2011سمیرنوف بررسی شد و برای ارزیابی رابطه  -ها با استفاده از آزمون کولموگروف(. نرمال بودن داده

افزار آماری های آماری در نرمبین مساحت و شکل روشنه از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. تمام آزمون

SPSS  انجام شد. 99نسخه 

 نتایج

های متر مربع بود که نشان داد روشنه 956مساحت روشنه طبیعی شناسایی شدند. مدیان  31در منطقه مورد مطالعه 

 دهد.ها را نشان میمشخصات کمی روشنه 9کوچک فراوانی بیشتری داشتند. جدول 
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 ها در بخش نمخانه جنگل خیرودکنارهای مساحت روشنهویژگی -1جدول 

  های طبیعیروشنه ویژگی

  28 تعداد
  81/181 میانگین مساحت )متر مربع(

  33/113 حت )متر مربع(مدیان مسا
  8/133 مساحت بزرگترین روشنه )متر مربع(

  73/31 مساحت کوچکترین روشنه )متر مربع(

 

های مساحت را نشان ها در طبقهشمای دیگری از پراکنش روشنه 9ها در شکل نمودار فراوانی و مساحت روشنه

متر  300درصد( در طبقه مساحتی کوچکتر از  60یشتر ازشود که بیشترین فراوانی )بدهد. بر این اساس مشاهده میمی

ها درصد کل روشنه 90متر مربع بودند، کمتر از  500های بزرگ که دارای مساحتی بیشتر از مربع وجود داشت. روشنه

 (.9خود اختصاص دادند. )شکل را به

 

 های مختلفهای طبیعی در مساحتنمودار فراوانی روشنه -1شکل 

در  31/0و  93/0ترتیب برآورد شد. میانگین و مدیان به 59/0تا  95/0ها بین ه مساحت در روشنهنسبت محیط ب

 (.3ها توسط درختان کناری بود )جدول ای زیاد بر داخل روشنههای طبیعی محاسبه شد که نشانه تأثیر حاشیهروشنه
 های طبیعیهای شکل در روشنهمشخصه -2جدول 

  مقدار عددی        ویژگی

 11/1 -19/1 نسبت محیط به مساحت

 32/1 میانگین 

 28/1 مدیان 

 

کردند. برای ارزیابی میزان اختالف ها در این ناحیه از شکل منظمی پیروی نمیآمده نشان داد که روشنهدستنتایج به

ان داد که در ها با نمودار مربوط به شکل هندسی دایره مقایسه شدند و نتایج نشهای طبیعی نسبتشکل روشنه

داری بین شکل هندسی دایره با متر مربع، اختالف معنی 400متر مربع تا کمتر از  900هایی با مساحت حدود روشنه
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متر مربع، اختالف  400های با مساحت بیشتر از ( وجود داشت، اما در روشنه= P 75/7 t ,<00/0های طبیعی )روشنه

 (.3هم بود )شکل به طور تقریب شبیهدار نبود و شکل بهمعنی

 

 

 ها و مقایسه آنها با همان نسبت در دایرهنسبت محیط به مساحت روشنه -2شکل 

درصد  96/69ها ثبت شد که ساز در روشنهاصله روشنه 44سازها نیز بررسی شدند. در مجموع، در این پژوهش روشنه 

های طبیعی دادند. روشنه، پلت و توسکا تشکیل میهای دیگر مانند ممرزدرصد آنها را گونه 6/91از آنها را راش و 

ساز درصد( با افتادن یک یا دو روشنه 76/94ها )درصد( با افتادن یک درخت تشکیل شده بودند. اغلب روشنه 9/40)

درصد( بودند. بیشترین تعداد  36/5ساز یا بیشتر، بسیار کم )کمتر از های با سه روشنهشکل گرفته بودند و روشنه

 (.9های طبیعی سه اصله بود )شکل ساز در روشنهت روشنهدرخ

 

 های طبیعیسازها در روشنهمقایسه فراوانی روشنه -9شکل 

 

 بحث

دست آمده نشان داد که دست آمد. نتایج بهمتر مربع به 915های طبیعی رو میانگین مساحت روشنهدر پژوهش پیش

های متفاوت ها مربوط به آشفتگیاشت که این تنوع در مساحتهای طبیعی وجود دهای متنوعی در روشنهاندازه

موجود در طبیعت بود. در طبیعت هدف اصلی تشکیل روشنه ادامه روند تکاملی طبیعی توده است. در مطالعات 

متر مربع برآورد شد که درمقایسه با پژوهش  971های طبیعی شده در جنگل گرازبن، میانگین مساحت در روشنهانجام

های طبیعی و بکر راش (. همچنین در جنگلSefidi et al., 2011تر بود )های طبیعی نزدیکرو به اندازه روشنهپیش
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متر  553متر مربع و متوسط مساحت آن  9613و  969ترتیب در منطقه کالردشت، کمینه و بیشینه مساحت روشنه به

  .(Delfan Abazari et al., 2005مربع گزارش شد )
ها است. در کننده در میانگین مساحت روشنههای تعیینوشنه، تعیین کمینه و یا بیشینه مساحت از عاملدر تعریف ر

متر مربع  57ها های مرکزی اسلوواکی، متوسط اندازه روشنههای راش و نراد در جنگلشده در تودههای انجامبررسی

ها را درصد روشنه 60اد که در روشنه، بیشتر از رو نشان د(. نتایج پژوهش پیشKucbel et al., 2010گزارش شد )

 90متر مربع( کمتر از  500های بزرگ )مساحت بیشتر از متر مربع تشکیل دادند و روشنه 300های کوچکتر از روشنه

های راش در کشور های با مساحت کوچک در جنگلخود اختصاص دادند. اهمیت روشنهدرصد کل فراوانی را به

(. در مطالعات دیگر نیز در ارتفاعات کارپات کشور رومانی و در Cater et al., 2014أیید قرار گرفت )اسلوونی مورد ت

درصد  39متر مربع داشتند و تنها  900ها، مساحتی کوچکتر از درصد از روشنه 60های آمیخته راش، بیشتر از جنگل

 ,.Petritan et alرو مطابقت دارد )تایج پژوهش پیشمتر مربع بودند که با ن 500ها دارای مساحتی بیشتر از از روشنه

ها را در یک ناحیه تحت تأثیر توانند متوسط اندازه روشنهساز نیز میها، تعداد درختان روشنهبر آشفتگی(. عالوه2013

 (.Frelich, 2002قرار دهند )

ساز گزارش با افتادن یک درخت روشنه ( تنها9999سفیدی و همکاران ) ها را اغلب با افتادن دو درخت وتشکیل روشنه

های طبیعی تعداد درختان رو نیز بیشترین حالت با یک درخت مشاهده شد و در روشنهکردند. در پژوهش پیش

های راش اروپا تشکیل روشنه با افتادن چندین درخت نیز ساز در مواردی دو و یا سه درخت بود. در جنگلروشنه

های ها در جنگلتواند تفاوت در نوع و شدت آشفتگی(. علت این موضوع میKucbel et al., 2010گزارش شده است )

درصد( با یک درخت  59ها )های راش اسلوواکی، بیشتر از نیمی از روشنهراش ایران و اروپا باشد. در مطالعات جنگل

ها با درصد روشنه 50شتر از (. همچنین در بیشتر مطالعات، بیKucbel et al., 2010ساز تشکیل شده بودند )روشنه

ساز را چهار ( در مطالعات خود بیشترین فراوانی روشنه3099و همکاران )  Sefidiافتادن یک درخت شکل گرفتند.

 درخت گزارش کردند.

تواند شرایط و مطلوبیت ای درختان مجاور است که میشکل روشنه مهمترین عامل در کاهش یا افزایش تأثیر حاشیه

شده در جنگل (. مطالعات انجامLertzman, 1992های مختلف را تحت تأثیر قرار دهد )های گونهای نهالرویشگاه بر

های موجود ازنظر آماری تفاوت نظمیمتر مربع با بی 400های با مساحت کمتر از گرازبن نشان داد که روشنه

دار نبود متر مربع این تفاوت معنی 400ر از های بزرگتند که در روشنهداری را با شکل هندسی دایره نشان دادمعنی

(Sefidi et al., 2011البته نتایج مطالعه اخیر نیز با آنچه گفته شد مطابقت دارد، به این معنی که روشنه .) های

ای کمتری داشتند. در برخی مطالعات نیز تنها به شکل متر مربع شبیه شکل هندسی دایره، اثر حاشیه 400بزرگتر از 

( همچنین با 9999های طبیعی تأکید شد)آملی کندری و همکاران، عنوان شکل غالب در روشنهها بهم روشنهنامنظ

هایی با مساحت کوچک، بیشترین مطلوبیت را برای گیری کرد که روشنهتوان نتیجهآمده میدستتوجه به نتایج به

 (.Emborg, 1998; Sagheb Talebi & Schütz, 2002استقرار راش دارند )

های شده و در حال اجرا در تودهعنوان روش توصیهگزینی بهگیری کلی باید بیان کرد که در شیوه تکعنوان نتیجهبه 

های هیرکانی، در انتخاب درختان برای قطع و نیز برداشت آنها باید به ساختار تحت مدیریت آمیخته راش جنگل

هایی در جنگل کرد که از نظر و بر این اساس اقدام به ایجاد روشنهشوند، توجه کافی داشت هایی که ایجاد میروشنه

ها نباشند بدین منظور ساز( در مغایرت زیادی با روند طبیعی تحولی تودهساختار روشنه )اندازه، شکل و تعداد روشنه

 300-500متر مربعی( همچنین متوسط ) 300) توصیه میشود روشنه هایی با اکثریت فراوانی مقیاس کوچک

ها بر های طبیعی و نحوه اثرگذاری آنعبارت دیگر، با آگاهی از ساختار روشنهها برداشت شود. بهمترمربعی( از توده

های استقراریافته در جنگل، باید تالش کرد تا با کمترین انحراف از الگوی طبیعت، به های کمی و کیفی نهالویژگی
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های طبیعی اقدام کرد. مساحت و هایی با ساختار مشابه روشنهد روشنهترین زادآوری از طریق ایجاسمت ایجاد موفق

 ,.Nasiri et alروند )شمار می ها بههای کمی و کیفی نهالهای طبیعی دو عامل کلیدی اثرگذار در ویژگیشکل روشنه

ار، به مرحله تحولی بر درنظر گرفتن اصول اکولوژیک و تولید پایدگذار عالوهشود نشانه(. همچنین توصیه می2015

رو به ها، محل و شدت برداشت درختان از توده توجه کافی داشته باشد تا نظم طبیعت برقرار باشد. پژوهش پیشتوده

های مدیریتی را طوری طراحی دهد که با در دست داشتن اطالعات ارزشمند بتوانند طرحپژوهشگران این امکان را می

های ای و ویژگیکه تنوع گونهبیعی باشد و بتواند بازده محصول را در حالیکنند که نزدیک به رژیم آشفتگی ط

 شود، مدیریت کند.های نزدیک به کلیماکس حفظ میساختاری جنگل
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 چکیده

تواند منجر های جنگلی بدون داشتن شناخت کافی از وضعیت تحولی توده میهر گونه دخالت در ساختار و ترکیب توده

ی جنگلی، درک پویایی این هاتودهم نخست درمدیریت همگام با طبیعت های جنگلی گردد. گابه تخریب در توده

پراکنش درختان در طی فرایند تحول توده تحت تاثیر رژیم های آشفتگی است. این مطالعه به منظور تحلیل  هاتوده

)کاهش  ییدر مرحله انتها زی)انباشت حجم( و نیانیحجم(، مرحله م شی)افزا نیآغازی در مراحل تحول یطبقات قطر

هکتاری انتخاب و در آن قطعات کوچکتر یک  35به این منظور یک قطعه  .دیانجام گرددرجنگل خیرود نوشهر حجم( 

هکتاری که تعلق آن به فازها و مراحل پیشتر تعیین شده بود، برای تحلیل ساختار انتخاب گردیدند. در قطعات یک 

د اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد، اگرچه در هر سه مرحله اصله درخت با روش آماربرداری صد در ص 9679هکتاری 

داری بین سه مرحله از لحاظ تعداد توزیع درختان دارای الگوی مشابه و به شکل کاهنده است، اما اختالف معنی

دارد.  متر( وجودسانتی 900متر( و تعداد درختان قطور )بیش از سانتی 35های کم قطر )کوچکتر از درختان در کالسه

های کم قطر و نیز قطور در تفکیک مراحل تحولی توده است. کالسهاین موضوع نشانگر اهمیت تعداد درختان در 

های قطری، بایستی با در های فراوانی درختان در کالسههرگونه دخالت به منظور تنظیم ساختار توده بر اساس منحنی

 .  نظر گرفتن موقعیت تحولی توده در جنگل انجام گردد

 

 پویایی توده، فاز تحولی، جنگل تعادل، تک گزینی، برداشت درختان کلمات کلیدی:

 مقدمه

دانش جنگلشناسی برای ارائه راهکارهای به هنگام و متناسب با شرایط مکانی توده نیاز به اطالعات کمی مناسب از  

های جنگلی بدون داشتن شناخت ههای جنگلی دارد. هر گونه دخالت در ساختار و ترکیب تودوضعیت تحولی توده

به عبارتی اولین  کافی از وضعیت تحولی می تواند منجر به آسیب  و دور شدن توده از مسیر تحول طبیعی آن گردد.

ها است. یکی از مهمترین های جنگلی، شناخت و درک پویایی این تودهگام در مدیریت همگام با طبیعت توده

های جنگلی از طریق ترسیم و اصالح منحنی های شی سوئیسی، تنظیم ساختار تودههای پرورشی درشیوه گزینعملیات

های قطری است. از این طریق وضعیت اندازه ای درختان در توده با توجه به اهداف از پیش پراکنش درختان در کالسه

 گردد. تعیین شده، کنترل و در مواردی اصالح می

شوند، که از این تغییرات های محلی دچار دگرگونی میتحت تأثیر آشوب های جنگلی با گذشت زمان وساختار توده

گیری مراحل و های جنگلی منجر به شکلشود. تغییر در ساختار تودههای جنگلی یاد میتحت عنوان پویایی توده
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ای ههای طبیعی، مراحل تحولی بر اساس مشخصه(. در جنگل9999شود )سفیدی و همکاران، فازهای تحولی می

های قطری ها در طبقهدار و نسبت آنها به لحاظ تعداد و حجم درختان زنده، تعداد و حجم خشکهساختاری توده

های توده به مراحل و فازهای مختلف مختلف و همچنین حضور روشنه در پوشش تاجی، زادآوری و تعداد آشکوب

 اند.بندی شدهدسته

های مختلفی در جنگل بین درختان )رقابت درون و بین و نیز کنشهای جنگلی فرآیندها در جریان تکامل توده

های درختی شکل ها با توجه به آشیان اکولوژیک متفاوت گونهای( و نیز بین درختان و محیط فیزیکی پیرامون آنگونه

ایند درختان و کند. طی این فرگیرد که نتیجه این روند بر ساختار جنگل و حتی بخش زنده همراه آن نمود پیدا میمی

یابند. روند های زمانی مختلف در جنگل مشاهده و همراه با توده تکامل و توسعه مینیز جانداران مختلفی در مقیاس

دهند، با هایی که در آن جانوران اکثریت را تشکیل میتوسعه توده در بین درختان یک جنگل در قیاس با اکوسیستم

درختان بر یکدیگر بسیار کند است و توده فعلی نتیجه یک برهم کنش بین توجه به کند بودن روابط و اثرگذاری 

 (. Von Gadow, 2005های مختلف و در یک دوره زمانی نسبتاً بلند مدت است )درختان و محیط پیرامون در سال

های جنگلشده در های مختلف جنگلی همواره مورد عالقه پژوهشگران بوده است. مطالعات انجامبررسی پویایی توده

های واقع در ارتفاعات کارپات در اروپای مرکزی ( به ویژه در جنگلAbies alba( و نراد )Fagus si;vaticaراش اروپایی )

اند. های انسانی قرار گرفتهها اغلب در ارتفاعات پایین و میانی با حداقل دخالتدارای سابقه طوالنی است. این جنگل

شده در ارتباط با تکامل و باشند. مطالعات  انجاماز این جمله می Leibundgut (1959و ) Korpel (1982مطالعات )

 9960و  9950(. در دهه Standovár & Kenderes, 2003آغاز شده است ) 9990های  جنگلی از سال پویایی توده

ان و بوسنی  انجام های واقع در کشورهایی مثل آلمان، سوئیس، چک، اسلوونی، صربستمطالعات گسترده ای در جنگل

 ,Leibundgutها به شکل مدل ارائه شدند )شد و براساس نتایج این مطالعات فازها و چرخه های موجود در این جنگل

1959; Zukrigl et al., 1963; Korpel, 1982 سه مرحله جداگانه شامل مرحله اولیه، اپتیمال و تخریب تعریف شدند .)

های مناطق مختلف، ستند که بر اساس نوع آشوب و شرایط رویشگاهی در جنگلکه هر یک دارای فازهای متفاوت ه

 (.Korpel, 1995باشد )فازهای دیگری مثل مرحله رشد ارتفاعی، مرحله اپتیمال و مرحله پوسیدگی قابل مشاهده می

ه اغلب بر اساس های  راش شمال ایران انجام شده است، نخست مطالعاتی است کبر این اساس دو نوع مطالع در جنگل

( و کاظم 9919های  راش و نراد در اروپا پیشنهاد شده است. مانند مطالعات اخوان و همکاران )ایده کورپل برای جنگل

( اشاره کرد. در گروه دیگری از مطالعات اساس کار برمبنای مراحل و فازهای تحولی شناسایی شده 9996پور الرسری )

( است که می توان به 9999اساس ایده مطرح شده توسط سفیدی و همکاران )های  راش مازنداران بر در جنگل

های راش در ( در جنگل9997( و نیز نوبهار و هماران )3091(، پورقلی و همکاران )9996مطالعات مریدی و همکاران )

 منطقه اسالم در استان گیالن اشاره کرد.

که تعداد درختان از مرحله اولیه تا پوسیدگی رو به کاهش الی( نشان داد که که در ح9919مطالعه اخوان و همکاران )

ای ای شدید، تصادفی و خوشهترتیب خوشهگذارد، الگوی پراکنش درختان در مراحل اولیه، بلوغ و پوسیدگی بهمی

های پذیری درختان در مراحل مختلف تحولی جنگل در تودهضعیف است. همچنین الگوی پراکنش، رقابت و اجتماع

نشان داد که الگوی پراکنش درختان در  9996میختۀ راش در گیالن توسط کاظم پور الرسری و همکاران در سال آ

ای ضعیف و کامالً تصادفی شد. بر این اساس عنوان شده ای شدید، کپهترتیب کپهمراحل اولیه، بلوغ و پوسیدگی به

پذیری ت مختلف قطری و همچنین رقابت و اجتماعای راش از طبقاگونهپسندی و رقابت دروناست که سرشت سایه

 ها در طول زمان و در طی مراحل مختلف تحولی جنگل یکسان نیست. دیگر گونه -ممرز و راش -میان راش

های قطری در سه مرحله بر این اساس مطالعه پیش رو با هدف آشکارسازی تفاوت های توزیع درختان در کالسه

 مرحله میانی)انباشت حجم(  و نیز در مرحله انتهایی )کاهش حجم(  انجام گردید.  تحولی آغازین )افزایش حجم(،
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 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه 

کیلومتری شرق نوشهر و در غرب استان  7رویشگاه های مورد مطالعه در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود واقع در 

اند. این جنگل از طول شرقی واقع شده º59 49'و  º59 93'عرض شمالی و بین  º96 40'و  º96 37'مازندران بین 

شود. مساحت کل شمال به نوار ساحلی و روستای خیرودکنار و از جنوب به ییالقات و روستای کلیک محدود می

های مورد مطالعه با توجه به سابقه مدیریتی و عدم انجام نشانه گذاری و باشد. رویشگاههکتار می 1000منطقه حدود 

ه برداری صنعتی، تشابه تیپ و شرایط رویشگاهی از بخش گرازبن این جنگل انتخاب شد. بر اساس مطالعه پویایی بهر

 انجام شد. 991هکتاری در پارسل  35توده در یک منطقه 

 روش اجرای پژوهش

به  های کمتر دست خورده در بخش گرازبنهای جنگل خیرود، قسمتهای اولیه در راشستانپس از جنگل گردشی

هکتاری بر اساس  35هکتاری شد. انتخاب سطح  35شکل انتخابی تعیین و سپس اقدام به پیاده کردن قطعه مطالعاتی 

(. این قطعات Korpel, 1982; Koop, 1989; Piovesan et al., 2005ایده جنگل پایدار و مساحت تعادل آن انجام شد )

تر یک هکتاری هکتاری در قالب قطعات کوچک 35قطعات نمونه  متر بودند، که هر یک از این 500× 500دارای ابعاد 

متر( برای تعیین تعلق هرکدام به مراحل و فازهای مختلف آمار برداری شد. در قطعات نمونه برای کلیه 900×900)

برابر هایی چون نوع گونه، قطر سانتی متر مشخصه 5/7درختان )آماربرداری صددرصد( دارای قطر برابر سینه بیشتر از 

 سینه، اشکوب بندی و درجه تاج پوشش اندازه گیری و ثبت گردید. 

 هاتحلیل آماری داده

های نرم افزاری مختلفی استفاده شد، محاسبات در پژوهش حاضر برای تحلیل نتایج و تعیین حدود معناداری از محیط

انجام گرفت. برای رسم نمودارها نیز از  Excelو در مواردی  SPSSآماری مربوط به پارامترهایی نظیر میانگین در محیط 

اسمیرنوف و برای -ها از توزیع نرمال از آزمون کولموگرافاستفاده شد. به منظور تعیین پیروی داده Excelنرم افزار 

تحلیل  نرمال سازی داده ها از تصحیح لگاریتمی و برای مقایسه اختالف بین تعداد درختان در طبقات مختلف از آزمون

 یانس استفاده شد. وار

 نتایج و بحث

اصله درخت با غلبه گونه های راش و ممرز در راشستان های کمتر دستخورده  9679در این بررسی در مجموع تعداد 

اصله برآورد گردید.  916در بخش گرازبن جنگل خیرود مطالعه شد. بر این اساس متوسط درختان در هر هکتار برابر با  

داد درختان در هر هکتار در سه مرحله تحولی آغازین )افزایش حجم(، مرحله میانی)انباشت بر این اساس متوسط تع

اصله در هر هکتار به دست آمد. با توجه به  914و  959، 399حجم(  و نیز در مرحله انتهایی )کاهش حجم( به ترتیب 

سانتی متری، باال بودن  90بقه قطری آغاز رشد ارتفاعی درختان در مرحله آغازین و تعداد باالی درختان ورودی در ط

تعداد درختان در این مرحله قابل انتظار است، همچنین روند مشابهی برای درختان در مرحله انتهایی وجود دارد که 

باعث افزایش تعداد در هکتار نسبت به مرحله میانی است. در مرحله میانی از تحول میزان باالیی از مرگ و میر درختان 

( که این روند در فاز کهن رست در مرحله انتهایی نیز Moridi et al., 2015شود )ها مشاهده میش پایهدر فاز کاه

( با این تفاوت که در فاز مهن رست مرگ و میر با ورود درختان در فاز تشکیل 9991وجود دارد )نوبهار و همکاران، 

(.  بر این 9مرحله نیز قابل مشاهده است )شکل  زیراشکوب همراه است. این موضوع در منحنی پراکنش درختان در سه

تا  90های  قطری شود،که تعداد قابل توجهی از درختان در مرحله اغازین از تحول توده در کالسهاساس مشاهده می

 قرار گرفته اند که نشان از عبور بخش قابل توجهی از درختان از مرحله ابتدایی است.   90
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 های  قطری در سه مرحله تحولی مختلفن در کالسهمقایسه پراکنش درختا-1شکل 

 

به 

های آماری جهت مقایسه بین سه مرحله های قطری از آزمونمنظور آشکارسازی تفاوت های تعداد درختان در کالسه

سانتی متری استفاده شد )جدول یک(. در واقع در این بررسی تعداد درختان در بین قطعات  5های  قطری در کالسه

داری بین کالسه ها وجود ندارد، در برخی از به مراحل مختلف سه گانه آزمون شد. در مواردی اختالف معنیمتعلق 

 دار است.  ها تفاوت معنیکالسه
 های  قطری در بین قطعات یک هکتاری از مراحل تحولی مختلفآزمون مقایسه میانگین تعداد در کالسه -1جدول 

 

 داری معنی Fآماره   آزادی درجه میانگین مربعات کالسه قطری
90 99/3930 3 379/99 009/0  ** 

95 71/966 3 99/9 393/0 

30 777/0 3 009/0 999/0 

35 44/65 3 367/6 094/0 * 

90 94/93 3 94/9 334/0 

95 99/71 3 93/9 439/0 

40 99/57 3 61/90 099/0  * 

45 44/40 3 691/6 099/0  * 

50 99/99 3 999/6 099/0  * 

55 99/99 3 559/5 049/0  * 
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 های  قطری در بین قطعات یک هکتاری از مراحل تحولی مختلف آزمون مقایسه میانگین تعداد در کالسه -1ادامه جدول 

 
 داری معنی Fآماره   درجه آزادی میانگین  مربعات کالسه قطری

60 77/94 3 91/3 994/0 

65 93/94 3 59/4 069/0 

70 99/94 3 539/99 033/0  * 

75 499/35 3 669/90 099/0  * 

10 939/9 3 499/3 979/0 

15 999/9 3 559/9 091/0 

90 939/3 3 404/0 614/0 

95 999/9 3 350/3 915/0 

900 449/5 3 337/3 919/0 

905 900/7 3 999/9 935/0 

990 444/9 3 439/4 066/0 

995 999/9 3 499/4 061/0 

930 944/9 3 999/9 736/0 

935 771/0 3 939/7 037/0* 

990 449/0 3 999/9 433/0 

995 449/0 3 111/0 493/0 

940 771/0 3 750/9 353/0 

 

زین و مرحله اداری بین مرحله آغمتری یا به عبارت اختالف معنیسانتی 90بر اساس آزمون توکی در کالسه قطری 

دار (، در حالیکه اختالف بین مرحله میانی و ابتدایی و نیز میانی و انتهایی معنی=095/0Sigانتهایی وجود دارد )

داری ( به شکل معنی95در مقابل  6در انتهایی )میانگین  سانتی متری تعداد درختان 35در کالسه قطری  باشد.نمی

(099/0 Sig= کمتر از درختان در این طبقه در مرحله میانی از تحول توده است. اگرچه اختالف دو مرحله میانی و،)

عداد باشد. در قطرهای میانی نیز تا حدودی اختالفات توزیع در سه مرحله قابل مشاهده است. تدار نمیآغازین معنی

سانتی متر( به  5/43تا  5/97متری )درختان با قطرهای برابر سینه بین سانتی 40پایه های درختی در طبقه قطری 

 99داری در بین سه مرحله متفاوت است. در قیاس سه مرحله، مرحله میانی از تحول با داشتن میانگین شکل معنی

وجود دارد و مرحله میانی به شکل  45د مشابهی درکالسه قطری اصله در هکتار بیشتر از مرحله میانی درخت دارد. رون

شود  و تعاد هم دنبال می 50داری تعداد درختان بیشتری نسبت به هر دو مرحله دارد.  این روند درکالسه معنی

دار معنی درختان در هر هکتار بیشتر از درختان در مرحله آغازین است، اگرچه این اختالف در مقایسه با مرحله انتهایی

 باشد.نمی

های بزرگتر نیز طبقه بندی و آزمون شدند. به این منظور تعداد به منظور درک بهتر تفاوت ها درختان در کالسه

های قطری در مراحل مختلف نشان کالسه طبقه بندی شدند.  مقایسه میانگین تعداد درختان در کالسه 5درختان در 

 900تا  75سانتی متر و درختان با قطر برابر سینه بین  35رختان با قطر کمتر از داری  در تعداد دداد که تفاوت معنی

سانتی متر اختالف  900درصد وجود دارد. هچنین برای درختان قطور تر از  95سانتی متری در سطح اطمینان آماری 

 (.3دار است )جدول بین مراحل تحولی با اشتباه آماری یک درصد معنی
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 های  قطری در بین قطعات یک هکتاری از مراحل تحولی مختلفقایسه میانگین تعداد در کالسهآزمون م  -2جدول 

 

 داری معنی Fآماره   درجه آزادی میانگین  مربعات دامنه قطری )سانتی متر(
 *   093/0 419/6 3 7999 35تا  5/7

 379/0 639/9 3 9/974 50تا  35

 056/0 199/6 3 44/979 75تا  50

 *   099/0 169/5 3 44/59  900تا  75

 ** 005/0 41/94 3 44/999 900بیش از 

 

فراوانی درختان قطور بر این اساس یکی از مهمترین عوامل در شناسایی مراحل تحولی به شمار می روند و درختان با  

قطر و در مراحل انتهایی قطر میانی با فراوانی مشابه در هر سه مرحله وجود دارند. اما در مرحله آغازین درختان کم 

های شدیدی در ساختار رسد در مراحل آغازین و انتهایی دگرگونیدرختان قطور بیشترین حضور را دارند. به نظر می

 (. 9999دهد که در مطالعات قبلی نیز عنوان شده است )سفیدی و همکاران، توده رخ می

 

 
 سه مرحله تحولی مختلف با منحنی جنگل تعادلهای  قطری در مقایسه پراکنش درختان در کالسه-2شکل 

 

همچنین برای نشان دادن تفاوت های جنگل تعادل و هر یک از مراحل منحنی پراکنش بین آن ها مقایسه گردید ) 

شود که در مرحله آغازین تفاوت هایی با جنگل تعادل وجود دارد. در مرحله آغازی ( بر این اساس مشاهده می3شکل 

های کم قطر تعداد درختان بسیار بیشتر از جنگل در مساحت تعادل است. به عنوان مثال در کالسهتحول توده در 

اصله است، اما این مقدار در جنگل مرحله  33متری در جنگل تعادل تعداد در هکتار در جنگل تعادل سانتی 90کالسه 

رسد مهمترین تفاوت نیست و به نظر میهای بعدی تفاوت چندان آشکار اصله است، در کالسه 94اولیه تحول توده 

متری است. در این مرحله جنگل سانتی 90جنگل تعادل و جنگل مرحله آغازین در فراوانی درختان در کالسه قطری 

 90با ورود به فاز تشکیل زیراشکوب تعداد قابل توجهی از درختان از حد شمارش عبور کرده و وارد طبقه قطری 

رچه در ادامه ورود جنگل به مرحله میانی تحول توده از شمار درختان رودی کاسته شده و این شوند، اگمتری میسانتی

ها شمار قابل توجهی از درختان حذف یابند، هر چند که در فاز کاهش پایههای میان قطر انتقال میدرختان به کالسه

داری بین تعداد درختان در سه ف معنیمتری( اختالسانتی 75تا  35شود، در قطرهای میانی )شوند که باعث میمی

 (. 3مرحله وجود نداشته باشند )جدول
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 محور مدیریت و پایش  -9-9

های جنگلداری جایگزین در های مدیریتی برای طرحترین استراتژیمهم -1-9-1

 های هیرکانی با استفاده از دلفی فازی، تحلیل سوات و تاپسیس فازیجنگل

 علی امیدی1، ایرج حسنزاد2*، اسماعیل قجر9، رسول یوسفپور4

  هاجنگلدانشجوی دکترای جنگلداری و کارشناس سازمان  -9

 (iraj.hassanzad@gmail.com) دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن -3

  استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن -9

  استادیار اقتصاد و برنامه ریزی جنگل دانشگاه فرایبورگ -4
 

 دهچکی

های های جنگلداری، از نظر اتخاذ استراتژیهای هیرکانی، شرایط اقتصاد معیشتی حاکم است ولی طرحدر جنگل

ترین برداری، نیاز است تا مهمپذیری الزم برخوردار نیستند. در مرحله استراحت بهرهمتناسب جنگلداری، از انعطاف

ریزی تاثیرگذار بر اداره جنگل شناسایی و انتخاب شده و در برنامههای مبتنی بر عوامل درونی و بیرونی استراتژی

در این مطالعه، عوامل سوات موثر بر اداره جنگل در سطح صف، شناسایی و از  های جایگزین بکار گرفته شوند.طرح

فعان قرار نها شناسایی و مورد قضاوت ذیطریق دلفی فازی غربال شدند. سپس از ترکیب عوامل سوات، استراتژی

نفعان، ناحیه تدافعی را انتخاب نمود که با تصمیم مبتنی بر توقف های مشترک ذیگرفتند. تحلیل سوات استراتژی

های جنگلداری با های انتخابی از طریق تاپسیس فازی بر رویکرد طرحبندی استراتژیبرداری مطابقت دارد. اولویتبهره

کننده سوزی، ضعف در حفاظت و احیاء و تقویتکاهش تراکم درختان، آتشهدف مقابله با خطرات تغییرکاربری، 

 مشارکت مردم و توان نهادهای نظارتی و قضائی استوار بود.

 نفعانهای هیرکانی، مشارکت ذیهای جنگلداری، تحلیل سوات، جنگلاستراتژی کلمات کلیدی:

 مقدمه

نشینان و ساکنین روستاهای همجوار جنگل عجین سنتی جنگلهای شمال ایران با اقتصاد معیشتی و دامداری جنگل

های جنگلداری در تعیین استراتژی های شده، مشکل اصلی برنامه های جنگلداری ما، عدم انعطاف پذیری طرح

داری گذشته داری اروپا )که جنگلالگوی جنگل توانمدیریتی مورد نیاز با شرایط حاکم بر جنگل است. بنابراین نمی

نشینان اجرا نمود. زیرا در اثر تضاد منافع مجری طرح جنگل و جنگل اجر گردید( را با انتظار موفقیت س آنبراسا

های احیایی و حفاظتی با روند اندیشند، برنامهنفعان اصلی ساکن در جنگل(، که هردو به سود بیشتر می)بعنوان ذی

های هیرکانی، بدلیل عدم جرای طرح جنگلداری در جنگلرو بعد از نیم قرن تجربه ا گردند. ازاینمطلوب اجرا نمی

های حفاظتی، احیائی و حمایتی، فشار افکارعمومی و حکومت، باعث اتخاذ تصمیم دولت در سال تحقق کامل برنامه

(، مبتنی بر رویکرد کاهش برداشت 9999های کشور)آقاجانلو، با تصویب طرح پایش، کنترل و حفاظت از جنگل 9993

های داری بیشتر شده و چالشهای جنگلطرح ی، محدودیت در اجرایضید، به حدی که با ادامه سیاست انقباچوب گرد

mailto:iraj.hassanzad@gmail.com
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داری از سال های جنگلمنجر به توقف کامل طرح داری بوجود آمد وهای جنگلطرحجدی در روند برنامه ریزی و اجرای 

های حفاظت فیزیکی در محدوده طرح ید و عمدتاًحساب گردگردیده و با کلیه مجریان غیردولتی و تعاونی تسویه 96

داری های هیرکانی در مرحله گذار از جنگلبرداری، مدیریت جنگلگردد. با اجرای طرح تنفس بهرهجنگلداری اجرا می

های شمال مشخص و برنامه برداری جنگلهای جایگزین، نحوه مدیریت و بهرهسنتی قرار گرفته و قرار است در طرح

(، اقدام بموقع و ضروری بوده که می 9916های مدیریتی )آهنچی، ردد. لذا در این وضعیت، تعیین استراتژیگریزی 

ترین استراتژی حفظ و های جنگلداری جایگزین مفید واقع شود. مدیریت جنگل ضروریتواند برای برنامه ریزان طرح

 Yavuz andگردد )نفعان آن باشد محسوب میهای ذیکننده نیازبرداری پایدار جنگل به نحوی که تامینبهره

Baycan, 2013). های خاصی است )مدیریت پایدار مبتنی بر معیارها و شاخصLee and Liu, 2011( و )Diaz-

Balterio et L., 2008برداری اصولی از تولیدات و خدمات اکوسیستم جنگل، بر حفظ و استمرار (، که عالوه بر بهره

( و از طریق راهبردهای Groselj et al., 2013کولوژیکی ،فرهنگی و اجتماعی آن تاکید دارد )های طبیعی و اارزش

های زیست محیطی، همه کارکردهای جنگل را دربرگرفته ولی تصمیمات مدیریتی که پایدار با حفظ و حمایت از ارزش

اره در وضعیت دشوار قرار دارند گیری چندمعیاره مواجهه است همونفعان در بستر تصمیمهای ذیبا تضاد خواسته

(Uhde et al., 2015( اصول جنگلداری پایدار .)SFM در )المللی گنجانده شده و توسط کشورها فرایند مهم بین 9

های مختلف جنگل در بسیاری از ربط(. امروزه آز آنجاکه ذیMendoza and Prabho, 2003پذیرفته شده است )

ها در های آنارجحیت ها، منافع وگیرند، لذا باید دیدگاهدر تقابل باهم قرار میگیری مدیریت جنگل موارد تصمیم

ترین رویکرد مشارکتی، مدیریت بهینه (. جامعAnanda and Herath, 2008مدیریت جنگل به نحوی لحاظ نمود )

نفعان و معیارها و نفعان هست و بهترین نوع آنالیز تلفیق تجمیع نظرات ذیچندمنظوره با استفاده از نظرات ذی

 (. 9999زاده، باشد )آذر و رجبهای پایداری جنگل، آنالیز چندمعیاره میشاخص

منظور جنگلداری پایدار وجود ه نفعان، راهکارهای مدیریتی بهتر باست که آیا از نظر ذیمسئله اصلی این مطالعه این

های امل موثر بر روند مدیریت جنگل و تعیین استراتژیدارد؟ لذا با توجه به فرضیه، هدف از این مطالعه، ارزیابی عو

برداری و بعد از آن نفعان در مرحله تنفس بهرهمناسب و سازگار با شرایط حاکم بر جنگل برای مدیریت بهتر از نگاه ذی

 است.

 پیشینه تحقیق

Wolfslehner (3007( با بیان این مسئله که دستیابی به مدیریت جنگل پایدار )SFMفر ،) اتر از مفهوم سنتی

های اکولوژیایی،اقتصادی و اجتماعی گسترش می یابد، یعنی محصول پایدار بوده و الجرم تلفیق جنبه "پایداری"

های شاخص نفعان جنگل، مدلهای جنگلداری، با استفاده از نظرات ذیدر داخل طرح SFMبمنظور وارد نمودن اصول 

( ارزیابی نمود. نتایج نشان ANPای)لیز چند معیاره با متد تحلیل شبکهرا در چارچوب آنا DPSIRو  PSR)نشانگر( 

های در سطوح اجرایی مدیریت جنگل )یعنی طرح SFMهای شاخص برای اجرای مفاهیم و مدل ANPداد که 

رگذار ( عوامل درونی و بیرونی تاثی2008( ارزشمند بوده و از کارآئی باالیی برخوردارند. نوری و همکاران )داریجنگل

بروضعیت مدیریت محیط زیست بخشی از ساحل کاسپین در مازندران را ارزیابی نمودند. در این بررسی امتیاز عوامل 

ها بیشتر از تهدیدها هستند و دهد فرصتمی محاسبه گردید که نشان 51/3و عوامل خارجی  35/3داخلی کمتر از 

تفاده از برنامه ریزی استراتژیک کمی، آنان برنامه های استراتژیک های وضعیت فعلی از نوع رقابتی است. با اساستراتژی

( به بررسی مدیریت پایدار جنگل در 3001) Vacikو  Wolfslehner .زیست محیطی منتخب را اولویت بندی نمودند

-شاخص کلیدی برای مدیریت پایدار جنگل در سطح طرح جنگلداری معرفی شده 93اتریش پرداختند. در این تحقیق 

های کلیدی مدیریت پایدار بررسی های وارد بر شاخصفشارها و واکنش PSRاند در مرحله بعد با استفاده از چارچوب 
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برداری، های خاص، کنترل بهرهجای تمرکز روی گونهبرداری بهجانبه از منابع جنگلی و تنوع در بهرهشدند. استفاده همه

های کلیدی در سطح جنگلداری، حفاظت از تجدیدحیات زیستگاه شناسی، تعیینگیری دقیق عوامل جنگلاندازه

های کلیدی در های مطرح برای شاخصهای جنگلداری با مدیریت پایدار بعنوان واکنشهای طرحطبیعی و ارائه فعالیت

ه فرایند ( با استفاده از شیو3001و همکاران ) Wolfslehnerمقابل فشار وارده بر جنگل در این تحقیق انتخاب شدند. 

( PSRای نتایج عملکرد چهار راهبرد مدیریت پایدار جنگل را در قالب مدل فشار، وضعیت، واکنش )تحلیل شبکه

و  Lee  بررسی نمودند. نتایج حاکی از کارآیی مطلوب این روش جهت ارزیابی مدیریت پایدار جنگل معرفی گردید.

Lue (3099در مطالعه خود برای تجزیه و تحلیل هم )ان عوامل داخلی و خارجی از ابزاری بنام ماتریس داخلی و زم

های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی خارجی استفاده نمودند. برای تشکیل این ماتریس بایستی نمرات حاصل از ماتریس

ای هرا در ابعاد افقی و عمودی این ماتریس قرار داد تا جایگاه سازمان یا سیستم مشخص گردد و بتوان استراتژی

های برتیتش ( بمنظور یافتن گزینه مدیریتی بادوام در جنگل3093و همکاران ) McDanielsمناسبی را اتخاذ نمود. 

اند، کلمبیا واقع در کانادا، که تحت تاثیر تغییر اقلیم با تشدید شیوع آفت سوسک کاج کوهستانی مواجهه شده

فی متشکل از کارشناسان منطقه مقایسه نمودند. نتایج دو آلترناتیوهای محتمل را شناسایی نموده و به کمک پنل دل

های مدیریتی بعنوان گزینه برتر تشخیص داد. محققین مذکور راهبردهای قضاوتی را گزینه مدیریتی را بر سایر گزینه

بخیز های مدیریت بهینه در حوضه آ( استراتژی3099و همکاران ) Yavuz.گیری با دوام پیشنهاد نمودند برای تصمیم

)بزرگترین حوضه آبخیز کشور ترکیه( با استفاده از ترکیب آنالیز سوات و فرایند تحلیل سلسله  BeySehirدریاچه 

ترین استراتژی مدیریت حوضه آبخیز، نفعان را بررسی نموده و دریافتند که مناسبیذهای مراتبی با مشارکت ارجحیت

-ملک نیا و همکاران ) .آبخیز گرددی اجتماعی فرهنگی در سطح حوضهبایست منجر به پایداری اکولوژیکی و توانمندمی

های شمال، با استفاده از ( با مطالعه موردی در جنگل خیرودکنار و با منظور نمودن کارکردهای مختلف جنگل9999

 شاخص را برای پایش پایداری جنگل تعیین نمودند. 35معیار و 7روش تحلیل سلسله مراتبی، تعداد 

شاخص پایداری در زمینه چهار کارکرد تولیدی،  77( با استفاده از روش دلفی تعداد 9994یر و همکاران )گگوشه

-حمایتی و تفرجی را در جنگل خیرود تعیین و اولویت بندی نموده و در نهایت فهرست شاخصمحیط زیستی،حفاظتی

های معیار اجتماعی ( سازگاری شاخص9994) راستایی و همکارانایمانی های اجرایی و با اهمیت را ارائه نمودند.

داری کلگچی لردگان را از طریق دیگاه کارشناسان و دست اندرکاران اور نزدیک را در طرح جنگلاقتصادی فرایند خ

شاخص کلیدی را تعیین نمودند که مهمترین آنها، کاهش  1شاخص مورد بررسی،  99 محلی ارزیابی نموده و و از بین

 به جنگل، نرخ بهبود معاش جوامع وابسته به جنگل و مشارکت جوامع محلی و تساوی حقوق، بودند.تعداد تجاوزات 
Groselj ( با استفاده از تکنیک3095و همکاران ) های آنالیز سوات و تحلیل سلسله مراتبی فازی، سناریوهای مختلف

مودند. نتایج این مطالعه نشان داد که را با هدف مدیریت جنگل در منطقه پوهرجه اسلونی ارزیابی و رتبه بندی ن

(، 2015قربانی و همکاران ) بایست به حفظ طبیعت، میراث فرهنگی و سوخت محلی اختصاص یابد.بیشترین توجه می

ی مدیریتی وضعیت کنونی اکوتوریسم در تاالب نمکزار کاجی خراسان جنوبی از مدل سوات هابرای شناسایی استراتژی

ها را از طریق ماتریس برنامه ریزی کمی استراتژیک مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. مطالعه نشان استفاده نموده و آن

های اکوتوریسم موجود در محل مورد مطالعه با الزامات پایداری محیط زیست مطابقت ندارد ولی اگر داد که فعالیت

های توسعه پایدار برای ثبتی بر توسعه استراتژیریزی دخالت داده شوند تاثیر مها و نقاط قوت بیشتر در برنامهفرصت

ا بررسی روند ( ب9995پور و محمدی )رزاق یابند.های اکوتوریسم داشته و اثرات نامطلوب کاهش میافزایش فعالیت

داری حوزه شفارود، با استفاده از تکنیک سوات، راهکارهای مدیریتی را شناسایی و اولویت های جنگمدیریت طرح

المللی را انتخاب و های تعیین کننده پایداری از بین فرایندهای بین( شاخص9995زاد )گلیج و حسن (.7ودند )بندی نم

ای ناو اسالم به کمک تحلیل شبکه 7های حوزه های محلی و کارشناسان برای جنگلبا استفاده از نظرات دیدگاه
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موفق جنگل مستلزم تصمیم گیری مشترک کارشناسان  گذاری نمودند. نتایج این مطالع نشان داد که مدیریتارجحیت

برداری و ( دو دیدگاه متضاد بهره9995حیدری و کرمدوست مریان ) باشد.مردم محلی با درک متقابل آنها از هم می

برداری، راهبرد مدیریتی تهاجمی و تنفس جنگل در حوزه شرکت شفارود را با تحلیل سوات بررسی نموده و برای بهره

درصد جامعه آماری متشکل  79تنفس جنگل، اتخاذ راهبرد مدیریتی تدافعی را شناسایی نمودند. در این مطالعه برای 

 Yousefpourدرصد موافق تنفس برداشت چوب بودند.  39براری و از کارشناسان خبره و افراد محلی موافق ادامه بهره

ها تحت تاثیر تغییر اقلیم را درآینده دم اطمینانها و ع(، دو مشکل)مسئله( ازدیاد ریسک3096) Hanewinkelو 

گیری شامل اقدامات متنوع در جهت سازگاری جنگل به تغییرات مدیریت جنگل بررسی نموده و دو راهکار تصمیم

های جنگلشناسی مختلف برای پایداری ساختار اقلیم)مانند آمیخته نمودن جنگل با گونه جدید و بکاربردن دخالت

-امیدی و حسن مات کالن استوار مانند توافق پاریس را برای غلبه بر دو مسئله مذکور پیشنهاد نمودند.جنگل( و تصمی

 1های آمیخته هیرکانی واقع در سری های پایداری مصوب دولت ایران را در جنگل( سازگاری شاخص9996زاد )

شاخص با بیشترین سازگاری را بعنوان  9 با استفاده از متد دلفی فازی سنجش نموده و تعداد 37سرا در حوزه لیاشی

های کلیدی های این پژوهش شاخص برداشت چوب جزء شاخصشاخص کلیدی انتخاب نمودند. بر مبنای یافته

های عرضه های نوآورانه برای غلبه بر ریسک( با هدف توسعه و ارزیابی استراتژی3097) Rauch محسوب نگردید.

ی در کشور اتریش، با استفاده از نظرات ذینفعان بازار رقابت تولیدات انرژی بر بیوماس تامین کننده انرژی سوختن

را بررسی نموده و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی امیدوارکننده ترین و  SWOTمبنای چوب، فاکتورهای

  ترین استراتژی عرضه بیوماس در آینده را انتخاب و پیشنهاد نمود.قوی

 یقمواد و روش تحق

 مواد )منطقه مورد مطالعه( -1

 هاها و سریموقعیت جغرافیایی، حدود و مساحت منطقه، حوزه -1 -1

رود شن 35ملکرود و  34های اند که حوزهبندی شدهحوزه جنگلی تقسیم 39های هیرکانی در استان گیالن در جنگل

این تحقیق بعنوان محل پژوهش انتخاب شدند. ( و در 9994نام، در استان گیالن، شهرستان سیاهکل قرار دارند )بی

 49˝بین عرض جغرافیایی   35و  34های های حوزههکتار است. جنگل 95656های دو حوزه بمیزان سطح کل جنگل

های حوزه واقع شده اند. مساحت جنگل 49˚ 59ʹ 90˝تا   49˝ 99ʹ 00˝و طول جغرافیائی  97˚ 1ʹ 93˝و  96˚ 50ʹ

 هکتار است.  95656بمیزان  35و  34های 

 عوارض طبیعی و توپوگرافی، هوا و اقلیم، خاک و زمین -2 -1

متر و حداکثر  50به طور عمده جهت عمومی شمالی دارد که ارتفاع از سطح دریای آن حداقل  35و  34حوزه های 

 های دو حوزه دارای شیب مالیمی هستند، شیب بیشتر سطوح متوسط است. شرایطمتر است. جنگل 3900

فیزیوگرافیکی شیب، اختالف ارتفاع و جهت جغرافیایی باعث ایجاد شرایط اکولوژیکی متنوع از نظر استقرار جوامع 

های تغییراتی نیز در روند طبیعی رویشگاه های اهلی، بعضاًدام رویشی شده است هرچندکه در اثر دخالت انسان و

باشد که در یم نیمرخ شمالی البرز از نوع معتدل خزری میجنگلی قابل مشاهده است. اقلیم کلی منطقه متاثر از اقل

ارتفاعات باال شرایط نیمه مرطوب و سرد، ولی در بقیه سطوح شرایط مرطوب و معتدل حاکم است. سنگ مادر دو حوزه 

دوانی از سازند شمشک سیلتستون و آهکی بوده که دارای نفوذپذیری و پایداری ضعیف تا خوب هستند. عمق ریشه



   

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی همایش 

49 

 

از  نان، حسب عمق خاک، از کم تا عمیق متغیر است. بافت خاک متوسط تا کمی سنگین است. خاک جنگل عموماًدرخ

 (. 9999نام، شده است )بیای شستهیافته تا قهوهای تکاملنوع قهوه

 مطالعات اجتماعی حوزه تحت مطالعه -1-9

بز و گوسفند هستند که  93660راس گاو و  1490خانوار و  9533روستا، دارای  959مشتمل بر  35و  34های حوزه 

واحد  91909خانوار با  431واحد دامی مشمول طرج ساماندهی و خروج دام از جنگل بوده و  55990خانوار با  139

-نواحد دامی در جنگل حضور دارند و بصورت دایمی، موقت تابستا 96107خانوار با  999دامی از جنگل خارج شده و 

خانوار 3000خانوار، تعداد 30کنند. همچنین از روستاهای باالی های جنگلی اطراق مینشین در آبادینشین و زمستان

 (. 9915نام، کنند)بیهای متصل به روستاها استفاده میراس گاو به نوعی از جنگل 4709روستا با  95در 

 شناسیپوشش گیاهی و جنگل -1-4

های آمیخته و در ارتفاعات اقلیمی و ادافیکی، رویشگاه نسبتاً خوب با تیپاز نظر شرایط  35و  34های های حوزهجنگل

رادارپشته تیپ  3و9دهند. در سری های های آمیخته و گاهی خالص راش را تشکیل میمیانبند تا باالبند با راشستان

دارند. رویشگاه شمشاد رویشی بلوط با گونه های ممرز،انجیلی،خرمندی، افرا و توسکا و لرگ و گونه های دیگر رویش 

پره و پوشش جنگلهای منطقه استقرار داشت در اثر شیوع آفت شبانارک در زیر تاجدر منطقه شیرین 3بویژه در سری 

های توسکا، افرا، بلوط و کاج تدا ها از گونههای اخیر از بین رفته است. در جنگلکاریبیماری بالیت شمشاد ظرف سال

رود، اشکراب و مادرسرا( نیز با های ملکرها در قطعات سری دو تبدیلی سیاهکل )سریگلکاریاند. جناستقرار داده شد

های شمشاد، بلوط، آزاد، ملج، افرا، لرگ و توسکا با منشاء طبیعی پشته گونههای مذکور مستقر شده اند. در کرفگونه

-متر از سطح دریا، گونه سرخدار با گونه 9900کاشت استقرار دارند. در سری شیرقالیع در ارتفاع وبیشتر بصورت دست

های ممرز، افرا و توسکا استقرار دارد. در سری مادر سرا نیز گونه شمشاد در زیرآشکوب درختان بلوط و ممرز و توسکا 

های توتکی، لونک، توشی و قسمتهای از  مستقر بوده که با شیوع بیماری و آفت دچار خسارت زیاد شده است. در سری

شوند. جامعه شمشاد در جنگل برگ و در ارتفاعات با فراوانی بیشتر راش دیده میوه و رنگال جنگل مختلط پهنباباک

برگ در جنگل رنگال استقرار دارد. در های پهنرنگال نیز استقرار دارد. از همه مهمتر جامعه سرخدار بهمراه گونه

ر دارد. با دخالت انسان و دامداری سنتی و کشاورزی و برگ و تیپ خالص راش استقرارود تیپ آمیخته پهنجنگل شن

های رویشی موجود و فعلی اند که تیپهای زیادی از جوامع رویشی از بین رفته یا دچار تغییراتی شدهباغداری، قسمت

بیشتر هایی مانند خرمندی، انجیلی های جنگلی، گونهاند. در بعضی از تیپجنگل از جوامع فوق منشعب و پراکنده شده

پور ها در رویشگاه جوامع جنگلی فوق است )رجبدهنده مهاجم شدن این گونهشوند که نشانها دیده میاز سایر گونه

 (. 9915نیکو، 

 هاروش -2

 ها(روش و چگونگی آماربرداری)جمع آوری داده-1 -2

 ن داد شده است.نشا  9ها براساس روش پیمایشی دلفی است. ساختار تحقیق در شکلروش گردآوری داده
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 های مناسب جنگلداری با استفاده از آنالیز چندمعیارهساختار تحقیق تعیین استراتژی -1شکل

 نفع و تکنیک دلفی و دلفی فازیهای ذیگروه  -2 -2

صداق بارز: تحقیق پیش رو(، که تکنیک دلفی: بدلیل فقدان اطالعات و دانش بشری، بویژه در مورد آمار کیفی )م-الف

های آمار استنباطی توجیه ندارد، از این روش کسب دانش گروهی، یعنی ارزیابی به کمک قضاوت استفاده از تکنیک

(. این تکنیک از جنبه های اکتشاف و غربال شاخص ها در Mcdaniels et al., 2012کارشناسی استفاده می شود)

روش نمونه گیری تکنیک دلفی در پژوهش حاضر، نمونه گیری گلوله برفی  رد.تصمیم گیری چندمعیاره اهمیت دا

(Snowball Samplingاست که یک روش غیر احتمالی یا تصادفی برای انتخاب اعضاء گروه دلفی )  )حجم نمونه(

 شود.محسوب می

 {Fuzzy setمجموعه)سری( فازی}-ب

و ارزشی( بدنبال رفع ابهام، برای تعریف و شناخت این تکنیک برخالف منطق علمی مبتنی برتفکر ارسطویی)د

 هاست.پدیده

( در راستای اصل عدم قطعیت FDMگیری فازی)( و بدنبال آن تصمیم9973و9965زاده، )لطفعلی تئوری فازی

(، کاربرد موثر و فزاینده در بهینه سازی و بهبود 9990ارزشی لوکاسیویچ) nهایزنبرگ )در فیزیک کوانتوم( و تفکر 

 گیری دارد.صمیمت

 شناسایی عوامل سوات در کارگاه حل مسئله

 توسط خبرگان )تیم اولیه(
فرایندهای مدیریت منابع  مطالعات موجود

 طبیعی

 پرسشنامه مرحله اول -غربالگری عوامل سوات با دلفی فازی توسط خبرگان

 عوامل منتخب سوات

 ها(ها توسط خبرگان)استخر استراتژیشناسایی استراتژی

 پرسشنامه مرحله دوم -زیست محیطی و جنگلداری ها توسط سه دسته ذینفعان محلی،غربالگری استراتژی

های مشترک سه گروه ذینفع  استراتژی
ST,SO,WT,WO   

 ها با روش تاپسیس فازیرتبه بندی استراتژی
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های مربوط به معیارهای پذیرفته شده پایداری در تحقیق حاضر، تکنیک دلفی فازی برای ارزیابی و غربال کردن شاخص

 های ذیل است:شود. الگوریتم فازی، شامل گامالمللی، مانند فرایند خاور نزدیک استفاده میجنگل در معاهدات بین

 ازی عبارات کالمیشناسایی طیف مناسب برای فازی س-9

 تجمیع فازی مقادیر فازی شده-3

 فازی زدایی مقادیر-9

 انتخاب شدت آستانه و غربال معیارها -4

برداری اصولی با کارکرد های مهم مدیریت جنگل با دستیابی به اهداف حفاظت فیزیکی و فنی، احیاء و بازسازی و بهره

 آورده شده است. 3که در ضمیمه  چارچوب فرایندهای منابع طبیعی )منبع( مطابقت دارد

گردد. یعنی های هیرکانی با درنظرگرفتن مالحظات اکولوژیکی، مدیریتی و اجتماعی تامین میتوسعه پایدار جنگل

(، قابل تحمل Viableدارای شروط قابل دوام بودن) 3موقعیتی که محل تالقی سه وضعیت مذکور بوده و طبق شکل 

بنابراین بهترین نقطه تصمیم در محل اشتراک سه ( باشد. Equitableعادالنه بودن) ( و منصفانه یاBearableبودن)

 نفع مذکور است.گروه ذی

 

 

 

 ( https://www.thwink.orgعوامل بوجودآورنده توسعه پایدار )منبع: -شکل

 نفعان و برگزاری کارگاه طرح مسئله ز بین ذینفعان حوضه آبخیز، انتخاب پنل دلفی ااحصاء ذی

آبخیز مورد مطالعه شناسایی شده و از بین آنها، افرادی بعنوان نماینده و عضو گروه نفعان حوضهدر این مرحله ذی

کارشناسی موضوع تحقیق انتخاب می شوند. در انتخاب کارگروه تحقیق )با استفاده از تکنیک دلفی(، شرایط تخصص، 

آبخیز و با توجه آشنایی به شرایط و مسائل حوضه آبخیز، نوع حقوق و منافع یا درآمدهای کسب نموده از حوضهتجربه، 

های مورد نیاز دیگر مدنظر قرار می گیرند. با برگزاری کارگاه آبخیز و ویژگیبه مسئولیت محوله در قبال مدیریت حوضه

(workshopبین نمایندگان یا منتخبین ذینفعان حوضه )و  هاها، محدودیتآبخیز، مسائل و مشکالت حوضه، ظرفیت

 تحمل پذیری

 پذیری عدالت

 زیست پذیری

https://www.thwink.org/
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های گردد. نواقص موجود طرحبندی میداری احصاء و جمعنفعان در ارتباط با جنگل و جنگلیسهم هریک از ذ

  گردد.نفعان جمع بندی میجنگلداری از نگاه ذی

ذینفعان مختلف و اهداف متضاد آنها در فرایند در این مرحله با استفاده از متدهایی بمنظور تجمیع و تلفیق نظر 

های زیست محیطی )اکولوژیکی و نفعان در گروه(، با توجه به نوع مدیریت جنگل، ذیFDMو  DMتصمیم گیری )

 شوند.های سوات تقسیم میحفاظتی(، اقتصادی )تولیدی و خدماتی( و اقتصادی اجتماعی، بعنوان گروه

 شناسایی عوامل سوات -9 -2

تدا هسته اولیه خبرگان علمی اجرایی مدیریت جنگل متشکل از متخصصین مجرب و مسئولین جنگلداری و ذینفعان اب

عنوان تیم دلفی( تشکیل گردید و در اصلی منطقه )یعنی کارشناسان منابع طبیعی و ساکنین حوزه تحت مطالعه به

عی، سوابق تحقیقات و مرور منابع، از طریق روش دهای منابع طبینکارگاه حل مسئله، با تشریح اهداف تحقیق و فرای

( در حوزه تحت مطالعه شناسایی Rauch, 2017های عوامل بیرونی و درونی موثر بر اداره جنگل )تحلیل سوات، گزاره

های با اهمیت خیلی زیاد، با های شناسایی شده با لیکرت پنج درجه، با گویهای حاوی گزارهسپس پرسشنامه شدند.

زیاد، با اهمیت متوسط، با اهمیت کم، با اهمیت خیلی کم، به ترتیب از اعداد پنج تا یک بین اعضاء اولیه و سایر اهمیت 

نفر رسید )هشت نفر از  95به  اعضاء گروه دلفی که از طریق تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند و تعداد آنها نهایتاً

های پرسشنامه برای نقاط قوت، ضعف، زیع گردید. پرسشخبرگان علمی اجرایی و هفت نفر از خبرگان محلی(، تو

های مناسب و سازگار برای حوزه تحت مطالعه تهدید و فرصت در اختیار تیم دلفی قرار گرفت تا اهمیت هریک از گزاره

ی ( به اعداد فازی مثلث9از نگاه خبرگان سنجش و ارزیابی گردد. بعداز دریافت نظرات، اعداد لیکرت، مطابق جدول )

ترین گری برای انتخاب با اهمیت( جهت غربالZadeh, 1965تبدیل شدند. از الگوریتم اجرای تکنیک دلفی فازی )

 (.9999)حبیبی و همکاران،  ها استفاده گردیدگزاره

 (et al., 2014 Habibiاعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت پنج درجه یا پنج عبارت کالمی ) -1جدول

 خیلی مهم

Extremelyimportant 

 مهم

More 

important 

 متوسط

Moderately 

important 

 کم اهمیت

less important 

 خیلی کم اهمیت

Weakly important 

(0.75,1,1) (0.5,0.75,1) (0.25,0.5,0.75) (0,0.25,0.5) (0,0,0.25) 

5 4 9 3 9 

 ترکیب و حجم پنل دلفی-2-4

مورد آمار کیفی )مصداق بارز: تحقیق پیش رو(، که استفاده از  بدلیل فقدان اطالعات و دانش بشری، بویژه در

های آمار استنباطی توجیه ندارد، از این روش کسب دانش گروهی، یعنی ارزیابی به کمک قضاوت کارشناسی تکنیک

ش رو ها در تصمیم گیری چندمعیاره اهمیت دارد.های اکتشاف و غربال شاخصشود. این تکنیک از جنبهاستفاده می

( است که یک روش Snowball Samplingگیری گلوله برفی )گیری تکنیک دلفی در پژوهش حاضر، نمونهنمونه

 شود.غیر احتمالی یا تصادفی برای انتخاب اعضاء گروه دلفی)حجم نمونه( محسوب می

 الگوریتم اجرای دلفی فازی جهت غربالگری
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عیارهای اصلی مدیریت پایدار جنگل با درجات نظرسنجی های مای حاوی شاخصدر این مرحله از طریق پرسشنامه

ها بر اساس سری درجه، توسط گروه کارشناسان پنل دلفی، اهمیت سنجی می گردد. اهمیت شاخص5طیف لیکرت 

های سازگارتر با حوضه مورد مطالعه ( تا شاخص9999)حبیبی و همکاران،  فازی در یک راند سنجیده و غربال شدند

 مشخص گردند.

 = عوامل سوات موثر بر مدیریت جنگل و ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی:2-1

با انجام مصاحبه با ذینفعان و طرح سئوال از طریق پرسشنامه، عوامل درونی و بیرونی و اثراتشان در فرایند مدیریت 

، تصمیمات موردنیاز برای اقدام و S+W+O+T لیست برداری از عوامل  (.31جنگل پیش بینی و شناسایی می شوند)

 کند. عمل پیرامون توسعه استراتژی های خاص را فراهم وتقویت می

 (.9999زاده، )تصمیم گیری هدفمند(، آنالیز سوات یک ابزار رایج در دنیا است)آذر و رجب برای برنامه ریزی استراتژیک

 IFE (Internalاداره جنگل با ارزیابی عوامل داخلی برای شناسایی شرایط درونی و بیرونی حاکم بر swotتحلیل 

Factor Evaluationو عوامل خارجی)EFE (External Factor Evaluation.اجرا گردید ) 

 ها( از طریق تحلیل سواتها )نحوه ایجاد استراتژیتعریف استراتژی -2-1

 مراحل سه گانه سوات:

 م شد:شناسایی استراتژی ها با طرح سوال زیر انجا-الف 

 کدام عامل داخلی ، برای چه عامل خارجی مناسب است؟ 

  SO-WO-ST-WTتوسعه استراتژی های ماتریس -ب 

 نفعانارزیابی استراتژی ها به کمک ذی-ج 

های منتخب یا سناریوهای بر مبنای نتایج ارزیابی ماتریس سوات، نظرات ذینفعان تجمیع و تلفیق شده و استراتژی

 دند.مدیریت جنگل تهیه ش

بعد از انتخاب فاکتورهای برگزیده سوات، به کمک پنل دلفی از طریق کارگاه حل مسئله و تکنیک مهندسی ارزش و 

 ,Rauch)شناسایی گردیدند )SO,WO,ST,WT های ترکیبی ممکن و قابل اجرای سوابق مطالعاتی، استراتژی

سئواالت زیر در کارگاه طرح مسئه از کارشناسان و . برای ایجاد استراتژی، از طریق مواجهه عوامل ماتریس سوات 2017

 گردد. نفعان پرسیده شده و بعد از بحث و بررسی جمع بندی مییذ

 

فرصت  (Strengthقوت )

(opportunity) 

 (threatتهدید ) (essWeaknضعف )

 ها: تضارب عوامل سوات برای ایجاد استراتژی9شکل



   

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی همایش 

54 

 

 ست؟کدام ضعف، مناسب با چه تهدیدی ا -

 )بدترین حالت( ضعف داخلی با حذف یا کاهش کدام تهدید خارجی کاهش داده می شود؟ -

 انتخاب استراتژی مناسب برای ارائه راهکار کاهش دو عامل ضعف و تهدید خواهد بود. -

 کدام ضعف، مناسب با چه فرصتی است؟ -

 شود؟ضعف داخلی در راستای تقویت کدام فرصت خارجی کاهش داده می -

 کدام نقطه قوت )توانمندی جنگل(، مناسب با چه تهدیدی است؟ -

 شود؟کدام نقطه قوت برای کاهش یک تهدید خارجی بکار گرفته می -

 کدام نقطه قوت مناسب با چه فرصتی است؟ -

 برداری شود؟ تواند در راستای بکارگیری یک فرصت خارجی بهرهکدام نقطه قوت می -

 به روش تاپسیس فازی هابندی استراتژیرتبه-2-7

نفعان و معیارهای های انتخابی ذیتشکیل ماتریس تصمیم فازی استراتژی -9بندی تاپسیس فازی: های رتبهگام

-3ارزیابی )معیارهای مثبت شامل قابلیت اجرا و سودآوری یا فایده، معیارهای منفی شامل هزینه و تغییرات اقلیمی(، 

ماتریس بی مقیاس  تشکیل-9نفعان و معیارهای ارزیابی، های انتخابی ذییتشکیل ماتریس تصمیم فازی استراتژ

محاسبه -4نفعان و معیارهای ارزیابی، های انتخابی ذیموزون یا ماتریس میانگین تصمیم نرمال موزون فازی استراتژی

ها با استفاده از ایده آل مثبت و بندی استراتژیآل و رتبهآل مثبت و منفی و فاصله نسبی ایدهها از ایدهفاصله استراتژی

 گردد.منظور می =Vj (0,0,0)و  =Vj (1,1,1) ;(9999زاده، منفی پیشنهاد شده چن)حبیبی و رجب

 نتایج و بحث:

 هانتایج شناسایی استراتژی -1

ای اداره ه، استراتژیRauch (2017)بعد از انتخاب عوامل سوات و تلفیق آنها، با استفاده از روش مندرج در تحقیق 

ها، تحت عنوان مخزن های جنگلداری شناسایی شدند. مجموع استراتژیها در سطح حوزه ابخیز و طرحجنگل

و  ST های تنوعیاستراتژی WO ،93کارانه محافظه استراتژی WT ،33استراتژی تدافعی 30ها شامل تعداد استراتژی

 هستند.  SO های تهاجمیاستراتژی 35

های متناسب با وضعیت اتریس عوامل داخلی و خارجی جهت شناسایی استراتژیتجزیه و تحلیل م-2

بدست آمد که تالقی دو عدد  13/9و  94/3امتیاز موزون ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، بترتیب :های حوزهجنگل

را  WTفعی های تدا، یعنی ناحیه استراتژیWT، نقطه تصمیم را در قسمت Spaseدر نمودار ماتریس  13/9و  94/3

(.این نتیجه، بیانگر آن است که وضعیت مدیریت جنگل در حالت تدافعی قراردارد که ناشی از 4دهد )شکل نشان می

 .باشدهای خارجی میغلبه نقاط ضعف داخلی بر نقاط قوت داخلی و همچنین غلبه تهدیدهای خارجی بر فرصت
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 ( در مدیریت جنگلSPASEنمودار تجزیه و تحلیل سوات )ماتریس  -4شکل

 بحث و نتیجه گیری مربوط به تحلیل سوات، ارزیابی داخلی و خارجی  -9

را های تدافعی این پژوهش با بررسی عوامل موثر بر روند مدیریت جنگل از طریق تحلیل سوات، ناحیه استراتژی 

ارتقاء و  "های( و انتخاب استراتژی4های تدافعی )شکلبندی نمود. نتایج حاصل از انتخاب استراتژیانتخاب و اولویت

منابع  زنده نگه داشتن فرهنگ تولید در روستاهای حاشیه جنگل، کاهش دهنده روند تصرف اراضی ملی و تعییرکاربری

دهنده وابستگی به جنگل )در صورت تحقق زی جنگل، کاهشخدمات رسانی عمومی به روستاهای مر"و  "طبیعی 

دهنده وابستگی به جنگل نیاز تثبیت مرزهای جنگل( و خدمات رسانی عمومی به روستاهای مرزی جنگل، کاهشپیش

های اول و سوم. نشان داد که برای مدیریت پایدار در اولویت "نیاز تثبیت مرزهای جنگل()در صورت تحقق پیش

 های هایی با رویکرد اجتماعی در اولویت برتر قرار دارند. این نتیجه با یافتههیرکانی، تصمیمهای جنگل

Wolfslehner(2007  ،) Yavuz and Baykan (2013)،  (، ایمانی راستایی و همکاران 9999نیا و همکاران )ملک

-یدگی بیشتر به معیشت و رفاه جنگل( مطابقت دارد. چون اتخاذ تصمیم برای مدیریت بهتر جنگل، مستلزم رس9994)

های گیری از طریق ارائه استراتژیهای اول تا سوم انتخابی مشخص شده است. تصمیمنشینان هست که در استراتژی

داری مطرح گردیده، ولی در بار در این تحقیق در مقوله جنگل تر جنگل، برای نخستینبرتر به منظور مدیریت مناسب

توان گفت که بعد از استفاده شده است. لذا می Rauch( 2017) حققین دیگر نظیر تحقیق های دیگر توسط محوزه

گردد(، ریزی مدیریت جنگل میها )که منجر به اتخاذ تصمیم در برنامهبندی آنها و رتبهتحلیل سوات، تعیین استراتژی

اری پایدار افزایش خواهد داد. در این داری را به منظور نیل به جنگلدگیران جنگلوسعت دید و عمل در بین تصمیم

های سازگار برای اداره بهتر جنگل در سطح اجرایی )سطح سری یا تحقیق عوامل موثر بر مدیریت جنگل و استراتژی

( نیز اعتقاد دارد که مدیریت پایدار جنگل در سطح 2007) Wolfslehner حوزه آبخیز( تعیین و بررسی شدند.

های اکولوژیکی، اقتصادی و شوند( در صورت تلفیق جنبههای جنگلداری در آن اجرا میحاجرایی )یعنی سطحی که طر

ریزی محلی های انتخابی در برنامهشده و استراتژیاجتماعی از کارآئی باالیی برخوردار است. بنابراین عوامل سوات غربال

های کارشناسان متخصص ماری در بین دیدگادار آمعنی اجرایی برخوردارند. اختالفاداره جنگل از کارآئی و خاصیت 

دهد که دیدگاه ذینفعان برای ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت جنگل با جنگل و خبرگان محلی در این تحقیق نشان می

بایست از نظرات همه ذینفعان استفاده نمود به نفعان اصلی، میدلیل اختالف آراء ذییکدیگر تفاوت دارد بنابراین به

نفعان برای جنگلداری پایدار استفاده نماید. نتایج مطالعه گلیج و بایست از نظرات ذیدیگر سازمان لزوما می عبارتی

( نیز موید این موضوع است. درخصوص اعتراض جامعه و حکومت 9995پور و محمدی )و رزاق (9995زاد )حسن

برداری ون وتصمیم دولت مبنی بر استراحت بهرههای هیرکانی که منجر به تصویب قانجنگل برداری ازنسبت به بهره

دهد تاثیر عوامل بیرونی بیشتر از عوامل درونی سازمان متولی ( گردید، نتایج این بررسی نیز نشان می9999آقاجانلو )
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های تدافعی انتخاب شدند. یعنی مدیریت جنگل با شرایط فعلی که جنگل هست و در ماتریس سوات نیز استراتژی

درون سازمان، تحت تاثیر عوامل بیرونی است نباید به برداشت چوب از جنگل اصرار نماید. در واقع در شرایط  بیشتر از

ریزی های تدافعی را برای کاهش یا تعدیل اثرات بیرونی در مدیریت جنگل انتخاب و در برنامهتوان استراتژیفعلی می

ر آینده فراهم گردد. بنابراین اتخاذ تصمیم دولت برمبنای اجرایی بکار گرفت تا بسترهای الزم برای برداشت چوب د

های ( نیز کلیدی نبودن برداشت چوب از جنگل9996زاد و امیدی )منطق مذکور انجام گرفته است. نتیجه بررس حسن

 15 و 14، 12های اولویت های های منتخب این تحقیق، فقط استراتژیهیرکانی را تائید نموده است. از بین استراتژی

ها بیانگر تاثیر عوامل بیرونی هستند. لذا ها هستند و بقیه استراتژیبیانگر تاثیر عوامل درونی موثر بر روند اداره جنگل

های دولتی، غیردولتی، رسمی های دیگر )سازمانتوان دریافت که سازمان متولی جنگل باید همواره از کمک سازمانمی

مند گردد تا در اداره جنگل موفقیت که متولی عوامل بیرونی هستند بهره نفعان محلی(و غیر رسمی از جمله ذی

گیری به مفهوم تاکید بر مشارکت دیگران برای جنگلداری پایدار است. لذا این بیشتری به دست آورد. این نتیجه

( و 9999همکاران )نیا و (، ملک9994گیر و همکاران )های صورت گرفته توسط گوشههای پژوهشگیری با یافتهنتیجه

( مبنی بر لزوم مشارکت جوامع محلی مطابقت دارد. براساس نتایج ارزیابی عوامل 9994ایمانی راستایی و همکاران )

درونی در برنامه استراتژیک کمی، استراتژی کاهش اثرات منفی تغییراقلیم و ضرورت افزایش سازگاری جنگل به 

های زنده و غیرزنده، حائز بیشترین اولویت گردید. ها و درختان به ریسکتوده تغییرات اقلیمی، با افزایش مقاومت نسبی

پاریس بپذیریم لذا تاثیر آن بر جنگل اجتناب ناپذیر بوده و لزوما  2015اگر فرضیه تغییرات اقلیمی را همانند کنفرانس

لیمی سوق داد. این نتیجه با نتایج نیاز است تا جنگل را به سمت الگوی جنگل مقاوم، پایدار و سازگار با تغییرات اق

(2016 )Yousefpour and Hanewinkel .ها و روند مدیریت جنگل که با شرایط جدید در ارزیابی طرح مطابقت دارد

عنوان تصمیمات با های کارشناسی بهازجمله تغییر اقلیم با احتمال وقوع انواع مخاطرات مواجه است، استفاده از قضاوت

( استفاده 2012و همکاران ) McDanielsه جنگلداری پایدار توصیه شده است، این ایده در تحقیق دوام در حصول ب

عنوان های مناسب عوامل داخلی و خارجی موثر برحوزه اجرایی مدیریت جنگل )بهشده بود. برای شناسایی گزاره

گان، نوعی عدم قطعیت نسبت به ترین سطح جنگلداری( از دلفی فازی استفاده شد، چون در بیان نظرات خبرنزدیک

تر سازگار با جنگل های دقیقتوان به انتخاب گزارهاعالم نظرات حاکم است، به همین خاطر به کمک دیدگاه فازی می

( نیز در مطالعات خود از دیدگاه فازی استفاده نمودند. نتایج شناسایی 9999دست یافت. حسینی نصاب و میالنی )

های از نگاه خبرگان، عوامل خارجی بیشتر از عوامل داخلی موثر بر وضعیت مدیریت جنگل عوامل سوات نشان داد که

ها کاهش های سوات نشان داد که تهدیدها و ضعفکنند. نتایج دلفی فازی بعد از غربال گزارههیرکانی خودنمایی می

ا و اتخاذ تصمیمات لحاظ نمود. ارزیابی هریزیها را در برنامهکمتری دارند یعنی کمتر غربال شدند بنابراین باید آن

دهنده این موضوع است که نقاط ضعف را ارائه نموده است نشان 5/3( که اعداد کمتر از9عوامل داخلی و خارجی )شکل

ها دارند، ولی غلبه تهدیدها به مراتب بیشتر است. یعنی مدیریت جنگل و تهدیدها غلبه بیشتری بر نقاط قوت و فرصت

های گیری اولیه شناسایی گزارهپذیرد. این نتیجه با نتیجهبیرونی بیشتر از نقاط ضعف درونی تاثیر می از تهدیدهای

( در بخش ارزیابی عوامل داخلی 2008و همکاران ) Nouriسوات در این تحقیق منطبق است. همچنین نتایج بررسی 

است. در  WTار ماتریس سوات نشان دهنده وضعیت باشد. نتایج نمودبوده که مشابه نتایج این مطالعه می 5/3کمتر از 

ها بر کاهش اشتراکی های تدافعی استفاده نمود. این استراتژیبایست از استراتژیاین وضعیت مدیریت جنگل می

های هیرکانی (. با توجه به اینکه در جنگل9919)امینی و سماواتیان،  های درونی و تهدیدهای بیرونی تاکید دارندضعف

های تدافعی متناسب با مدیریت نمودن مسائل ری سنتی و اقتصاد معیشتی حاکم است، بنابراین انتخاب استراتژیدامدا

(، که با مطالعه خود در 9995گیری مذکور با نتایج مطالعات حیدری و کرمدوست )اجتماعی و اقتصادی است. نتیجه

ه بودند، مطابقت دارد. در حالیکه در نیم قرن گذشته در های تدافعی را انتخاب نمودهای حوزه شفارود، استراتژیجنگل
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های اروپا عمل گردید و به های فاقد مشکالت اقتصادی اجتماعی مانند جنگلجنگلداری هیرکانی، به شیوه جنگل

-عبارتی دیگر رویکردهای حذفی در قبال مشکالت اقتصادی اجتماعی اتخاذ گردید. اما به کمک مدل سوات و برنامه

  توان به تصمیماتی دست یافت که منجر به توسعه پایدار منطقه گردد. نتایج مطالعه استراتژیک کمی، میریزی 

Ghorbani (نیز بر توسعه پایدار تاکید دارد. استفاده از نتایج ارزیابی عوامل داخلی و خارجی سوات 2015و همکاران )

های سازگار با هر جنگل د استراتژیک، زمینه توسعه استراتژیریزی استراتژیک کمی، عالوه بر انتخاب نوع رویکرو برنامه

های جنگلی های جنگلداری با یک هدف و یک برنامه برای همه حوزهکند. در حالیکه در گذشته طرحرا فراهم می

 گردید.تجویز می

 ها( با روش تاپسیس فازیها )استراتژیبندی گزینهرتبه -4

 نفعان بترتیب زیر شماره گذاری شدند:شده توسط سه گروه ذیهای انتخاب های استراتژیگزینه

 WTهای استراتژی

جلوگیری از روند خرید و فروش اراضی منابع طبیعی در حاشیه جنگل، کاهش دهنده تغییرکاربری منابع  -9استراتژی 

 طبیعی

تغییرکاربری اراضی منابع  محیطی و افزایش سواد جوامع بومی محلی، کاهش دهندهارتقاء فرهنگ زیست -3استراتژی 

 طبیعی

ایجاد مانع فیزیکی مانند کمربند سبز و بنچ مارک برای جلوگیری از عمل نمودن قوانین و مقرراتی که  -9استراتژی 

 د.گردمنجر به تغییرکاربری اراضی جنگلی می

 بیعیباال بردن حساسیت مقامات قضایی در برخورد با متصرفین و متخلفین منابع ط -4استراتژی 

 WO هایاستراتژی

 برنامه ریزی بکارگیری نیروهای محلی در پیشگیری و اطفاء حریق جنگل -5استراتژی 

ارتقاء کمی و کیفی تولیدات روستایی برای افزایش درآمد و کاهش تمایل به فروش اراضی تصرفی و  -6استراتژی 

 کاهش تصرف و تغییرکاربری اراضی ملی

 نهادهای نظارتی و قضائی در ایجاد پوشش حفاظتی بیشتر جنگل استفاده از توان -7استراتژی 

 SO هایاستراتژی

 های بکر و طبیعی تقویت کننده پتانسیل تولید آب حوضه آبخیز و چشم انداز منطقهجنگل -1استراتژی 

 های فسیلیهای بکر و طبیعی در صورت دسترسی مرزنشینان جنگل به سوختحفاظت بیشتر جنگل -9استراتژی 

 بازسازی جنگل و احیاء آن با مشارکت ذینفعان -90استراتژی 

 ST هایاستراتژی

 خیزی و سایر حوادث ناخواستههای طبیعی در راستای کاهش سیلحفظ پیوستگی جنگل -99استراتژی 

 .حفاظت از اکوتون جنگل و مرتع دیلمان بجای تبدیل به سیمان -93استراتژی 
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 هابندی استراتژیآل و رتبهآل مثبت و منفی و فاصله نسبی ایدهها از ایدهفاصله استراتژی -97-9جدول 

 فاصله از ایده آل مثبت معیار  
 مجموع

 فاصله + 

 فاصله از ایده آل منفی معیار

 فاصله نسبی به ایده آل -مجموع فاصله 
رت

 گزینه ها به
 قابلیت اجرایی

)+( 
 تغییرات اقلیمی سودآوری هزینه )+(قابلیت اجرایی تغییرات اقلیمی سودآوری هزینه

 11 0/031 0/124 0/042 0/042 0/005 0/035 3/885 0/963 0/959 0/996 0/967 9استراتژی 

 10 0/031 0/126 0/018 0/059 0/004 0/046 3/878 0/983 0/943 0/996 0/956 3استراتژی 

 6 0/039 0/155 0/021 0/083 0/002 0/048 3/849 0/980 0/917 0/998 0/955 9استراتژی 

 9 0/034 0/138 0/019 0/050 0/016 0/052 3/868 0/982 0/951 0/987 0/949 4استراتژی 

 4 0/044 0/178 0/017 0/075 0/003 0/082 3/825 0/983 0/926 0/997 0/919 5استراتژی 

 1 0/053 0/212 0/039 0/086 0/002 0/085 3/793 0/964 0/915 0/998 0/916 6استراتژی 

 5 0/044 0/176 0/022 0/051 0/041 0/061 3/839 0/979 0/950 0/971 0/940 7استراتژی 

 12 0/030 0/120 0/014 0/052 0/005 0/049 3/884 0/986 0/950 0/995 0/953 1استراتژی 

 7 0/038 0/154 0/043 0/057 0/004 0/050 3/854 0/962 0/944 0/997 0/951 9استراتژی 

 3 0/046 0/186 0/016 0/088 0/003 0/079 3/816 0/984 0/912 0/997 0/923 90 استراتژی

 8 0/037 0/146 0/014 0/060 0/015 0/057 3/859 0/986 0/941 0/988 0/944 99استراتژی 

 2 0/050 0/202 0/019 0/091 0/003 0/089 3/801 0/982 0/910 0/997 0/912 93استراتژی 
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ارتقاء کمی و کیفی تولیدات روستایی  -WO-6"های ش تاپسیس فازی نشان داد که استراتژینتایج استفاده از رو

 -ST-12 "، "برای افزایش درآمد و کاهش تمایل به فروش اراضی تصرفی و کاهش تصرف و تغییرکاربری اراضی ملی

بازسازی جنگل و احیاء  -SO-10"، "برداری معدن و تبدیل به سیمانحفاظت از مرز جنگل و مرتع دیلمان بجای بهره

، "برنامه ریزی بکارگیری نیروهای محلی در پیشگیری و اطفاء حریق جنگل -WO-5"، "آن با مشارکت ذینفعان

"WO-7- و"استفاده از توان نهادهای نظارتی و قضائی در ایجاد پوشش حفاظتی بیشتر جنگل"WT-3-  ایجاد مانع

جلوگیری از اجرای قوانین و مقرراتی که منجر به تغییرکاربری اراضی فیزیکی مانند کمربند سبز و بنچ مارک برای 

های مذکور ها با رتبه اول تا ششم در مدیریت جنگل هستند. استراتژیترین استراتژیعنوان مهمه ب "ددگرجنگلی می

، حفاظت سوزیبترتیب برای خطرات تخریب، تصرف، تغییرکاربری اراضی جنگلی، کاهش تراکم درختان جنگل، آتش

های لبه(، احیای های مرزی)جنگلضعیف جنگل راهکارهای ارتقاء تولید در روستاهای همجوار جنگل، حفاظت جنگل

سازی جنگل، مشارکت نیروهای محلی در اطفاء حریق، استفاده از توان نهادهای قضایی و نظارتی و نصب عالیم قطعی

بازسازی جنگل و احیاء آن با  -SO-10"های نتخاب استراتژیدهند. امرز جنگل در روستاها و شهرها را ارائه می

، بمعنی "برنامه ریزی بکارگیری نیروهای محلی در پیشگیری و اطفاء حریق جنگل -WO-5"، "نفعانمشارکت ذی

(، که آن را در رتبه گزینه 9995مشارکت ذینفعان در مدیریت جنگل است. این نتیجه با نتیجه رزاقی و محمدی )

 نتخاب نموده، مطابقت دارد.  نخست ا

  جمع بندی و پیشنهادات:

 گردد :طبق نتایج تحلیل تاپسیس فازی، پیشنهاد می

 نشینان ارتقاء یابد.تولیدات کمی و کیفی جنگل -9

 های لبه باالدست و اکوتون تقویت گردد و از تغییرکاربری جلوگیری گردد.حفاظت جنگل -3

 نشینان و نیروهای محلی استفاده شود.گلدر بازسازی و احیاء جنگل با مشارکت جن -9

 ریزی تیروهای محلی برای اطفائ حریق و پیشگیری از وقوع حریق تقویت شود.برنامه -4

 از توان نهادهای نظارتی و قضایی در افزایش پوشش حمایتی حفاظت جنگل استفاده بیشتر معمول گردد. -5

دهنده مساحت جنگل، ز اجرای قوانین کاهشاستفاده از موانع فیزیکی مانند بنچ مارک برای جلوگیری ا -6

 افزایش یابد.

 منابع

 390،انتشارات نگاه دانش، چاپ چهارم،MADM، تصمیم گیری کاربردی، رویکرد 9999آذر، ع.، رجب زاده،ع.، -9

 صفحه.

 صفحه.456، مجموعه قوانین و مقررات منابع طبیعی،انتشارات مجد،9999آقاجانلو،ا.، -3

 996مدیریت استراتژیک، نگرشی نو بر مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل، انتشارات دستان،  ،9916آهنچی، م.،  -9

 صفحه.
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. تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات: مطالعه موردی شرکت 9919امینی، محمدتقی. سماواتیان، اکرم. -4
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برآورد اثر باد روی گسترش آتش جنگل )مطالعه موردی: جنگل توشی  -1-9-2

 سیاهکل استان گیالن(

 1، حسین افشین4، بیژن فرهانیه9، اسماعیل محمدیان بیشه2، رقیه جهدی1*فیروزمحمدحسین محمدی

  (mmohammadif74@gmail.com) کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف -9

  ستادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلیا -3

 دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف -9

 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف -4

  دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف -5

 

 چکیده

تنها پوشش گیاهی در منطقه حریق را از شوند که این حریق نهیمحریق  دچاردنیا  یهاجنگلساالنه سطح زیادی از 

ب تولیدی این مناطق برد، بلکه باعث اختالل در فرایندهای هیدرولوژیکی، افزایش فرسایش خاک و روانآبین می

ی رفتار و گسترش این بینسوزی و همچنین شناسایی و پیششود. بنابراین تعیین نواحی با ریسک باالی آتشیم

های مهیب احتمالی و گسترش آن در نواحی مستعد، کامالً ضروری به یسوزمنظور جلوگیری از آتشها، بهیسوزآتش

سازی بینی و مدلهای اطالعات جغرافیایی، کمک بسیار بزرگی به پیشرسد. در همین راستا، توسعه سامانهنظر می

سرعت باد  پژوهش حاضر، بر مبنای شناخت اثرهای طبیعی کرده است. در عرصهها یسوزرفتار و گسترش آتش

شدن محدوده تحت عنوان پارامتر مهم در گسترش آتش و بررسی تأثیر آن بر نرخ گسترش آتش و درصد سوختهبه

طور کلی در شرایط و سناریوهای مختلف برای سرعت باد، انجام شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که به

متر بر دقیقه در محدوده سرعت  59مناطق جنگلی مشابه شرایط این پژوهش در شمال ایران، نرخ گسترش آتش از 

رود. عالوه بر این، نتایج تأکید بر این دارند که پارامترهای نرخ گسترش آتش و درصد بادهای معمول، فراتر نمی

ها در این پژوهش مورد بررسی قرار بوده و نتایج مربوط به آنشدن محدوده دارای همبستگی مناسبی با هم سوخته

 گرفته است.

 

 شدن محدوده ها، نرخ گسترش آتش، سرعت باد، سوختهسوزی جنگلآتش کلمات کلیدی:

 مقدمه و هدف

 بیان مسئله -1-1

ترین تماعی، یکی از مهمتنها از نگاه اکولوژیکی بلکه از دید اقتصادی، امنیتی و اجها و مراتع، نهسوزی جنگلآتش

ترین عوامل ایجاد تغییرات ناهنجار در حوزه عنوان یکی از پرخطرچنین بهها در بسیاری از مناطق جهان و همنگرانی

های جنگلی نیز است و محققان رود. با وجود این که حریق، جزئی طبیعی در برخی اکوسیستمشمار میمنابع طبیعی به

شود که عنوان یک عامل ناهنجار محسوب میاند، ولی با این وجود، آتش بهن را شناسایی کردهآتش، منافع اکولوژیکی آ

(. در این ارتباط، نحوه جلوگیری از Ager et al., 2010باید از آن جلوگیری نمود یا گسترش آن را کنترل کرد )

سوزی، ان از طریق ارزیابی ریسک آتشتوباشد که در این راستا میسوزی جنگل و مراتع بسیار مهم میهای آتشآسیب
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بینی آتش، برای مدیریت اطفای آتش اقدام های پیشسوزی جنگل با استفاده از مدلبینی رفتار و گسترش آتشپیش

خصوص، از قبیل شرایط های یک منطقه بهبینی آتش، ابزاری هستند که قادرند با استفاده از دادههای پیشکرد. مدل

ها عموماً سازی کنند. این مدلها، رفتار آتش را شبیهوگرافی، نوع مواد سوختنی منطقه و وضعیت آنهوایی، توپوآب

مکانی پارامترهای -باشند که مقادیر عددی مشخصی برای سیر تغییرات زمانیای از معادالت میدربرگیرنده مجموعه

آورند. با دست میپذیر بهسوختن مواد اشتعالسوزی از قبیل نرخ گسترش، ارتفاع شعله، ریسک احتراق یا مختلف آتش

سازی جریان انرژی، انواع متغیرهایی که های مختلفی با توجه به ماهیت معادالت برای مدلبندیاین وجود، طبقه

بینی رفتار آتش وجود دارد. در این نوع های پیششود، برای مدلشوند و در نهایت، سیستمی که مدل میمطالعه می

 9فیزیکی(تجربی )یا نیمهو نیمه 3، فیزیکی9های تجربیی، سه نوع مدل برای توصیف رفتار آتش جنگل مدلبندطبقه

بر FlamMap (Finney, 2006 )فیزیکی قرار گرفته و از سیستم های نیمهباشند. مطالعه حاضر، در طبقه مدلمی

 ( استفاده شده است.9973) Rothermelمبنای مدل گسترش آتش 

 رت و اهمیت انجام پژوهشضرو -2-1

های گیرانه و عملیاتی تقسیم کرد. اهمیت فعالیتهای پیشتوان به دو دسته فعالیتهای مقابله با حریق را میسیاست

-ها قبل از وقوع حریق، اقدامات ضروری، تعدیلی و اطالعتوان با استفاده از آنگیرانه، از آن جهت است که میپیش

های عملیاتی اهمیت پیدا ها، فعالیتسوزی در جنگلام داد. از طرفی دیگر، در صورت بروز آتشهای الزم را انجرسانی

از  شود که مهار آن نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی دارد. اماسوزی هنگامی شناسایی میکنند. در اکثر موارد، آتشمی

باشد، ضروری بَر و مشکل میمنابع، کاری زمان توجه بوده و ترمیم و بازسازیسوزی قابلکه آثار سوء آتشآنجایی

 (. 9997حیدری پور و همکاران، موقع آتش و کنترل آن انجام شود )شاهای برای شناسایی بههای گستردهتا تالش است

ها و منابع توان از نابودی بسیاری از جنگلسوزی در ساعات اولیه شروع، شناسایی و مهار شود، میچه آتشچنان

رو، شناسایی آتش در ساعات اولیه شروع آن، حیاتی است. از طرف دیگر در هنگام وقوع ی جلوگیری کرد. از این طبیع

موقع و واکنش سریع و همچنین افزایش فشار روحی مدیران، گیری بهدلیل کمبود وقت، لزوم تصمیمسوزی، بهآتش

حیدری پور و کند )شاهحله نقش مهمی ایفا میهای موجود، در این مرسازی معتبر بر اساس دادهیک مدل شبیه

موقع و سوزی، بر اساس تعداد زیادی پردازش بهبه یک حادثه آتش (. اجرای سیستم واکنش سریع 9997همکاران، 

سازی های شبیهپذیر است. بنابراین سیستمهای متغیر، امکانهای ثابت و همچنین دادهقابلیت دستیابی به داده

توانند در نحوه اجرای عملیات اطفای حریق مؤثر باشند. در مطالعه حاضر، گسترش ه در این مرحله میشداعتبارسنجی

هوایی منطقه و وای، شرایط جغرافیایی و آبها با استفاده از تصاویر ماهوارهسوزی و رفتار دینامیکی آتش در جنگلآتش

-گیرد. نتایج این پژوهش میت باد مورد بررسی قرار میمهم سرع های عددی، با در نظر گرفتن پارامترچنین مدلهم

ربط، برای انتخاب بهترین روش اطفا و جلوگیری از پیشروی های ذیگیری به سازمانتواند کمک شایانی در تصمیم

 حریق ارائه دهد.

 

                                                 

1 Empirical 

2 Physical 

3 Semi-empirical (Semi-physical) 
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 اهداف پژوهش -9-1

شیب یکنواخت مورد بررسی قرار  ها درسوزی جنگلدر تحقیق حاضر، در ابتدا اثر تغییر سرعت باد بر گسترش آتش

گرفته است. سپس بررسی اثر افزایش یا کاهش سرعت باد در سه سناریو سرعت باد کم، متوسط و شدید، بر مقادیر نرخ 

محدوده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در پایان، نمودارهای مختلف استخراج شدن سوختهگسترش آتش و درصد 

های اقلیمی و شرایط های جغرافیایی، ویژگیکه در این تحقیق، دادهجاییاز آند گرفت. شده، مورد بررسی قرار خواهن

توان در بررسی نرخ و رفتار گسترش شوند، از نتایج این پژوهش میزمان در نظر گرفته میطور همسوزی، بهآتش

 ها استفاده کرد و برای کنترل یا اطفاء آن، اقدام نمود. سوزی جنگلآتش

 ری و پیشینه تحقیقتئو -2

سوزی بر رسد. توسعه آتشنظر میمنظور شناخت و درک بهتر از موضوع، ضروری بهبررسی سابقه و پیشینه پژوهش، به

-های مکانیسوزی را در مقیاستوسعه آتش ( پیشنهاد شد که9994) Andre، توسط Huygensاساس اصل علمی 

-ها و کارایی، در راستای معرفی قابلیت(9999و همکاران ) Hardwickکند. زمانی کوچک، ملی و جهانی توصیف می

-های طبیعی، به ارزیابی این تکنولوژی در زمینه کاهش هزینهی عرصههای اطالعات جغرافیایی در زمینههای سیستم

زمینه،  های کمی و کیفی این سامانه در اینهای گسترده و وسیع پرداخت و با بررسی مزّیتسوزیهای مربوط به آتش

تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی قوی در باب مدیریت به این نتیجه دست یافت که سامانه اطالعات جفرافیایی می

با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی به (، 3003و همکاران ) Jaiswelهای مهیب و گسترده باشد. سوزیبهینه آتش

ها برای این منظور، سوزی اقدام نمودند. آندارای خطرپذیری باال از نظر آتشای در زمینه شناسایی مناطق ی نقشهتهیه

ها با توجه به سوزی، از طریق اعمال وزن برای هر یک از این الیههای مکانی عوامل مؤثر در فرایند آتشبه ترکیب الیه

بندی خطر ه رسیدند که مدل پهنهسوزی پرداختند. نهایتاً به این نتیجحساسیت و قابلیت این عوامل در فرایند آتش

  Hardison. مورد مطالعه دارد داده در منطقههای رخسوزی، سازگاری باالیی با سوابق آتشGIS9 بر مبنای سوزیآتش

انجام داد.  FlamMapگاه جنگلی را با استفاده از در یک ذخیره 3000داده در سال سازی رفتار آتش رخشبیه( 3009)

ترین عوامل شده واقعی، مشاهده شد. یکی از اصلیشده با سطح سوختهسازیشده شبیهسطح سوختهاختالفاتی بین 

ها، داده باد )سرعت و جهت باد( تشخیص داده شد که تغییراتی در جهت بهبود صحت این داده تأثیرگذار در این تفاوت

روش نوینی را با استفاده از تلفیق سیستم (، 3004و همکاران ) Vakalisهای رفتار باد، اعمال گردید. با استفاده از مدل

افتاده در گذشته ارائه نمودند. ابتدا های واقعی اتفاقسوزیهای موجود از آتشاستنتاج فازی و شبکه عصبی بر پایه داده

این عوامل شامل که سوزی انتخاب شدند در این تحقیق بر اساس نظر کارشناسان، معیارهای مؤثر بر گسترش آتش

باشند. هدف از این مدل، میزان اشتعال پوشش گیاهی، تراکم پوشش گیاهی، شیب منطقه، دمای هوا و سرعت باد می

موقع امکانات و تسهیالت اطفای حریق به گیری، در جهت تخصیص بهاستفاده از آن در یک سیستم خاص تصمیم

های سوزی در جنگلسازی خطر آتشبه مدل، طی تحقیقی اقدام (3001و همکاران ) Orozcoباشد. مکان مناسب می

در مکزیک نمود. این مطالعه دو متغیر بیوفیزیکی و انسانی با هم ترکیب شد. چهار فاکتور مناسب  Michoacanایالت 

که برای این مدل مورد استفاده قرار گرفت که شامل ماده سوختنی، شرایط محیطی، عوامل شروع احتراق و همچنین 

باشد. در مرحله اول، به تحلیل آماری عوامل مؤثر پرداخته شده سوزی میشگیرانه در گسترش آتشعوامل مانع و پی

                                                 

1 Geographic Information System 
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گذار، سه منطقه پرخطر، کم خطر و خطر متوسط شناسایی شد است. در مرحله دوم با توجه به مدل کردن عوامل تأثیر

که نتایج حاکی از یک  ته شده استو در مرحله آخر به ارزیابی مدل با توجه به مناطق سوخته شده قبلی پرداخ

، با استفاده منطق فازی (3009و همکاران ) Vadrevu.  باشدسازگاری قابل قبول بین نتیجه مدل و واقعیت موجود می

-گیری چند معیاره در غالب سیستم اطالعات جغرافیایی، نقشه احتمال خطر آتشهای تصمیمو ترکیب آن با الگوریتم

منظور گیری بهبرای تهیه ماتریس تصمیم AHP9ها از مدل آن .جنوب هند تولید کردند هایسوزی را در جنگل

سوزی استفاده نمودند. در نهایت در این مطالعه نقاط بحرانی بالقوه از شناسایی میزان اهمیت فاکتورهای مؤثر در آتش

ایط مختلف پوشش گیاهی ایران سوزی شناسایی شدند. مطالعات محدودی در زمینه رفتار آتش در شرنظر خطر آتش

( در مناطق جنگلی و مرتعی شمال 3096، 3095، 3094جهدی و همکاران )توان به مطالعه انجام شده است که می

ایران اشاره کرد. در این مطالعات به بررسی اثر عوامل مختلف محیط زیست آتش مانند توپوگرافی، آب و هوا و مواد 

 پرداخته شد.  FlamMapو  FARSITEهای آتش با استفاده از مدل سوختنی روی رفتار و گسترش آتش

 هامواد و روش -9

 منطقه مورد مطالعه -1-9

سنجی نتایج مانند اثر باد، نیاز به یک لکه منظور بررسی پارامترهای مؤثر در رفتار و گسترش حریق و صحتبه

سوزی از نوع سطحی و در مختصات جهانی تشباشد. لکه آتش مورد بررسی در این پژوهش، آسوزی واقعی میآتش

باشد. این لکه هکتار می 94متر شمالی به مساحت  4907495متر شرقی و  999113( UTM3جغرافیایی )

 است. 9919در روستای توشی از توابع شهرستان سیاهکل، استان گیالن، در مرداد  سوزی،آتش

 های الزمسازی گسترش آتش و ورودیمدل -2-9

سازی های اصلی شبیهعنوان یکی از سیستمبهFlamMap (Finney, 2006 )مطالعه، از مدل گسترش آتش  در این

در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. این مدل بر  سوزیمنظور تشریح و بررسی نحوه رفتار و انتشار آتشآتش به

 ;Huygens (Richards, 1990( و اصل پخش موجی آتش 9973) Rothermelاساس معادله گسترش آتش 

Finney, 2002 تنظیم شده و از مدل آتش تاجی )Van Wagner (9977 نیز برای تعیین زمان رسیدن آتش )

شود. سطحی به مواد سوختنی تاجی، بر اساس شدت آتش سطحی و مشخصات ماده سوختنی تاجی، استفاده می

های ارتفاع، جهت، شیب، مدل ماده سوختنی، تاج نقشه های ورودی مکانی شاملنیاز به داده FlamMapسازی در مدل

سازی آتش است. سه نقشه آخر، برای شبیه ارتفاع تاج، ارتفاع مبنای تاج، و تراکم توده تاج پوشش )به درصد یا طبقه(،

ین اها باید با اندازه تفکیک یکسان وارد مدل شوند. سطحی اختیاری، ولی برای آتش تاجی ضروری است. تمام الیه

ها، وهوا و باد مداوم روزانه )مقادیر کمینه و بیشینه روزانه برای درجه حرارت و زمان آننیاز به داده آب مدل همچنین

سوزی دارد. مقادیر کمینه و بیشینه رطوبت نسبی، بارندگی روزانه، زمان و ارتفاعی )از سطح دریا(( برای دوره آتش

های های مؤثر بر رفتار آتش است. مقادیر آن در گاموختنی نیز از دیگر دادهرطوبت اولیه ماده سوهوا شامل جریان آب

شود. داده باد شامل سرعت باد، محاسبه می، hr-100و  hr ،10-hr-1شده در طبقات با تأخیر زمانی زمانی تعیین

                                                 

1 Analytic Hierarchy Process 

2 Universal Transverse Mercator 
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تواند بر ها میداده گرفته در فواصل زمانی مختلف باشد. اینتواند شامل مشاهدات صورتجهت باد، و پوشش ابر می

بینی وهوای تاریخی برای اهداف پیشتواند بر پایه داده آبوهوا و مشاهدات واقعی باشد، یا میهای آببینیاساس پیش

 نیز برآورد شود.

سازی رفتار آتش هستند. در این های شبیههای مورد نیاز مدلهای تیپ ماده سوختنی دقیق، از جمله ورودینقشه

های منظور استخراج اطالعات پوشش گیاهی و میزان تراکم آن در منطقه مورد مطالعه برای تهیه نقشه مدلمطالعه به

ماهواره  OLI ای استفاده شده است. باندهای طیفی مورد نیاز از طریق سنجندهماده سوختنی  از تصاویر ماهواره

Landsat 8  شده از سازمان حفاظت اهی دریافت( تهیه و از طریق نقشه پوشش گی2010)مربوط به دسامبر

، نقشه NDVI9سنجی شد. سپس از طریق شاخص و اندازه تفکیک متفاوت، صحت 9:500000مقیاس  زیست بامحیط

 مدل ماده سوختنی استخراج شد.

سازی لکه آتش مورد مطالعه در این تحقیق، وهوا، توپوگرافی و مواد سوختنی برای شبیهاطالعات اولیه ورودی آب

(. این اطالعات از طریق روابط 9( استخراج شد )جدول 3095سنجی اولیه، از مقاله جهدی و همکاران )منظور صحتبه

 سازی در این پژوهش استفاده شد.و پارامترهای مختلف اعتبارسنجی مجدد گردید و در شبیه

 سازی آتشمورد استفاده در شبیه 1جنگل توشی سوزیآتشاطالعات لکه  -1جدول 

 مقدار متر پارا

  عرض جغرافیایی )درجه(
  طول جغرافیایی )درجه(

 390 متوسط ارتفاع )متر(

 زار، جنگل پهن برگعلفزار، درختچه های اصلی پوشش گیاهیتیپ

 مَمرَز، بلوط بلندمازو، توسکای ییالقی، انجیلی، افرا پَلَت های گیاهی غالبگونه

 (96:00:00) 39/05/19 تاریخ شروع آتش

 (97:00:00) 34/05/19 تاریخ خاتمه آتش

 91/94 شده )هکتار(مساحت سوخته

 95 (بیشینه درجه حرارت )

 30 (کمینه درجه حرارت )

 1/31 (km.h-1بیشینه سرعت باد )

 6/39 (km.h-1متوسط سرعت باد )

 NE متوسط جهت باد

 50 (٪) متوسط رطوبت نسبی
t al., 2015Jahdi e 1 

                                                 

1 Normalized Difference Vegetation index 
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 سازی رفتار بادمدل -9-9

شود. تعریف باد، به حرکت توده هوا نسبت به سطح زمین اشاره دارد که با دو ویژگی مهم سرعت و جهت تعریف می

باشد، ترین آن هم مربوط به بعدازظهر میدهد و بیشروز رخ میتغییرپذیری سرعت و جهت باد در تمامی طول شبانه

سازی های عددی متعددی برای شبیه. مدلForthofer, 2007)رایط اتمسفر ناپایدار باشد )خصوص وقتی که شبه

بینی نحوه های بادی و پیشیابی توربینمنظور مکانها بهتأثیرات باد در مقیاس کوچک پیشنهاد گردید. اغلب این مدل

های تشخیصی نظر زمانی ثابت هستند، مدلکه از دلیل اینها را بهها، توسعه داده شدند. این مدلانتشار آالینده

های تشخیصی با توجه به پیچیدگی و میزان مباحث و قوانین فیزیکی دخیل در مدل، در سه دسته طبقه نامند. مدلمی

شود نامیده می mass-consistantباشد، مدل شوند. مدل اول که به نسبت از سادگی بیشتری برخوردار میبندی می

در  mass-consistant کند. مدلهای فیزیکی ساده و رایج از قبیل پایستگی جرم استفاده میلسری مدکه از یک

ها از قبیل پایداری غیرخنثی، تأثیرات جنبشی و نیروهای سطوح باالتر، از برخی پارامترهای تجربی مربوط به پدیده

باشد که برای انجام مربوط به مدت زمان می، mass-consistantهای ترین مزیت مدلکند. مهمروزانه نیز استفاده می

های شار حرکتی و خطی های تشخیصی، شامل مدل. دسته دوم و سوم مدل(Forthofer, 2007)محاسبات الزم دارد 

 سازی رفتار آتش کاربرد ندارند.دلیل خصوصیات فیزیکی خاص خودشان، در شبیهدینامیکی هستند که به

WindNinja سازی تأثیرات عوارض ناهمواری بر جریان باد طراحی است که برای شبیه یک مدل تشخیصی ساده

سازی هایی که برای مدلگیرد. این مدل نیز همانند سایر مدلقرار می mass-consistantهای گردیده و در گروه مدل

باشد که در یهایی مفرضسری پیششوند، دارای یکهای طبیعی طراحی میهای محیطی در عرصهرخدادها و پدیده

(، خصوصیاتی به مدل 3007) Forthoferشود تا گستره کاربری و دقت آن کاهش یابد. در همین راستا، واقع منجر می

های شیب جریان، این مدل را بسط داده و ها و مدلهای مربوط به ریزاقلیماضافه کرد و توانست با دخیل نمودن مدل

سازی باد در این تحقیق استفاده ، برای شبیه WindNinjaبنابراین از مدل گستره کاربری و دقت آن را افزایش دهد.

گردید. دلیل انتخاب مدل مذکور، دسترسی آزاد به این مدل و همچنین مدت زمان کمی که این مدل برای انجام 

ریان باد را ج  WindNinjaهای هواشناسی مرسوم، مدلباشد. الزم به ذکر است، برخالف مدلمحاسبات الزم دارد، می

 کند.سازی میکند، بلکه تغییرات مکانی آن را در طی یک زمان ثابت شبیهبینی نمیبرای آینده پیش

 طور پیوسته برای هر بازهسازی باد بهکه بتوان تغییرات زمانی باد را در کنار تغییرات مکانی اعمال نمود، شبیهبرای این

سازی، از کار گرفته شد. برای انجام شبیهن نموده، انجام گردید و در مدل بههواشناسی اقدام به ثبت آ زمانی که داده

های توپوگرافی، دمای هوا، سرعت و جهت باد که در فواصل زمانی سه ساعته ثبت شده بودند، استفاده گردید. داده

در یک مقیاس محلی و داده در سرعت و جهت باد را باشد تغییرات رخسازی، قادر میهای حاصل از این مدلخروجی

عنوان یکی از پارامترهای تأثیرگذار در رفتار آتش، وارد با تفکیک مکانی مورد نظر نمایش دهد. خروجی این مدل به

سازی اثر باد با ای از شبیه، نمونه9سازی رفتار آتش با دقت بیشتری انجام گیرد. شکل شد تا شبیه FlamMapمدل 

شود، سرعت و جهت باد در برخی از نقاط، گونه که مشاهده میدهد. هماننشان میرا  WindNinjaاستفاده از مدل 

ها دهد. به نحوی که یک افزایش سرعت در پشتهتغییرات قابل توجهی را با توجه به توپوگرافی منطقه از خود نشان می

ها را در تغییر جهت و درّه هاتوان نقش ناهمواریشود. همچنین میو کاهش سرعت در نواحی پشت به باد مشاهده می

 خوبی مشاهده نمود.باد به
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 WindNinjaسازی اثر باد با استفاده از مدل ای از شبیهنمونه -1شکل 

منظور شود. در این پژوهش، به، فراخوانی میFlamMapصورت یک فایل متنی به مدل تغییرات سرعت و جهت باد، به

های باد مکانی، از سازی دادهو برای شبیه ArcGIS 10.6های مکانی مورد نیاز، از نرم افزار دهسازی داآماده

WindNinja 2.5.4 افزار استفاده گردید. در نهایت، از نرمFlamMap 6سازی گسترش آتش، برای انجام فرایند شبیه-

 سوزی در منطقه مورد مطالعه استفاده شد.

 نتایج و بحث -4

سازی شده، با اطالعات ، آتش شبیهFlamMapها و پارامترهای ورودی برای مدل رفتار آتش سازی نقشهپس از آماده

شده و سازی، دو پارامتر مساحت سوختهدر روند انجام این شبیه(. 3شده، مقایسه شده است )شکل آتش واقعی مشاهده

شده در ، خطوط قرمز، لکه آتش مشاهده3در شکل متوسط نرخ گسترش آتش، مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. 

ساعت های حرکت جبهه آتش در پژوهش حاضر و در هر سه( و خطوط مشکی، گام3095و همکاران ) Jahdiپژوهش 

هکتار و متوسط نرخ گسترش  91/94های تجربی مطالعه اشاره شده، شده برگرفته از دادهمساحت سوختهباشد. می

-سازی در این مطالعه نشان میبرآورد شده است. نتایج شبیه m/min 39/3±37/3ده شسازیهای شبیهآتش از داده

باشد. علت اصلی کم بودن می m/min 59/3هکتار و متوسط نرخ گسترش آتش  79/99شده دهد که مساحت سوخته

در بعضی  های مخالف و تراکم کم پوشش گیاهیمقدار نرخ گسترش آتش نسبت به مقادیر معمول، وجود باد با جهت

سازی در سازی حاضر با نتایج شبیهدرصدی، واضح است که نتایج شبیه 94باشد. با توجه به اختالف کمتر از نقاط می

 باشد.خوانی مناسبی داشته و صحت حل عددی مورد تأیید می( هم3095و همکاران ) Jahdiمطالعه 

 

 

 

 

 

 

 
 شده در این مطالعه سازیآتش شبیه

 (     Jahdi et al., 2015شده )آتش مشاهده

  نقطه شروع آتش 
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 (Jahdi et al., 2015شده )در این مطالعه و آتش مشاهده شدهسازیبررسی نحوه گسترش آتش شبیه -2شکل 

شدن منظور بررسی دقیق میزان تأثیر پارامتر مهم سرعت باد بر نرخ گسترش آتش و میزان سوختهدر این مطالعه، به

 سوزی در سه سناریو متفاوت، درنظر گرفتهسازی گسترش آتشمنطقه برای برآورد خسارات احتمالی، در ابتدا شبیه

های شمال ایران در وهوایی جنگلشد. بر اساس مطالعات میدانی و اطالعات آماری موجود در مورد وضعیت آب

توان سه سناریو سرعت باد با وزش یکنواخت کم، متوسط و شدید را درنظر متر از سطح دریا، می 900ارتفاعات صفر تا 

کیلومتر  96تا  9یلومتر بر ساعت، سرعت باد متوسط بین ک 9طور تقریبی، برایند سرعت باد کم بین صفر تا گرفت. به

متر  900تر از جایی که در ارتفاعات پایینباشند. از آنکیلومتر بر ساعت می 35تا  96بر ساعت و سرعت باد شدید بین 

سازی بیهها مشاهده شده است، نتایج این شسوزیکیلومتر بر ساعت در آتش 35ندرت وزش باد باالی از سطح دریا، به

کیلومتر بر ساعت محاسبه شد. محدوده مورد مطالعه در جنگل توشی  35در سه سناریو سرعت باد بین صفر تا 

بندی هکتار( تقسیم 9755متر )مساحت کل محدوده  90در  90سلول  99500شهرستان سیاهکل استان گیالن، به 

(. در این شکل، خطوط 9اد کم آورده شده است )شکل شد. در ادامه، نتایج مربوط به رشد خطوط لکه آتش در سناریو ب

 9زمان شود. تمامی نتایج در مدتشده، مشاهده میرشد لکه آتش و نرخ گسترش آتش با رعایت مقیاس طولی معرفی

ترین نرخ گسترش آتش، در چنین، سریعسوزی و در شیب صفر درجه محدوده مورد نظر، استخراج شد. همساعت آتش

 باشد. می (GSای )درختچه-( و بعد از آن پوشش تیپ گیاهی علفیGRهی علفی )پوشش تیپ گیا

 

 

 ( در سناریو باد کمMTT ROS, m.min-1خطوط رشد لکه آتش ) -9شکل 

شود در سناریوهای سرعت باد کم و و با درنظر گرفتن هر سه سناریو برای سرعت باد، مشاهده می 4با توجه به شکل 

ش نسبت به سرعت باد دارای نوساناتی در راستای حرکت جبهه آتش است. با افزایش سرعت متوسط، نرخ گسترش آت

شود نوسانات نرخ گسترش آتش تا حد زیادی حذف (، مشاهده میبه بعد km/h 96باد و ورود به سناریو باد شدید )از 

( نیز 5اد )شکل شدن برحسب سرعت بشود. نمودار درصد سوختهشده و سرعت گسترش آتش بیشتر و خطی می

شدن بیانگر نسبت تعداد سلول تقسیم شده و درصد سوخته 99500تأییدی بر این ادعا است. کل محدوده مطالعه، به 

متوسط  خوانی مناسبی با نمودارشدن نیز همباشد. نمودار درصد سوختهها میشده به تعداد کل سلولهای سوختهسلول

سوزی، در شدیدترین ساعت آتش 9زمان شود در مدتاین شکل، مشاهده می (. مطابق5نرخ گسترش آتش دارد )شکل 

سلول( سوخته شده، درحالی که  99500از  9954ها )درصد از سلول 97کیلومتر بر ساعت( حدود  94/34سرعت باد )

صفر درصد )همگی در شیب  9درصد و  9ترتیب شدن در سناریو سرعت باد کم و متوسط بهبیشترین مقدار سوخته

 کند. سوزی را بیان میباشند. این مسئله، اهمیت نقش سرعت باد در گسترش آتشدرجه( می

 نرخ گسترش آتش

(1-m.min) 
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 نمودار متوسط نرخ گسترش آتش بر حسب سرعت باد با درنظر گرفتن هر سه سناریو -4شکل 

 

 شدن محدوده برحسب سرعت بادنمودار درصد سوخته -1شکل 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -1

ی آماری انجام شده در خصوص پژوهش حاضر، در ابتدا اثرات سرعت باد بر نرخ گسترش آتش در سه هابا بررسی

شرح زیر مورد سوزی(، بهساعته آتش9زمان سناریو متفاوت سرعت باد یکنواخت )در شیب صفر درجه منظره و مدت

 بررسی قرار گرفت:

 کیلومتر بر ساعت 05/1تا  69/9سناریو سرعت باد کم؛ مقادیر سرعت باد یکنواخت از  -9

 کیلومتر بر ساعت 09/96تا  66/9سناریو سرعت باد متوسط؛ مقادیر سرعت باد یکنواخت از  -3

 کیلومتر بر ساعت 94/34تا  70/97سناریو سرعت باد شدید؛ مقادیر سرعت باد یکنواخت از  -9

د. همچنین نتایج متوسط نرخ گسترش آورده ش 9 خطوط رشد لکه آتش و نرخ گسترش آن در سناریو باد کم در شکل

برای سناریو دوم و در  m/min 90-96برای سناریو اول،  m/min 3-1ترتیب از مقدار آتش برای این سه حالت به

چنین ماکزیمم مقدار نرخ گسترش آتش در (. هم4گیری شد )شکل برای سناریو سوم نتیجه m/min 97-35نهایت 

توان برای سایر برآورد شد که این مقدار را می m/min 59یب صفر درجه، مقدار بیشترین سرعت باد یکنواخت در ش

شدن محدوده هوایی و پوشش گیاهی مشابه، تعمیم داد. در بررسی درصد سوختهوهای شمال کشور با شرایط آبجنگل

اول تا سوم مشاهده  ترتیب در سناریوهایدرصد به 91و  9، 9شدن در شرایط اولیه و مرزی ذکر شده، میزان سوخته

خطر بودن سناریو اول برای گسترش آتش در منطقه شدن در سناریوهای دوم و سوم، نشان از کمشد. تفاوت سوخته

سازی رفتار آتش و نیز (. تمامی نتایج ارائه شده در این پژوهش، قابلیت استفاده از مدل5مورد مطالعه را دارد )شکل 
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هوایی و پوشش گیاهی وهای شمال کشور با شرایط آبسوزی در سایر جنگلسازی شرایط باد در زمان آتشمدل

ترین روش بینی گسترش آتش، به گفته منابع مختلف، بهینهفیزیکی پیشهای نیمهمدل کند.متفاوت را ارائه می

این پژوهش با یک  توان با مقایسه نتایج. می(Salis et al., 2013; Jahdi et al., 2016بینی رفتار آتش هستند )پیش

 سنجی و بهترین مدل را تشخیص داد.مدل فیزیکی و یا تجربی در مطالعات آتی، این امر را صحت
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 محور مشارکت  -2-9

های لزوم توجه به ظرفیت سازی اجتماعی در چشم انداز مدیریت جنگل -2-1-1

 ایران

 *1جالل هناره خلیانی

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان  .9

 Jhenareh@gmail.comت، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران آذربایجان غربی، سازمان تحقیقا

 چکیده

با آشکار شدن ناکارآمدی راهکارهای دولت محور و باال به پایین در مدیریت منابع طبیعی، توجه عموم متخصصان و  

 در جامعهنخبگان  و افراد عموم گردد کهمی محقق صورتی در "زمین نجات"کارشناسان بر این اصل جلب شد که 

ها از نمایند. این تصور که حفاظت و احیا جنگل مشارکت آن، شدن پیاده در و بوده منددغدغه و حساس آن مورد

وظایف حاکمیت است با توجه به محدودیت های روز افزون منابع دولتی نیاز به تجدید نظر دارد و حرکت به سمت 

رود ناگزیر است.   می شمار به کلیدی امری جامعه در آنها  افراد عموم مشارکت و هایی که آگاهی، حساسیترویکرد

ها و ابزاری جهت تواند به عنوان ابزاری برای حمایت از مسائل مرتبط با مدیریت جنگلظرفیت سازی اجتماعی می

در این کار رود. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی ضمن مرور ادبیات نظری سازی بهتوانمند

مورد واکاوی قرار  های ایراندر چشم انداز مدیریت جنگلزمینه و با هدف تبیین مفهوم آن، ظرفیت سازی اجتماعی 

سازی اجتماعی تاثیر قابل توجهی ها در این مقاله موید این موضوع است که توانمندسازی و ظرفیتگیرد. نتایج بررسی

های مختلف و ایفای نقش فعال افراد، گروه ها و جوامع در رش طرحنفعان مختلف از طریق پذیدر درگیر نمودن ذی

 حراست، احیا و توسعه منابع جنگلی خواهد داشت.

 .سازی، نجات زمین، مشارکت، توسعه منابع جنگلیظرفیت سازی، توانمند کلمات کلیدی:

 مقدمه:

در مدیریت منابع طبیعی توجه  با آشکار شدن ناکارآمدی راهکارهای دولت محور و سیاست های باال به پایین

های اجتماعات محلی جلب شده است. در این بین توجه و تاکید گیری از ظرفیتکارشناسان و برنامه ریزان به بهره

تر و ترویج نگرش مشارکتی برای تشویق مدیریت و برنامه ریزی از پایین به باال ریزی و مدیریت به سطوح پایینبرنامه

 (.  Fridmen, 1993:13گیرد )ازی جوامع و نظارت بر اقدامات توسعه ای مد نظر قرار میبه منظور توانمند س
مشارکت بازیگران محلی را در دستور  "مدیریت پایدار منابع طبیعی"توجه به نقش ظرفیت های اجتماعی و نهادی در 

دگرا به پایداری عملیات مدیریتی دهد که تسهیل کننده و هماهنگ کننده تصمیمات بوده و با نگاه فرآینکار قرار می

نیافتگی، شود: دوره توسعههای مدیریت منابع طبیعی در سه دوره مطرح میچالش(. Verity, 2007:7خواهد انجامید )

های نیافتگی عبارتند از دامداری، سوخت و کشاورزی. چالشهای دوره توسعهیافتگی. چالشدوره گذار و دوره توسعه
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برداری چوب برای صنایع، افزایش جمعیت و دامداری، افزایش جمعیت و سوخت مصرفی خانوار، دوره گذار به بهره

ها و مراتع و قوانین ها و مراتع، آمایش سرزمین و قوانین موجود جنگلشدن جنگلافزایش جمعیت و کشاورزی، ملی

ای و عمرانی، وظایف در توسعهتوان به اقدامات یافتگی میهای دوره توسعهحفاظت محیط زیست.  از جمله چالش

المللی و دو موضوع توسعه پایدار و مدیریت مشارکتی اشاره نمود )شامخی و میرمحمدی، چهارچوب کنوانسیون بین

های آید و با چالش(. ایران با توجه به شاخص های اقتصادی و اجتماعی خود، کشوری در حال توسعه بحساب می9999

عمال مدیریت متناسب با شرایط اجتماعی حاکم بر عرصه های طبیعی ایران موضوع هر سه دوره در مواجه است. ا

 نماید.ظرفیت سازی اجتماعی و نهادی را جهت نیل به اهداف توسعه پایدار و مدیریت مشارکتی منابع طبیعی طلب می

توانند حکومت و می جوامع و نهادهای مدنی از عوامل مهم در توسعه و شکل دادن رویدادها در هر کشوری هستند و

برنامه عمران ملل متحد، ظرفیت سازی را ایجاد محیطی توانمند از   3006اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهند. در سال 

طریق به کارگیری سیاست ها وچارچوب های قانونی مناسب، توسعه نهادی، مشارکت اجتماعات محلی، توسعه منابع 

(. ظرفیت سازی دارای مفهومی فراتر از آموزش UNDP,2006:22عریف نمود )انسانی و تقویت سامانه های مدیریتی ت

توان آن را به مثابه ایده ای در نظر گرفت که قابلیت ظهور به عنوان یک ابزار، فرآیند و یا هدف را دارا می است و می

ی حراست و احیا طبیعت ( ظرفیت سازی را در قالب های مختلف در میان سازمان ها و جوامع در راستا9باشد. )جدول 

 تشریح نموده است.

 ظرفیت سازی بر مبنای اهداف، فرآیند و ابزار در سطوح مدیریتی مختلف -1جدول

 به عنوان فرآیند به عنوان ابزار به عنوان هدف ظرفیت سازی

 در سطح جوامع محلی/مدنی
* (NGOs/CSOs) 

تقویت اعضا جوامع جهت 

مشارکت در نایل آمدن به 

 اهداف

ت اعضا جوامع جهت تقوی

انجام مواردی که برای آنان 

 تعریف شده است.

شکلگیری دیالوگ، برقراری 

ارتباطات، بر طرف نمودن 

 تعارضات

 در سطح سازمان

تقویت سازمان جهت 

حصول حداکثری نتایج 

 عملیات اجرایی

تقویت سازمان جهت انجام 

وظایفی همچون ظرفیت 

 سازی در اجتماعات محلی

انعکاس و  فرآیند راهبری،

انسجام میان اهداف، 

 عملیات و ارزش ها
*NGOs: Non-Governmental Organizations/ CSOs: Civil Society Organizations  

به زعم انجام مطالعات گسترده در زمینه مسایل اجتماعی در مدیریت منابع طبیعی، ابعاد ظرفیتی آن کمتر مورد توجه 

سازی های ظرفیت اجتماعی و نهادی به طور عام و ظرفیتأل موجود در زمینه شاخصقرار گرفته است. به نظر میرسد خ

به طور خاص، که امکان تحلیل دقیق مدیریت و توسعه منابع طبیعی را فراهم میسازد، یکی از دالیل عدم موفقیت 

دیل به اسم رمزی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه جنگل در ایران است. مشارکت مردم در منابع طبیعی تب

ای نداشته باشند، کند. هر گاه مدیران برای حوزه فعالیت خود برنامهبرداری میشده که هر کس به زعم خود از آن بهره

 کند تا همه چیز را به حال خود رها کند.از عنوان مشارکت مردمی استفاده می
پتانسیل ها و ظرفیت های محیطی و فرهنگی شکل های جوامع و با اتکا به منابع، مشارکت واقعی با توجه به ظرفیت

(. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بیان تئوریک مسئله و بیان چالشها 9995گیرد )برنامه عمران ملل متحد، می

سازی اجتماعی به عنوان سازی اجتماعی، به تحلیل نقش و جایگاه ظرفیتو مشکالت موجود در زمینه ظرفیت

 تلفیق و تعادل ایجاد .ده در کشورهای مواجه با تخریب اکوسیستم های طبیعی پرداخته شودسازوکاری تجربه ش

 و گیریتصمیم تأثیرات تعیین و تراندازی بلند مدتچشم داشتن مستلزم محیط زیستی و اجتماعی اهداف اقتصادی،

 هاست.جنگلهای مدیریت کالن سیاست و مقررات وضع قوانین، آینده، نسلهای روی فعلی تصمیمات



   

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی همایش 

76 

 

 پیشینه تحقیق

اند که چالش های مدیریت اکوسیستم به ویژه در مناطقی که در حالی پای به هزارة جدید نهاده "جنوب"کشورهای 

جامعه و اکوسیستم در هم تنیده شده اند حاد شده است. پویایی اکولوژیک و اقتصادی و اجتماعی در کنار فقدان 

سازی اجتماعی، مانعی جهت حفاظت و از از طریق بخش عمومی جهت ظرفیتچارچوبهای هدایت کننده و توانمندس

و در حال توسعه به شمارمی رود. در حال حاضر  "جنوب"توسعه منابع جنگلی در نواحی در حال رشد در کشورهای 

ن نظام گذاری منابع طبیعی مبنی بر آمرانه بودتوافقی عمومی از سوی نظریه پردازان و کارشناسان در بخش سیاست

ریزی در سطوح محلی و منطقه ای مبتنی بر تصمیمات گذاری و مدیریت جنگلهای کشور وجود دارد و برنامهسیاست

سال از مدیریت جنگل در ایران مهمترین مساله  900باال به پایین و متمرکز دولتی است. اکنون با گذشت نزدیک به 

به سمت مدیریت اجتماعی و مشارکتی است. یکی از مواردی انداز مدیریت مدیریت جنگل در سطح کالن تغییر چشم

های حقوقی و اسناد و قوانین باالدستی مربوط به کند جنبهکه در زمینه احیا و توسعه جنگلها، نقش مهمی را ایفا می

 این مقوله است. مساله مشارکت مردم و نهادهای مردمی برای حفظ منابع طبیعی در مواد مختلفی از جمله قانون

های مجلس ایران آمده است )مرکز پژوهش جمهوری اسالمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 شورای اسالمی( که نشان از توجه قانونگذار به اهمیت این موضوع است.

ریت بر تعمیق اهداف سیاستهای مدیریت محیط زیست در سطوح محلی و مدی 39تبلور آراء ارائه شده در دستور کار 

ظرفیت سازی مشابه واژه توسعه پایدار با دامنه گسترده ای از مفاهیم در ابعاد انسانی، فنی،  .مشارکتی تأکید دارند

مالی، علمی و فرهنگی و نهادی در ارتباط است. در واقع فرآیندی است که در طی آن دولت ها و نهادهای محلی و 

های دیریت منابع محیطی و طبیعی به نحوی پایدار در طی فعالیتاجتماعات محلی، مهارت ها و دانش خود در زمینه م

( McGinty& Cook ,2002:p2روزانه خود ارتقاء دهند. بنیانهای اصلی مفهوم ظرفیت سازی بر اساس نظریات )

 عبارت از موارد زیر است:

 ها.تمقتدر سازی مردم برای تأمین معاش خود به نحوی پایدار از طریق ارتقای آموزشی و مهار

 ریزی و اجرای برنامه ها.به کارگیری رویکردهای چندجانبه در زمینه برنامه

 تأکید بر تحول و نوآوری نهادی و فنی.

 تأکید بر تقویت و استفاده از سرمایه اجتماعی )همچون قواعد اجتماعی داوطلبانه( در طی آزمون و یادگیری.

 ادی و فردی.تأکید بر توسعه و به کارگیری مهارت های جمعی، نه

بهبود فرآیندهای قانونی  -3برداران و جوامع محلی روز آمد نمودن مهارتهای بهره -9بنابراین در فرآیند ظرفیت سازی؛ 

 .تقویت و توانمندسازی سازمانها مهم محسوب می شود -9و سازمانی و 

نظر نبوده، بلکه شکلی از تحول در ظرفیت سازی، جابجا کردن مداوم و یا تخریب و نوسازی سکونتگاههای جوامع مد 

نهادی و اجتماعی و مدیریتی مورد توجه است که دستیابی به مدیریت پایدار منابع را در محل زندگی آنها هدف قرار 

میدهد. ایجاد بستری برای افزایش تبادل اطالعات در زمینه مدیریت بهتر منابع، در بین نهادهای بین المللی، ملی و 

سازی است. تأسیس شبکه اطالعات جهت ارتقای سطح آگاهی و مهارت ها در ، از اهداف ظرفیتمحلی و جوامع محلی

 بین اجتماعات محلی باید جزئی از این فرآیند باشد.

 مالحظه قابل میزان جوامع و سازمان های محلی نیازمند زیستی،محیط مشکالت در  مدیریت مؤثر مداخله به منظور

 در جمعی یادگیری نیازمند برنامه ریزی مدیریت مشارکتی رو این هستند، از سازمانی و توان اجتماعی و دانش از ای

 محلی سطح در جمعی یادگیری ایجاد معنای اجتماعی به سازی است. ظرفیت موفقیت به برای دستیابی محلی سطح

 (. Lane, 2005:709به مدیریت بهینه منابع است ) دستیابی برای
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اثرات  همگی که فقر رفع اجتماعی، سرمایه تقویت جلب مشارکت، زیستی، محیط های یآگاه افزایش راستا این در

 زیست محیط از حفاظت منظور به نهاد مردم های فعالیت انجمن وسیله به محلی مردم های ظرفیت توسعه مثبت

 هادهاین ترین مهم عنوان به  هاNGO نیز ریو ، اعالمیه در حتی که گشته موجب (Vadaon, 2013:24)هستند

 تحول بایست می زیست، محیط پایداری به رسیدن (. برایRaj, 2010:85گردد ) تأکید زیست محیط پایداری تحقق

 زیست با محیط ارتباط در مسئوالنه رفتاری آگاهی، با آنها تا شود ایجاد مردم محلی زیستی فرهنگ در تغییری و

 سازیدر حالی است که امروزه از ظرفیت   . این(MoharamNejad and Haidari, 2006:78)باشند داشته اطرافشان

به  دستیابی و توسعه های برنامه تحقق جهت را پویایی و تغییر که راه اصلی عامل عنوان به جوامع ظرفیتی توسعه و

 محلی، جوامع های ظرفیت (. بنابراینGreenberg, 2013:25شود) می برده نام کند، می تسهیل جوامع در اهداف

 برنامه توسعه ازجمله های برنامه اهداف تحقق و تحوالت و تغییر کننده و تسهیل کننده تسریع که است وریکاتالیز

 (.DTIE, 2006:101باشد) می محیطی زیست های

 و زیست از محیط حفاظت غیردولتی در های سازمان نقش تحت عنوان ای مطالعه در )3: 9993محمد لو همکاران، ( 

بازیگران  امروزه که رسد می بندی جمع این به اسنادی مطالعات گیری از بهره با و توصیفی یرویکرد با طبیعی منابع

 کارکردهای و فعالیت حوزه جغرافیایی کنند. تنوع ایفا می المللی بین و ملی ی ها عرصه در مهمی نقش غیردولتی

 جدید این بازیگران نقش به نسبت انندنتو دولتی بازیگران تا است شده سازمان ها و نهاد های غیر دولتی سبب متفاوت

مدیریت و حفاظت از  چون مسائلی در خصوص باشند. بنابراین این جوامع، سازمان ها و نهادهای غیردولتی تفاوت بی

 گردنند.می تلقی دولت همکار مثابه جنگلها، به

ی و مطلوب است.  جهت نیل به این ظرفیت سازی نیز راه و روش و ابزار مورد نیاز برای انجام این نوع مدیریت مشارکت

 المللی، نهادهای بین بین در منابع، بهتر مدیریت زمینه در اطالعات تبادل افزایش برای بستری ایجاد هدف مطلوب،

( به تبیین نقش ظرفیت Farahani,2012:77است. فراهانی ) سازی ظرفیت اهداف از محلی، اجتماعات و محلی و ملی

 نقش غیرقابل از نشان پژوهش، نتایج این  پرداخته که بحران های طبیعی خطر کاهش مدیریت سازی اجتماعی در

 جهت روستایی، مناطق موجود های ظرفیت بودن و کافی پذیری آسیب کاهش در محلی مردم های ظرفیت انکار

 .دارد این مخاطرات برابر در پذیری آسیب و از تأثیرات کاستن

 مواد و روش تحقیق

انجام تحقیق حاضر، که بررسی لزوم توجه به ظرفیت سازی اجتماعی در چشم انداز مدیریت با توجه هدف از 

باشد و هدف اصلی مورد نظر در پژوهش حاضر، بررسی جنبه فرایندی این موضوع بوده است لذا های ایران میجنگل

-ترین روشای که از آشناتحلیلی و از روش مطالعات کتابخانه –توصیفی روش، لحاظ به مـدل عملیاتی تحقیق حاضر

 آوری منابع تحقیق استفاده شد.های مورد استفاده در علوم مختلف است برای جمع

 نتایج و بحث

ظرفیت سازی اجتماعی و نهادی در چشم انداز مدیریت جنگلهای ایران و برنامه تحول  در مغفول الزامات و محورها

 مدیریت جنگلها عبارتند از:

برگذاری  به ای کلیشه های توصیه وجه هیچ به در مدیرت منابع طبیعی و جنگلها، سازی یتظرف و آموزش از منظور

 به آموزش، با که آنست هدف این، با مقابل نقطه در حقیقیت، در نیست؛ کالس ها و دوره های آموزشی بهره برداران

 از حفاظت لزوم دالیل و نیمبا توضیح گری، مطالبه و پذیری مسئولیت روحیه آگاهی محیط زیستی، گسترش ایجاد

 آن، استفاده از روش های بومی بر پایه دانش بومی و ... دست یابیم.  راهکارهای و طبیعی منابع
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 مباحث این از اینکه: انتظار اول .شود می محسوب آسیب یک اجتماعی موضوعات به پرداختن در افراط دلیل چند به

 نتیجه به رسیدن برای را زمینه اجتماعی موضوعات که حالی در دهد می ارتقا ساز نتیجه سطح به ساز بستر سطح را از

 و بخشی آگاهی اقدامات انجام از ملموس اجرایی نتیجه حصول عدم با نماید.  می فراهم اجرایی اقدامات با کمک

 موجود های چالش و معظالت مکرر اینکه: بیان دوم  .آمد خواهد بوجود ها مقوله این به نسبت دلسردی سازی،ظرفیت

 به پرداختن بدون عمومی، آموزش و رسانی اطالع هدف با کند می تهدید را کشور آینده حق به که جنگل بخش در

 هشدارها شدن اثر بی و شدن طبیعی جز تاثیری اجتماعی گری مطالبه حس ایجاد و مشکالت اساسی های ریشه

 پروژه پیدایش موجب سازان تصمیم و گیران تصمیم نمیا در گرفته شکل اجتماعی اینکه: اپیدمی سوم .داشت نخواهد

 مناسب آشنایی و کافی مطالعات وجود بدون عرصه این به میشود. ورود اجتماعی مباحث به محوریت پرداختن با هایی

 .داشت نخواهد اجتماعی های سرمایه و منابع اتالف جز موضوع، حاصلی ابعاد با

 اپیدمی یک به تواندمی اجتماعی مباحث حوزه در اندک عملکرد مقابل در و بسیار تاکید که داشت دور نظر از نباید

های مدیریتی در زمینه  گیری موضع روزها این که داشت نظر در باید اپیدمی، این توضیح شود. در منتهی ناسالم

 یکرد،رو این است. به تبع شده بدل تخصصی روشنفکرانه ژست یک موضوع مشارکت در طرح های منابع طبیعی به

 حوزه مدیران و گیرانتصمیم میان در نیز ) دولتی اقدامات مقابل نقطه عنوان به( اجتماعی موضوعات به گرایش نوعی

 حوزه در اجتماعی های مقوله به پرداختن که شود فراموش نباید اما .خورد می چشم به زیست محیط و منابع طبیعی

 آن از تواننمی صورت این غیر در و یابد می مفهوم اجرایی قداماتا انجام جهت سازیرویکرد بستر با منابع طبیعی،

 ظرفیت بخشی، آگاهی موضوعات انجام به نسبت اگر حتی افراد برخی داشت. اما مستقل هایخروجی و نتایج انتظار

 با اییهمنو به عالقه تکلیف، احساس مثل هایی علت به باشند، نداشته کافی دانش یا مشارکت، اعتقاد جلب و سازی

 .زنند می دامن افراطی نحو به اپیدمی به این ... یا منفعت کسب جمع،

در  ملی عزم یک طریق از تنها شود، می منجر جنگلها نجات به که منابع طبیعی بخش اساسی های سیاست تغییر

 ها ستسیا این صحیح پیشبرد بر ممکن است. نظارت مردم، و نخبگان سطح در عمومی مطالبه یک و مدیران سطح

 است. میسر وغیر دولتی مردمی با نهادهای هم

 یا مجموعه فرد که نیست آن بر دلیل منابع طبیعی، از مباحثی دانستن صرف و است تخصصی کار یک سازی ظرفیت

 و ای میان رشته های دانش به منوط موثر و صحیح سازی ظرفیت و کند. آموزش پیدا ورود آموزش حوزه به بتواند ای

 شود.  لحاظ عرصه، این در نیاز مورد دقیق و ظریف نکات ها آن براساس تا است هایی مهارت

 در میان جامعه هدف که مخاطبی ظرفیت سازی اجتماعی، در ،)روش مخاطب، - محتوا(بعدی  سه ماتریس بر بنا -

 چرا دارند ای ویژه یگاهجا نوجوانان و آموزاندانش میان، این باشد. در مختلف اقشار میان از تواندمی شود می انتخاب

 نظیر دیگر افراد روی بر توانند می سو دیگر از و دارند باالیی پذیری آموزش و تاثیرپذیری دانش آموزان سو یک از که

 کوتاهی، زمانی فاصله با آموزان،دانش نمایند. همچنین، منتقل را ها آموزش و باشند تاثیرگذار ساالنهم و خانواده افراد

 می ایشان، آموزش طریق از و گیرند می قرار خود کشور و منطقه سازان تصمیم و گیرانتصمیم برداران،رهبه جایگاه در

 داشت. جنگلها حفاظت به نسبت حساسیت و با آگاهی نسلی توان

 جمع بندی و پیشنهادات:

مدیریت پایدار  زدایی و کاهش تنوع زیستی در نتیجه عدم وجود اقدامات یکپارچه مشارکتیتخریب سرزمین، جنگل

 موجب سازان تصمیم و گیران تصمیم میان در گرفته شکل اجتماعی زمین و جنگل می باشند. با این وجود اپیدمی

 مطالعات وجود بدون عرصه این به شده است، ولی ورود اجتماعی مباحث به محوریت پرداختن با هایی پروژه پیدایش

 .داشت نخواهد اجتماعی های سرمایه و منابع اتالف جز موضوع، حاصلی ابعاد با مناسب آشنایی و کافی
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است که ظرفیت سازی در ارتباط با جوامع درگیر با منابع جنگلی،  تاکید مورد ویژه طور به نیز نکته این پایان، در

ن رویکردی نهادی، قانونی و مدیریتی و اجتماعی است که از طریق ارتقای سطح دانش، آگهی و مهارت ها و اطالعات ای

جوامع، ارتقای کیفی و محیطی زندگی و ارتقای توانمندی آنان را، هدف قرار می دهد. این فرآیند به صورت یکپارچه و 

گزاران، ریز، سیاستای متشکل از نهادهای برنامهشبکه "سازی اجتماعیفرآیند ظرفیت"در چارچوبی تحت عنوان 

نهاد و اجتماعات و سازمان محلی را به وجود می آورد. از  سازمان های مردم مدیران، نهادهای محلی خدمات رسان،

مهمترین اصول فرآیند ظرفیت سازی، شناخت نیازها و خاالء های موجود از یکسو و پاسخ به نیازهای موجود از سوی 

سازی نه یک قالب از قبل طراحی شده بلکه جریانی پویا تحت چارچوب قوانین پویای دیگر است. فرآیند ظرفیت

 .های ایران به دست می آیدماعی است که از راه تعامل چند جانبۀ تمام ذینفعان شبکه مدیریت جنگلاجت
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 برداری بهره توسعه و احیاء، حفظ، در مردم مشارکت بر موثر عوامل -2-1-2

 ستان چهارمحال و بختیاریدر ا شونده تجدید طبیعی منابع

 2، سمیه عیدی*1مجتبی عیدی

 (mojtabaeidi@yahoo.com).کارشناسی ارشد منابع طبیعی گرایش مرتعداری 9

 . کارشناسی ارشد توسعه روستایی3

 چکیده

فظ گذرد که همواره تاکید بر حویژه مراتع میبیش از یک قرن است که از حضور جدی دولت در اداره منابع طبیعی به

ها داشته است. حال پس از این دوران کارشناسان و دانشگاهیان سخن از مدیریت مراتع به میان و احیای این عرصه

ای در پیدایش مشکالت مراتع نقش آورند. مروری بر مطالعات انجام شده حاکی از آن است که عوامل متعدد و جانبهمی

 و توسعه احیاء، حفظ، در مردمی مشارکت بر موثر واملع رگرسیونی تحلیل حاضر تحقیق اصلی هدف دارند.

 و کارشناسان شامل تحقیق این آماری بود. جامعه استان چهارمحال و بختیاری شونده تجدید طبیعی منابع برداریبهره

 یهاروش اهداف از توجه به اند. با بوده استان چهارمحال و بختیاری طبیعی بع منا اداره کل طبیعی منابع مدیران

 تحقیق این اصلی ابزار شده است. استفاده پرسشنامه کمک به میدانی روش نیز و ایکتابخانه و اسنادی مطالعه

شده،  محاسبه (11/0کرونباخ ) آلفای طریق از آن پایایی و متخصصان نظرات اساس بر آن روایی که باشدمی پرسشنامه

 ضرایب استنباطی شامل و توصیفی آمار از هاداده لیلتح است. برای شده استفاده  Spss16   فرضیه آزمون برای

 عوامل متغیرهای بین که بود آن از حاکی استنباطی هاییافته شد. نتایج استفاده متغیره چند رگرسیون و همبستگی

 ترویج، تشکیالت ریزی برنامه و ساختار طبیعی، منابع مروجین های قابلیت فرهنگی، -قانونی، اجتماعی - سیاسی

 وضعیت متغیرهای بین که حالی دارد. در وجود رابطه مشارکت مردمی متغیر با شناختی روان و اقتصادی رهایمتغی

 رابطه طبیعی منابع برداریبهرهو  توسعه احیاء، حفظ، در مردمی مشارکت و طبیعی منابع ترویج های برنامه محتوی

 فرهنگی، – اجتماعی قانونی، – سیاسی عوامل یرمتغ 7 بین از که داد نشان رگرسیونی تحلیل نتایج ندارد. وجود

 ریزی برنامه و طبیعی منابع ترویج هایبرنامه محتوی طبیعی، منابع مروجین هایقابلیت شناختی، اقتصادی، روان

 اند.داشته نقش مردم مشارکت وابسته بر متغیر فرهنگی – اجتماعی عوامل فقط ترویجی،

 مدیریت مراتع، مشکالت طبیعی، منابع ترویج طبیعی، منابع برداریبهره و مردمی، توسعه مشارکت  :کلیدی کلمات

 مراتع

  مقدمه

 به متعلق که است میراثی بلکه نداشته، تعلق نسل حاضر به فقط که است جامعه آن ثروت جامعه هر طبیعی منابع

 زمین کره محیط زیست منابع ترینگسترده شونده( تجدید طبیعی مراتع )منابع و هاهست. جنگل نیز آیندگان

و  خاک فرسایش با مبارزه هوا، گی آلود با مبارزه سطحی، هایکنترل آب در که نقشی علت به و شوندمی محسوب

 منطقه، یک هوای و آب تعدیل ها،زندگی انسان تفرجگاه محیط، صوتی آلودگی از جلوگیری آن، تولید و حفظ

 توسعه فرایند پایه در عوامل از دارند ها بوم زیست تعادل و صنعتی و ئی دارو مواد زمین، تولید رانش از جلوگیری

 هاعرصه این از صحیح برداری بهره و حفاظت، احیاء دلیل همین به (.9914)خسروشاهی، روندمی شمار به پایدار
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 قلمداد طبیعت دارانودوست محلی های تشکل غیردولتی، هایسازمان ها،دولت المللی، نهادهای بین مشترک وظایف

 پشت و هادریاچه دریاها، هی را هاجنگل و مزارع سطح از خاک تن 300هر دقیقه  در که است حالی در گردد. اینمی

-می شسته آبی فرسایش اثر در خاک هکتار در تن 30مستمر حدود  طور به ایران در ساله هر واقع شود. درمی سدها

 اگر و است هکتار هر در پتاس کیلوگرم 1و  فسفر کیلوگرم 34 ازت، کیلوگرم 76رفتن  دست از معنای که به شود

 دست از را خاک داخل 6حدود  ساالنه نیم  حساب را خاک های مغذی ریز از دالر میلیون 7داخل  ایی غذ مواد قیمت

 دهیم. می

ارتفاع  متر 3066است. و با  شهرکرد است. مرکز این استان ایران های کشوریکی از استان استان چهارمحال و بختیاری

متر  3959میانگین ارتفاع در استان چهارمحال و بختیاری حدود  ، بلندترین مرکز استان کشور ایران است.از سطح دریا

دانند. جنگل های چهارمحال وبختیاری با وسعتی می انبام ایر رااست و به همین خاطر استان چهارمحال و بختیاری 

درصد مساحت جنگل های کشور را به خود اختصاص  5/3درصد مساحت این استان و  5/91هزار هکتار  907معادل 

داده است و این استان جزو استان های جنگل خیز کشور در مناطق زاگرس نشین به شمار می رود. مراتع چهارمحال و 

درصد از  6/16هزار هکتار از وسعت این استان را شامل می شود که طبق این آمار  99ز یک میلیون و بختیاری نی

 مساحت این استان را عرصه های طبیعی تشکیل می دهد.

حاضر و آیندگان شده است، سرعت تخریب با اقداماتی که در  نسل متوجه زمینه این در که مشکالتی و استان و کشور 

ء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی انجام می شود، قابل مقایسه نیست. در جهت فائق آمدن بر این زمینه حفظ، احیا

باشد. اما واضح است مشکالت نقش دولت به عنوان برنامه ریز و حمایت کننده طرح های منابع طبیعی روشن و مهم می

لی تحقیق حاضرآن است که مردم استان در که اجرای این گونه طرح ها نیازمند مشارکت مردم می باشد. مسأله اص

کنند. بطوری که در طرح هایی نظیر تعادل طرح های حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی مشارکت نمی

رغم صرف هزینه های هنگفت دولتی کمترین دام و مرتع،طرح هادی، طرح صیانت از منابع طبیعی و نهضت سبز علی

ها و مراتع نسبت سایر استان های حوزه رویشی زاگرس وجود داشته است .)سازمانجنگل میزان مشارکت مردم به

(. نتیجه عدم مشارکت مردم در فرایند  حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی را می توان در  9915کشور، 

 9/5فزایش ظرفیت چرا به نسبت برابر سایر استان های حوزه زاگرس و ا 9/9افزایش نرخ تخریب این منابع به نسبت 

(. لذا در  9915برابر ظرفیت مراتع و افزایش روند روبه رشد مهاجرت بهره برداران به شهرها جستجو کرد.)همان منبع ، 

-این تحقیق سعی برآن بوده است که با شناسایی مؤلفه های تاثیرگذار بر مشارکت مردم و بکارگیری آنها در برنامه

های خود گروه های هدف گامی در جهت کاهش نرخ تخریب های دولتی، استفاده از دیدگاهاریها و سیاستگذریزی

 های منابع طبیعی برداریم.منابع طبیعی و استفاده از مشارکت حداکثری ایشان در عرصه

 پیشینه تحقیق

ت. هر یک از محققین، از توجه به منابع طبیعی از دیدگاه های مختلف مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار گرفته اس

ای از آنها اشاره می شود. زوایای مختلف عوامل تاثیرگذار بر منابع طبیعی را مورد بررسی قرار داده اند که در زیر به پاره

( به نقش و تاثیر  9913( و شریعتی)  9913(، ثمری)  9919(، کاشانی)  9971(، رزاقی)  9977ملک محمدی ) 

اکید بر آموزش های عملی ( در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید آموزش های ترویجی) با ت

( معتقد به تاثیر عوامل فردی نظیر )سطح تحصیالت، رشته  9915( و عثمان پور )  9913شونده اذعان دارند. متولی) 

عالقه، تعداد افرادخانواده، نوع تحصیلی، محل اشتغال، موقعیت محل خدمت، وضعیت تاهل، منابع تامین درآمد، میزان 

(،  9913در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده می باشند. خلیقی و قاسمی )  شغل و سن

( از دید اقتصادی موضوع را مورد بررسی قرارداده و به عواملی چون، درآمد، میزان زمین آبی و دیم،  9914حسینی ) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
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(،  9919(، کاشانی )  9999(، فیشر )  9971اند. رزاقی )دام، اعطاء تسهیالت بانکی اشاره نموده وسایل نقلیه، تعداد

( به تاثیر نهادها و تشکل  9919( و میربد )  9979( و ملک محمدی )  9999( به نقل از پوفن برگر )  9913ثمری ) 

بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده اذعان های مردمی و سازمان ها غیر دولتی در فرایند حفظ، احیاء، توسعه و 

دارند. عده ای دیگر از محققین به نقش و تاثیر دولت در رفع محدودیت های قانونی مالکیت مردم، اعتقاد به 

تمرکززدایی و واگذاری امور، تقویت رابطه دولت و مردم، انجام تعهد از سوی دولت، اعتقاد به مشارکت مردم، قابلیت 

ولین و کارشناسان، آگاهی بخشی به مردم، شناخت مشکالت مردم، سیاست گذاری مناسب در حفظ،  حرفه ای مس

( به نقل از  9914( و پاپ زن)  9914احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدیدشونده اعتقاد دارند. حسینی) 

قه اجتماعی، وجه شغلی، تعلیم وتربیت، ( عوامل اجتماعی)طب 9995( به نقل از کودر)  9913(، ثمری)  9999بارت ) 

شغل، تجربه، میزان نگرش نسبت به طرح ها، توانمندسازی جوامع محلی، سازماندهی جوامع محلی، توجه به دانش 

بومی، توجه به حق مالکیت، ایجاد اشتغال، حضور رهبران محلی( را در فرایند حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع 

(، )ملک محمدی )  9914(، حسینی، )  9910(، ازکیا )  9914نده موثر تلقی کرده اند. پاپ زن ) طبیعی تجدید شو

( عوامل روانی )اعتقاد به مشارکت درست، تعهد بهره برداران، طرز فکر مردم، توجه به عالئق و نیازها، تشویق  9979

سعه و بهره بردار ی منابع طبیعی تجدید شونده بهره برداران، نگرش نسبت به کار گروهی ( را موثر درحفظ، احیاء، تو

(، به عوامل فیزیکی و ساختاری )قدرت، سالمت فیزیکی،  9914تشخیص داده اند. برخی دیگر از محققین، پاپ زن ) 

اشاره نموده اند. ملک  توانایی فیزیکی ( که در فرایند حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده

( آموزش حرفه ای مروجین منابع طبیعی و  9913( و ثمری )  9913(، شریعتی)  9977(، شاعری)  9910) محمدی

شرکت مردم و بهره برداران در کالس های آموزشی را موثر در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید 

عوامل مؤثر در جلب مشارکت د امداران در "وان ( با عن 9971دانسته اند در تحقیق دیگری که توسط شاعری )  شونده

بخش، متغیرهای فردی  5انجام شده است. محقق، متغیرهای مستقل را در " سازماندهی دام از جنگل های شمال

 عالقه، نیاز، مدت سکونت دام دار در جنگل، مدت اشتغال به دام داری و )سن، سواد، تعداد افراد خانوار، میزان آگاهی،

به صنعتی، حق ما به ازاء دریافت زمین، نهاده  ل (، متغیرهای اقتصادی ) تعداد دام، تبدیل دامداری سنتیوضعیت تأه

دامی و کشاورزی (،  ایجاد اشتغال، تسهیالت بانکی، دسترسی به بازار فروش محصوالت های مورد نیاز درآمد،

 ز نیروی انتظامی، آداب و رسوم، امکاناتدامداران به دولت، ترس ا متغیرهای اجتماعی )عضویت در تعاونی، کمک

بعد از پذیرش، مشورت قبل از اجرا، توجه به  بهداشتی، زیربنایی، رفاهی، آموزشی، سازماندهی دامداران، حمایت

 از جلوگیری بانکی، وثیقه دولت برای مشارکت ( متغیرهای حقوقی و قانونی )واگذاری زمین، مشکالت، زمینه سازی

 آموزشی ترویجی و متغیرهای دولت( سوی از تعهدات انجام ذیربط، های همکاری سازمان ها، العملدستور سریع تغییر

مروج،  با تماس ترویجی، نشریات تشویق، انگیزه، ایجاد تلویزیونی، بازدید، و رادیویی های برنامه کارشناسان، )سخنرانی

 قرار مطالعه مورد ترویجی( های کالس آموزشی،نیازهای  پذیرندگان، با تماس محلی، رهبران از تبعیت بومی، دانش

 که تحقیقی در است. داده قرار بررسی مورد طرح اجرای در دامداران مشارکت وابسته متغیر را با آنها رابطه و داده

 های حافظ گروه تشکیل برای چارچوبی سویه: دو ارتباط و انسانی مشارکت"عنوان  ( با9979آبادی ) خاتون توسط

 احیاء در دامداران مشارکت بازدارنده عوامل بحث شناسایی در محقق است. شده انجام "توسعه پایدار و یطبیع منابع

 به نکردن توجه آنها رأس در که است کرده شناسایی را عامل 94کارشناسان،  و دامداران های براساس پاسخ مراتع،

 طرح اجرای منظم عدم داری، مرتع های طرح نبود دیربازده مرتع، مالکیت مشخص نبودن دامداران، اساسی نیازهای

 نزد در که گیرد می نتیجه محقق این نهایت در اند. قرار گرفته فروش و خرید مجوز ندادن مروج، از استفاده عدم و ها

 اصلی مانع را برداران بهره آگاهی و فقدان آموزش کارشناسان نزد در و گذاریسیاست و ریزیبرنامه دامداران، مشکالت

 بر مؤثر عوامل"با عنوان  (9913همکاران ) و شریعتی توسط که تحقیقی در است. تلقی کرده دامداران شارکتم
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متغیرهای  بین است، شده انجام کشور، غرب و شمال های جنگل از حفاظت در نشین جنگل روستائیان مشارکت

 و نشریات از استفاده ترویجی، - یآموزش های در کالس شرکت جنگل، فواید و اهمیت از آگاهی میزان سواد، سطح

 آموزشی های برنامه از استفاده های سخنرانی،جلسه از استفاده آموزشی، هایفیلم از استفاده های ترویجی، مجله

 دولت توسط تأمین سوخت و افتخاری محافظان با تماس دفعات مروجان، با تماس تلویزیون، دفعات از استفاده رادیو،

 این در است. شده گزارش دار معنی و مثبت رابطه ها از جنگل حفاظت در روستائیان رکتمشا میزان متغیر با

 قوانین از آگاهی میزان و بازدید تعداد دفعات آموزی، سواد نهضت های برنامه از استفاده سن، بین متغیرهای تحقیق

 نشان این تحقیق در است. هنشد گزارش دار معنی رابطه مشارکت متغیر با ها ازجنگل حمایت و حفاظت به مربوط

 استفاده جنگل، فواید و اهمیت از آگاهی دولت، طرف از مواد سوختنی تأمین مستقل متغیرهای که است شده داده

 ترویجی، - آموزشی هایکالس در شرکت و افتخاری جنگل محافظان با تماس دفعات سواد، سطح تلویزیون، از رادیو،

 با (9913محمدی ) که توسط دیگری تحقیق در اند. داشته مشارکت وابسته غیرمت به ترتیب را به تأثیر بیشترین

 انگیزش،  چون عواملی است، رسیده انجام به" آبخیزداری های طرح روستائیان در مشارکت بر مؤثر عوامل"عنوان 

 به جمعی جامانس قومی، اختالفات اجتماعی، پایگاه طرح، مجریان به اعتماد دولت، به وابستگی اجتماعی، آگاهی

 رابطه تحقیق این اند. در گرفته قرار بررسی مورد وابسته متغیر بعنوان روستائیان مشارکت و مستقل متغیرهای عنوان

 وابسته متغیر با جمعی انسجام و دولت به وابستگی طرح، مجریان اعتماد به انگیزش، متغیرهای بین دار معنی

 در طبیعی منابع حفاظت مشکالت و بررسی موانع"عنوان  با (9913متولی ) است. تحقیق شده گزارش مشارکت

 مواد تأمین و دولتی  های سازمان همکاری متغیرهای بین که است آن از حاکی "رویکرد ترویجی با سمنان استان

و  معکوس رابطه طبیعی منابع از حفاظت راه در موجود میزان مشکالت با روستائیان برای دولت طرف از سوختی

 مردمی مشارکت به توجه و دولتی غیر های همکاری سازمان فعالیت، سابقه متغیرهای بین اما دارد، وجود ردا معنی

 و ندارد. خلیقی وجود دار رابطه معنی گونه هیچ طبیعی منابع از حفاظت راه در موجود میزان مشکالت و ها طرح در

کت  مشار میزان بر اجتماعی - تصادیاق مسائل تأثیر بررسی"تحت عنوان  خویش تحقیق در (9919قاسمی )

 سواد، سن، نظیر: متغیرهایی نوع پیمایشی از توصیفی تحقیق یک قالب در "داری مرتع های طرح در دامداران

 مطالعه مورد مشارکت را و دیم زمین هکتار و آبی زمین هکتار دامداری، سابقه واحد دامی، خانوار، بعد نقلیه، امکانات

بر  موثر عوامل ترین مهم زمینه این در گرفته صورت و تحقیقات موضوع ادبیات مرور به توجه با اند. داده قرار

 چارچوب که شد بندی دسته عامل 7 در قالب طبیعی منابع برداری بهره و توسعه احیاء، حفظ، در مردمی مشارکت

 است. شده داده نشان 9نموداز  در که دهد شکل می را تحقیق مفهومی
  



   

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی همایش 

84 

 

 

 طبیعی منابع برداری بهره و توسعه احیاء، حفظ، در مردمی های مشارکت بر موثر ملعوا -1شکل

 برداری بهره و توسعه احیاء، حفظ، در مردمی موثردرمشارکت های عوامل رگرسیونی تحلیل تحقیق، این کلی هدف

 می باشد. اهداف ختیاریاستان چهارمحال و ب طبیعی منابع مدیران و کارشناسان دیدگاه از تجدید شونده طبیعی منابع

 متغیرهای رابطه بین بررسی طبیعی، منابع کارشناسان فردی ویژگی های بررسی از:  عبارتند تحقیق این اختصاصی

 تبیین عوامل تعیین شونده، تجدید طبیعی منابع برداری و بهره توسعه احیاء، حفظ، در مردمی مشارکت با تحقیق

 مدیران. و کارشناسان دیدگاه از مردمی مشارکت کننده متغیر

 هاروش و مواد

 پی در که جهت این از است.  کاربردی تحقیقات از نوع حاضر تحقیق هدف، مبنای بر تحقیقات بندی طبقه دیدگاه از

 مسائل واقعی حل برای را شده است تدوین نظری مبانی و پایه تحقیقات در که قوانینی و اصول نظریه ها، تا است آن

 وکشف وابسته مستقل و متغیرهای بین رابطه تحلیل به که چرا است ارتباطی - تحقیق، علی روش نظر از گیرد. کار به

شبه  تحقیقات نوع از متغیرها، کنترل امکان عدم دلیل به کنترل متغیرها، حیث از حاضر تحقیق پردازد. می ها علت

 .شود جلوگیری می مزاحم متغیرهای دخالت از که دلیل این است. به تجربی

 این لذا کند، می بررسی وابستگی رابطه طریق را از ها علت و است علی تحقیقات رده در حاضر تحقیق که آنجا از

 روان عوامل فرهنگی، – اجتماعی عوامل فردی، هایو ویژگی )عوامل مستقل متغیرهای دو دسته دارای تحقیق

 مردم در مشارکت وابسته متغیر ترویجی( و یزیر برنامه سیاسی، ترویجی، عوامل عوامل اقتصادی، عوامل شناختی،

 با که بود پرسشنامه اطالعات آوری جمع باشد. ابزارمی شونده تجدید طبیعی منابع برداری بهره و توسعه احیاء، حفظ،

 ها داده آوری جمع برای آن و پایایی روایی از اطمینان از پس و گردید تهیه نظری چارچوب و از مبانی گیری بهره

 مشاور و راهنما از اساتید متشکل متخصصان پانل از پرسشنامه روایی از اطمینان برای حصول گرفت. قرار استفاده مورد

 است. استفاده شده تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزش کشاورزی و ترویج گروه اعضای سایر و

 ( =11/0αگردید. ) محاسبه آنها کرونباخ آلفای و میلپرسشنامه تک 90تعداد  تحقیق، ابزار پایایی آزمون جهت
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 کل اداره مدیران و کارشناسان بررسی مورد آماری بود. جامعه مناسبی پایایی ضریب حاضر تحقیق برای نتیجه در که

 گیری نمونه و روش کوکران فرمول از استفاده با نفر بودند،که (935چهارمحال و بختیاری ) استان منابع طبیعی

 ها از آن توصیف و تحلیل و ها داده پردازش برای شدند. انتخاب عنوان نمونه به آنها از نفر 56ساده  الی تصادفیاحتم

 گردید. استفاده تحلیلی آمار و توصیفی آمار

 بحث و نتایج

 توصیفی هاییافته

 فردی هایویژگی

 فراوانی بیشترین توجه به نتایجبا  داده است. نشان مطالعه مورد کارشناسان فردی هایویژگی (9) جدول در

 قرار سال 35زیر  سنی گروه ( در%5/7فراوانی ) کمترین و سال 96-45سنی  ه گرو ( در%6/99)  مدیران و کارشناسان

دارای  پاسخگویان از %5/37اند.  داده تشکیل زنان را %3/95و  مطالعه مرد مورد افراد از نفر( 45) %1/14اند.  داشته

 مورد افراد از %19اند.  داشته اعالم سال 99-95بین  را کارخود سابقه %1/9و  هستند سال 96-30بین  خدمت سابقه

اند.  کرده ذکر مدیر ( نیز%5/1) و کارشناس را خود سازمانی ( پست%3/17اند. ) بوده مجرد %7و فقط  متأهل مطالعه

 مردمی خدمت خویش را ترویج و مشارکت واحد %1/37اند.  داشته اعالم مروج خود را ( پست%9/4فقط ) اینکه ضمن

لیسانس،  مدرک دارای پاسخگویان %1/55اند.  کرده اعالم برنامه و  طرح را خود خدمت واحد نیز %9/1و  داشته اعالم

 اند. بوده لیسانس فوق دارای تحصیالت نیز %4/95و  دیپلم فوق مدرک دارای پاسخگویان 1/31%

 ای( مطالعه )مقیاس فاصله مورد کارشناسان فردی هایویژگی -9جدول 

 حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین ویژگی

 39 59 76/6 66/96 سن

 3 39 49/9 3/90 سابقه کار

 طبیعی منابع برداری بهره و توسعه احیاء، حفظ، هایمشارکت درفعالیت در قانونی و سیاسی عوامل نقش

 منابع برداری بهره و توسعه احیا، حفظ، در نونی برمشارکتقا و سیاسی عوامل نقش فراوانی ( توزیع3جدول ) در

 بهره مشارکت به اعتقاد عامل نقش پاسخگویان ( درصد9/91) که، داد نشان جدول های یافته است. ذکر شده طبیعی

 حد در را عامل این نقش نیز آنها %9/9که  است درحالی این و اند داشته خوب بیان درحد مدیران نزد در را برداران

-گروه مشارکت برای دولت سازی زمینه عامل نقش مدیران و کارشناسان درصد 9/91اند.  کرده ارزیابی ضعیف کامالً

 درحد را عامل این نقش مخاطبین درصد9/99فقط  که است درحالی و این نموده ارزیابی خوب درحد را های مردمی

 اند. نموده تلقی ضعیف

 برداری منابع طبیعیاسی و قانونی بر مشارکت در حفظ، احیاء، توسعه و بهرهتوزیع فراوانی نقش عوامل سی-2جدول 
 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین قانونی و سیاسی عوامل

 9 333/0 99/0 09/4 مردم مشارکت با مراتع و ها جنگل حدود تعیین

 و ریزی برنامه زمبنه در دولتی کارشناسان و مسئولین شایستگی

 اجرا

99/4 99/0 336/0 3 

 9 393/0 14/0 09/4 ها طرح اجرای حسن بر ناظرین نظارت

 4 393/0 94/0 05/4 دولت سوی از منابع امنیت تأمین

 5 349/0 95/0 94/9 طبیعی منابع های طرح خصوص در مردم نمودن آگاه
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 منابع طبیعی برداری هرهب سعه و تو احیاء حفظ، هایمردم درفعالیت برمشارکت فرهنگی  اجتماعی عوامل نقش

 برداری بهره و توسعه احیاء، حفظ، در مردم بر مشارکت فرهنگی – اجتماعی عوامل نقش فراوانی ( توزیع9جدول ) در

میانگین  با بهره برداران با ارتباط ایجاد متغیرهای که، داد نشان جدول های است. یافته شده طبیعی ذکر منابع از

 وسنن ( وآداب16/0معیار ) انحراف ( و94/4میانگین ) با فنی جدید دانش به (، توجه19/0معیار ) انحراف ( و09/4)

 سازمان حمایت متغیرهای و مردم مشارکت در را نقش ( بیشترین15/0معیار ) انحراف ( و94/9میانگین ) روستائیان با

 انحراف ( و66/9میانگین ) با طبیعت همیاران ( و سازماندهی05/9معیار ) انحراف ( و70/9با میانگین ) غیردولتی

از منابع  برداری بهره و توسعه احیاء، حفظ، هایدر فعالیت مردم مشارکت را در اولویت و نقش کمترین (03/9معیار)

 اند.طبیعی داشته

 عیطبی منابع برداری بهره وتوسعه احیا حفظ، در مردم مشارکت بر فرهنگی  -اجتماعی عوامل نقش و فراوانی توزیع -9جدول

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین فرهنگی  -اجتماعی عوامل

 9 300/0 19/0 09/4 برداران بهره با ارتباط ایجاد

 3 307/0 16/0 94/4  جدید فنی دانش به توجه

 9 395/0 15/0 94/9 روستائیان سنن و آداب

 4 391/0 11/0 09/4 طبیعی منابع های طرح مزایای و اهمیت اهداف، از آگاهی

 5 336/0 99/0 09/4 برداران بهره مشکالت شناخت

 طبیعی منابع برداری بهره و توسعه احیاء، های حفظ،فعالیت در مردم برمشارکت اقتصادی عوامل نقش

 منابع برداری بهره و توسعه احیاء، حفظ، در مشارکت مردم بر اقتصادی عوامل نقش و فراوانی ( توزیع4) جدول در

معیار  انحراف ( و37/4با میانگین ) اشتغال ایجاد متغیرهای که، داد نشان (4) جدول های شده است. یافته ذکر طبیعی

 اقتصادی نقش بیشترین و اولویت ( باالترین17/0معیار ) انحراف ( و91/9میانگین)  با فروش بازار به دسترسی (،99/0)

و انحراف  (44/9میانگین ) با دیم زمین تعداد و (35/9یار )انحراف مع و (41/9میانگین ) با زمین دریافت متغیرهای و

منابع  برداری بهره و توسعه احیاء، حفظ، مردم در مشارکت در را نقش کمترین و اولویت ترینپایین (33/9معیار )

 اند. داشته طبیعی

 طبیعی منابع برداری رهبه و توسعه احیاء، حفظ، در مردم مشارکت بر اقتصادی عوامل نقش و فراوانی توزیع -4جدول
 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین اقتصادی عوامل

 9 399/0 99/0 37/4 اشتغال ایجاد

 3 391/0 17/0 91/9 فروش بازار به دسترسی

 9 363/0 05/9 4 درآمد تأمین منبع

 4 319/0 99/9 19/9 درآمد میزان

 5 937/0 91/9 60/9 بانکی تسهیالت

 طبیعی منابع برداری بهره و توسعه حفظ، احیاء، در مردم مشارکت بر شناختی وانر عوامل نقش

 منابع برداری بهره و توسعه احیاء، حفظ، در مردم بر مشارکت شناختی روان عوامل نقش و فراوانی ( توزیع5جدول ) در

میانگین  با برداران بهره شناختی تشویق روان متغیرهای که، داد نشان (5جدول ) اند. اطالعات شده طبیعی بیان
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( و 69/0معیار ) انحراف و (73/4میانگین ) با برداران بهره معیار تعهد انحراف و میزان (،70/0معیار ) انحراف ( و10/4)

 در مردم مشارکت جهت اولویت ( دارای باالترین79/0( و انحراف معیار )39/4میانگین ) با مردم نیاز به دادن اهمیت

 بهره عالئق به متغیرهای توجه که درحالی اند، بوده طبیعی منابع برداری بهره و احیاء، توسعه حفظ، های برنامه

( و انحراف 90/9میانگین ) با برداران بهره نقش به اعتماد میزان ( و99/0( و انحراف معیار )09/4میانگین ) با برداران

 اند. داشته طبیعی منابع یندفرا در مردم مشارکت جلب در را اولویت ترین ( پایین16/0معیار )

 طبیعی منابع برداری بهره و توسعه احیاء، حفظ، در مردم مشارکت بر شناختی روان عوامل نقش و فراوانی -1جدول

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین عوامل روانشناختی

 9 945/0 70/0 1/4 برداران بهره تشویق

 3 946/0 69/0 73/4 برداران بهره تعهد میزان

 9 961/0 79/0 39/4  مردم نیاز به دادن اهمیت

 4 916/0 74/0 96/9 درست مشارکت به اعتقاد

 5 999/0 10/0 99/4 طبیعی منابع طرح مزایای از آگاهی

 

 طبیعی منابع مروجین هایقابلیت

 متغیرهای که، داد نشان (6جدول) اند. نتایج شده طبیعی ذکر منابع مروجین های قابلیت فراوانی ( توزیع6جدول ) در

میانگین  با مخاطبین ها به یافته انتقال قدرت و (99/0معیار ) انحراف ( و79/9میانگین ) با و اجرا ریزی برنامه قدرت

متغیرهای  که اند. درحالی بوده مدیران و کارشناسان نظر در باالترین اولویت ( دارای99/0معیار ) انحراف ( و74/9)

 معیار انحراف و 79/9میانگین  با تحصیالت / و میزان09معیار  انحراف و 59/9میانگین  با خاطبینم با ارتباط نحوه

 اند. بوده اولویت دارای کمترین 00/9

 طبیعی منابع مروجین قابلیت فراوانی توزیع-1جدول

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین مروجین هایقابلیت

 9 369/0 99/0 79/9  اجرا و ریزیبرنامه قدرت

 3 364/0 99/0 74/9 مخاطبین به هایافته انتقال قدرت

 9 366/0 99/0 73/9 فنی مباحث بر تسلط

 4 361/0 9 79/9 تحصیالت سطح

 5 316/0 90/9 59/9 مخاطبین با ارتباط نحوه

 طبیعی منابع ترویج هایبرنامه محتوی وضعیت

 داد نشان جدول این است. نتایج شده ذکر طبیعی ترویج منابع هایامهبرن محتوی وضعیت فراوانی توزیع (7جدول ) در

 برنامه های جامعیت ( و94/0معیار ) ( و انحراف73/9میانگین ) با ها بودن برنامه فهم قابل نظیر هاییویژگی که،

 طبیعی منابع ترویج هایبرنامه محتوی در را رتبه و ( باالترین اولویت91/0معیار ) انحراف ( و49/9میانگین ) با ترویجی

 با مطالب وپیوستگی ارتباط و (95/9انحراف معیار ) و (95/9میانگین ) با ترویجی هایبرنامه تازگی و متغیرهای داشته

 اند. داده اختصاص خود به را اولویت ترین ( پایین93/9( و انحراف معیار )43/9) میانگین
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 منابع طبیعی ترویج های برنامه محتوی وضعیت فراوانی توزیع -7جدول

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین های برنامه محتوی وضعیت

 9 353/0 94/0 73/9 هابرنامه بودن فهم قابل

 3 317/0 91/0 49/9 ترویجی برنامه جامعیت

 9 397/0 05/9 59/9 محتوی کردن کاربردی امکان

 4 909/0 05/9 41/9 نیازها با تطابق

 5 937/0 93/9 43/9 مطالب ستگیپیو و ارتباط

 6 949/0 95/9 95/9 ترویجی های برنامه تازگی

 ترویجی ریزی برنامه عوامل

 به توجه که، داد نشان (1جدول ) های است. یافته ذکر شده ترویجی ریزی مه برنا عوامل فراوانی (توزیع 1جدول ) در

معیار  ( و انحراف79/9با میانگین ) میدانی کارکنان به وجه( ت09/9معیار ) انحراف ( و94/9با میانگین ) مردم مدیریت

 اند. در بوده و مدیران کارشناسان دیدگاه از ترویج ریزی برنامه تشکیالت و درساختار اولویت باالترین دارای (01/9)

مدیریت  بر کیدتا ( و01/9معیار ) انحراف ( و67/9میانگین ) با و اجرا ریزی برنامه در تمرکز عدم متغیرهای که حالی

 اند. بوده اولویت کمترین دارای (99/9معیار ) انحراف ( و10/9میانگین ) با محلی

 ترویج ریزی برنامه عوامل فراوانی توزیع -1جدول

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین ترویج ریزی برنامه عوامل

 9 369/0 09/9 94/9  منابع بر مردم مدیریت به توجه

 3 319/0 01/9 79/9 میدانی ارکنانک به توجه

 9 394/0 01/9 67/9 اجرا و ریزی برنامه در تمرکز عدم

 4 999/0 99/9 10/9 محلی مدیریت بر تاکید

 استنباطی تحلیل های یافته

 همبستگی مطالعات

 سیبرر است. با شده ذکر اسپیرمن همبستگی ضریب از استفاده با پژوهش متغیرهای بین رابطه (9جدول ) در

 قابلیت فرهنگی، - اجتماعی قانونی، - سیاسی عوامل بین متغیرهای که، گردید مشخص تحقیق متغیرهای همبستگی

 متغیر با شناختی روان و اقتصادی ترویج، متغیرهای تشکیالت ریزی و برنامه ساختار طبیعی، منابع های مروجین

 و طبیعی منابع های ترویج برنامه محتوی ضعیتو متغیرهای بین که حالی دارد. در رابطه وجود مردمی مشارکت

 ندارد. وجود رابطه طبیعی منابع برداری و بهره توسعه احیاء، حفظ، در مردمی مشارکت

 اسپیرمن( همبستگی ضریب پژوهش) متغیرهای بین رابطه -9جدول

 r p متغیر ردیف

 003/0 461/0** سیاسی عوامل 9

 000/0 699/0** اجتماعی عوامل 3

 049/0 930/0* اقتصادی ملعوا 9

 099/0 404/0* شناختی روان عوامل 4

 005/0 439/0** طبیعی منابع مروجین های قابلیت 5

 065/0 399/0 طبیعی منابع ترویج های برنامه محتوی وضعیت 6

 009/0 997/0** ترویجی ریزی برنامه عوامل 7
 دار استمعنی  09/0معنی دار است      ** در سطح  05/0* در سطح 
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 متغیری چند رگرسیون تحلیل

 نقش سنجش جهت مرحله این است. در داده نشان متغیری را چند رگرسیون تحلیل از حاصل های یافته (90جدول )

  Backward برداری استفاده بهره و توسعه احیاء، حفظ، در مردم مشارکت وابسته بر متغیر مستقل متغیرهای جمعی

وارد  همزمان مستقل متغیرهای کلیه ابتدا روش این است. در شیوه شده به متغیره دچن رگرسیون از طبیعی منابع

 متغیرهای مرور به می گیرد. اما قرار بررسی وابسته مورد متغیر روی بر مستقل متغیرهای کلیه اثرات و شده تحلیل

 آزمون خطای که یابد می زمانی ادامه تا مراحل نهایتاً این و شده خارج معادله از دیگری از یکی پس تر ضعیف

 دهد. می نشان را رگرسیون تحلیل از حاصل ( نتایج90جدول ) برسد. درصد ده به معناداری

 متغیره چند رگرسیون تحلیل از حاصل های ( یافته11)جدول

 B SEB Beta T Sig متغیرهای مستقل 

 X 993/0- 547/0 065/0- 953/0- 731/0)1 (قانونی- سیاسی عوامل

 X 97/9 543/0 749/0 640/9 009/0)2 (فرهنگی- تماعیاج عوامل

 X 160/0- 455/0 995/0- 190/9 069/0)3 (اقتصادی عوامل

 X 093/0 399/0 066/0 499/0 664/0)4 (شناختی روان عوامل

 X 57/9 95/9 349/0 966/9 919/0)5 (طبیعی منابع مروجین های قابلیت

 X 361/0 971/0 047/0 374/0 716/0)6( ترویج های برنامه محتوی وضعیت

 X 943/0 49/9 097/0 349/0 199/0)7 (ترویجی ریزی برنامه عوامل

 975/0 99/9 - 59/96 94/96 مبدأ از عرض

 
 %57رگرسیون  معادله در موجود مستقل که متغیرهای گرفت نتیجه توان می (90) جدول های یافته به توجه با

 و نمایند می تبیین را طبیعی برداری منابع بهره و توسعه احیاء، حفظ، های الیتفع در مشارکت متغیر وابسته تغییرات

 است.  عبارت آن رگرسیونی معادله

Y= 97/9+94/962X 

 است. همچنین دار معنی (99جدول ) (درf ،111/1=p= 57/5رگرسیون ) معادله برای واریانس تجزیه نتیجه واقع در

 دار معنی نقش فرهنگی( – اجتماعی یک متغیر )عوامل فقط معادله در موجود متغیر 7بین  از که گفت چنین توان می

 اند. نداشته معنی دار نقش سایرین و است وابسته داشته متغیر بر

 پیشنهادات و گیری نتیجه

 منابع برداری بهره و توسعه احیاء، حفظ، در مشارکت مردمی بر موثر عوامل رگرسیونی تحلیل هدف با تحقیق این

 بوسیله شده انجام که: بررسی داد نشان تحقیق گرفت. نتایج صورت استان چهارمحال و بختیاری تجدید شونده طبیعی

 های فرهنگی، قابلیت -اجتماعی قانونی، - سیاسی عوامل متغیرهای که، بین است داده نشان همبستگی ضرایب

 مردمی مشارکت متغیر با شناختی انرو و اقتصادی ترویج، متغیرهای تشکیالت و ساختار طبیعی، منابع مروجین

 ملک ؛9913ثمری، ؛9971شاعری، ؛9913شریعتی، ؛9919تحقیقات )خلیقی، با آمده دست به دارد. نتایج وجود رابطه؛

 دارد. مطابقت (9914و حسینی، 9999فیشر، ؛9919میربد، ؛9913متولی، ؛9919طلب، ؛ شادی9979محمدی،

 و برداران بهره نیازهای و عالئق به توجه و طبیعی ترویج منابع های برنامه محتوی وضعیت متغیرهای بین که حالی در

 این از آمده بدست نتایج ندارد. وجود رابطه طبیعی منابع برداری بهره و توسعه احیاء، حفظ، در مشارکت مردمی

 از حاصل کند. نتایجرد می ( را9979محمدی، ملک و9971شاعری، 991شریعتی، ؛9914زن، نظرات )پاپ تحقیق

عوامل  فرهنگی، -اجتماعی عوامل قانونی، - سیاسی متغیر )عوامل 7بین از که داد نشان شده انجام رگرسیونی تحلیل
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 طبیعی، منابع ترویج های برنامه محتوی طبیعی، وضعیت منابع مروجین های قابلیت شناختی، روان عوامل اقتصادی،

 بر دار معنی تأثیر فرهنگی( -متغیر )عوامل اجتماعی یک فقط معادله در ترویج(، موجود ریزی تشکیالت وبرنامه ساختار

 ؛9919با تحقیقات )خلیقی، تحقیق از بخش این نتایج اند. نداشته دار معنی تأثیر و سایرین است داشته وابسته متغیر

 ؛9919؛ میربد،9913متولی، ؛9919طلب، شادی ؛9979محمدی، ملک ؛9913ثمری، ؛9971شاعری، ؛9913شریعتی،

فرایند  در مردمی مشارکت گسترش جهت تحقیق های یافته بر مبنای دارد. مطابقت ؛9914؛ حسینی،9999فیشر،

 گردد: پیشنهاد می شونده تجدید طبیعی منابع برداری بهره و توسعه احیاء، حفظ،

 و می باشند زن شاغل، پرسنل از %3/95فقط  دهد که می نشان کارشناسان جامعه توصیفی آمار از حاصل نتایج  -9

 پیشنهاد لذا دهند، می روستایی تشکیل دختران و زنان را طبیعی منابع برداران بهره از زیادی بخش که شرایطی در

 با موثر برقراری ارتباط جهت زن کارشناسان بکارگیری به نسبت هااستان در سطح طبیعی منابع ادارات که گردد می

بهره  و توسعه احیاء، حفظ، جهت در صحیح آموزش برای تازمینه الزم نمایند، ماقدا روستایی دختر و زن برداران بهره

 گردد. فراهم طبیعی منابع برداری

 استان طبیعی منابع سازمان کارشناسان بین از دهد که می نشان ان کارشناس جامعه توصیفی آمار از حاصل نتایج  -3

 با و اند داشته اعالم مردمی مشارکت و ترویج را یشخو خدمت ( واحد%1/37نفر ) 90فقط  چهارمحال و بختیاری

 این که رسد می نظر به %17از  استان )بیش سطح در و مراتع ها جنگل بویژه طبیعی منابع باالی وسعت به عنایت

 لذا نباشد، کافی الزم آموزشی ارائه خدمات و برداران بهره پوشش جهت ترویج بخش در شاغل تعداد کارشناس

 زمینه کوتاه مدت، آموزشی های دوره ارائه طریق از استان طبیعی منابع مدیران مسئولین و که رددگ می پیشنهاد

 با اجرایی کارشناس عنوان به آنها از نیاز صورت در تا آشنا نمایند ترویج فلسفه و اصول با را کارشناسان سایر آشنایی

 ترویج آموختگان دانش به را اولویت افراد جدید استخدام زمینه در مدیران این که یا و نمایند استفاده رویکرد ترویجی

 دهند.

 احیاء،توسعه حفظ، امر در برداران بهره تشویق هایمدیران گویه و کارشناسان دیدگاه از که داد نشان تحقیق نتایج -9

 طرح اهمیت صوصدرخ برداران بهره به موقع به دادن (، آگاهی979/0تغییرات ) ضرایب با طبیعی، منابع وبهره برداری

 ( و نیز305/0)  ضریب تغییرات با آموزشی های روش بودن مطلوب (916/0تغییرات ) با ضریب طبیعی منابع های

 برنامه در مردم مشارکت جلب در را رتبه و اولویت ( باالترین307/0با ) ن بردارا بهره وتجربیات دانش داشتن درنظر

 مردم مشارکت تداوم جهت که گردد می پیشنهاد لذا اند. طبیعی، داشته عمناب برداری وبهره توسعه احیاء، حفظ، های

 و جمعی ارتباط های رسانه طریق از آنان آنان، معرفی به بهره کم وام قبیل )دادن از متنوع تشویقی های از مکانیزم

 به اقدام هرگونه از قبل ار اولویت کاری و شده  استفاده مردم نیازها با مطابق و ویژه( های در مناسبت آنها از تجلیل

 گردد. فراهم آنها پیش از بیش مشارکت جلب تا زمینه دهند برداران بهره با مشورت

 کتب و نشریات طبیعی منابع احیاء در را نقش مدیران، کمترین و کارشناسان دیدگاه از که داد نشان تحقیق نتایج  -4

 قضیه این اصلی دلیل رسد کهمی نظر به اند. داشته استان طبیعی منابع ادارات و مراتع و هاسازمان جنگل ارسالی

باشد.  برداران می بهره و مردم عامه سواد سطح نیز و مردم نیازهای با تطبیق محتوی عدم و مطالب نگارش باالی سطح

 گردد لحاظ آنها بومی دانش نیز و مخاطبین اطالعات نشریات، سطح و کتب گونه این نگارش در که شود می توصیه لذا

 فنی نه و باشد ترویجی باید کتب و قبیل نشریات این نگارش زبان باشند. لذا آنها از استفاده به قادر راحتی آنان به تا

 صرف.

 نیز و ترویجی های برنامه محتوی وضعیت بین متغیرهای که داد نشان کارشناسان جامعه از تحلیلی های یافته -5

 را طبیعی منابع برداری بهره و توسعه حفظ، احیاء، در برداران بهره مشارکت با انبردار بهره نیازهای و به عالئق توجه
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 گرایی الایده هرگونه از بدور و گرایانه واقع ترویج های برنامه که گردد می پیشنهاد لذا  ندارد. وجود دار معنی بطه

 گیرد. قرار ها مهبرنا تدوین مبنای آنها نمودن و برطرف مخاطبین نیازهای طرفی از و باشد محض

 مردم مشارکت با ارتباطی - سیاسی نیز و عوامل اقتصادی بین عکس رابطه که داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج -6

 های سیاست آنکه دیگر و اهمیت نیست اول درجه در مردم مشارکت برای مالی مسائل تنها کهیعنی این دارد، وجود

 از مردم دور کردن زمینه باشد، سودآور که این از بیش طبیعی منابع برداری و بهره توسعه احیاء، حفظ، درزمینه جاری

 را آنها نقش و مردم از خویش های تلقی و هابرداشت عوامل دولتی گردد می توصیه لذا دارد، دنبال به را مشارکت

 مناطق و روستاها اناتامک و فرهنگ با شرایط، متناسب فوق مقوله چهار راستای در را خویش هایسیاست داده و تغییر

 دهند. بازنگری قرار مورد هدف

 اقتصادی، قانونی، – سیاسی متغیر )عوامل 7بین  از نشان دادکه متغیره چند رگرسیون تحلیل از حاصل های یافته  -7

 های قابلیت و ترویج تشکیالت و ترویجی، ساختار های برنامه محتوی وضعیت اجتماعی، – فرهنگی روان شناختی،

 عوامل سایر و اند مردم بوده مشارکت بر دار معنی نقش دارای فرهنگی – اجتماعی فقط عوامل طبیعی( منابع ینمروج

 شناختی، محتویی، روان اقتصادی، سیاسی، های جنبه مفرط ضعف بازگو کننده خود این و اند نداشته ار د معنی نقش

 مشارکت، سازی فرهنگ که گردد می پیشنهاد ذاباشد. ل مردم می مشارکت جلب به مربوط مباحث ساختاری و فنی

 منابع های تعاونی به ویژه توجه مردم، با عوامل اجرایی موثر ارتباط برقراری ، اجتماعی – فرهنگی های مقوله توجه به

 طبیعی منابع اندرکار دست و نهادهای دولت کار دستور در جمعیت کنترل و غیردولتی های و سازمان شوراها طبیعی،

 انجام یا فراخوان و عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه تخصصی های تیم از کمک گرفتن راستا این در گیرد. قرار

 موثر باشد. های حل راه از یکی تواند می مشارکت ادبیات در فرهنگی– اجتماعی عوامل موضوع و زمینه در تحقیقات

 منابع

 ترویج معاونت کشورها. سایر تجربه اساس بر ترویج ملی شبکه در مردمی های تشکل و مردم جایگاه بررسی 9914ع. زن پاپ -9

 ، ترویجی آموزشی ارزشیابی و مطالعات گروه ترویج، نظام طراحی و مطالعات ،دفتر کشاورزی جهاد وزارت بهره برداری نظام و

 تهران.

 کاشانی، علیرضا خوداتکایی. ترجمه: و پایداری برای مناسب عملیات و هاسیاست کشاورزی بازآفرینی 3009ان.  جولز پرتی -3

 تهران. ، 46 شماره توسعه، و روستا انتشارات سلسله روستایی، مسائل بررسی و مرکز تحقیقات انتشارات

 آب منابع پایدار مدیریت در محلی جوامع مشارکت بر موثر عوامل بررسی . 9915. ا درویش کیوان ،. ا فهام .، م . س حسینی -9

 تهران. کشور، خاک و آب مشارکتی توسعه ریزی برنامه سمینار رود. حبله خیزحوزه آب در خاک و

 توسعه و طبیعی منابع حافظ های گروه تشکیل برای دوسویه )چارچوبی ارتباط و نی انسا . مشارکت9979س. آبادی خاتون -4

 تهران. ،979اه دیم 39و  31توسعه،  و مشارکت طبیعی، منابع همایش اولین به شده ارائه مقاله پایدار(

 تهران کشور، مراتع و ها جنگل سازمان ترویج و آموزش معاونت پیوند، . هشدار. نشر9914ش.  قوامی م، خسروشاهی -5

 های طرح در دامداران مشارکت میزان بر اجتماعی – اقتصادی مسائل تاثیر بررسی .9919ت. م . ح.  قاسمی ن. ا، خلیقی -6

 تهران. اول، شماره یازدهم، سال طبیعی، منابع و علوم کشاورزی مجله. مرتعداری

استان  طبیعی منابع کل اداره کشور، مراتع و هاجنگل سازمان .9915استان چهارمحال و بختیاری.  طبیعی منابع سیمای -7

 چهارمحال و بختیاری.

خزر.  آبی حوضه های جنگل از دام خروج ساماندهی طرح پذیرش ترویجی – مشارکتی الگوی . طراحی9971ع.  شاعری -1

 تهران. تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزی، آموزش ترویج و دکتری رساله

 های جنگل از حفاظت در نشین جنگل روستائیان مشارکت بر موثر . عوامل9914ن .  ورامینی س، زیادبخش م. ر، شریعتی -9

 . کشور غرب و شمال
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 دانشگاه کشاورزی، آموزش و ترویج دکتری رساله زاگرس. های جنگل اجتماعی جنگلداری جتروی مهندسی .9913د.  ثمری -90

 تهران. تحقیقات، و واحد علوم اسالمی آزاد

 نامه کردستان. پایان استان طبیعی منابع توسعه و احیاء حفظ، در اسالمی شوراهای نقش بررسی .9915م.  پور عثمان -99

 تهران. تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزی، زشآمو و رشته ترویج ارشد کارشناسی

 در مردمی یافته نظام مشارکت تامین برای نشین جنگل های تعاونی ساختار اصالح الگوی طراحی .9979ا.  محمدی ملک -93

 .93-91، ص47-59های  شماره مرتع و جنگل مجله شمال. های مدیریت جنگل
13- FAO.(2007). NGO participation. Available on the 

http//:www.codexalimentarius.net/web/Ngoparticipation. jsp. 

14- Fisher R.J. 1999.Devolution and Decentralization of Forest Management in Asia. Journal of Forestry 

,No,199.vol 2,pp:23-25 

15- Warner K. 2000.Forestry and Sustainable Livelihoods Unasylva, No 202. 

16- Walter S. 2004. Non Governmental organization present and future Relations, Community 

development journal, No 28,vol 3,pp:10-12. 
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 محور کاال و خدمات جنگل -2-2

 نقش و اهمیت کارکردها و خدمات اکوسیستمی جنگل -2-2-1

 هادر مدیریت پایدار جنگل 

 

  9فاطمه مزده، 2حسن جلیلی اصل، *1ساره حسینی

 آموخته دکتری جنگلدرای، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانش   -9

(sareh.hosseini65@gmail.com) 

 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری   -3

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی، موسسه آموزش عالی آبان هراز  -9

 آمل

 

 دهچکی

 هایعرصه با را انسان اقتصادی و فرهنگی فیزیکی، تعامل ها زمینهجنگل از حاصل اکوسیستمی کارکردها و خدمات

 برای راهنمایی کارکردها و خدمات اکوسیستم جنگلی، بندیرو شناخت، طبقهکنند. از اینمی فراهم جنگلی

مدیریت پایدار جنگل  .خواهد ساخت روشن راجنگل مدیریت پایدار  و از جنگل استفاده گذاری، چگونگیسیاست

های ها است که بر استمرار کارکردها و خدمات گوناگون اکوسیستم جنگلی برای نسلترین محور اداره جنگلاصلی

 های جنگلیعرصههمه جانبه در  ای پایداریتوسعهبه  رسیدندر جهت  این شیوه مدیریتیاهداف  آینده تأکید دارد.

آموزش  جیتروی، آنها به سمت پایدارهدایت و  اکوسیستم جنگلی هاتخریب برای کاهش از جمله راهکارهالذا است. 

 .باشدمی کوسیستم جنگلمدیریت پایدار ا یااجرو  شناخت کارکردها و خدمات اکوسیستمی آن ی،حفاظت اصول

 کارکردها، خدمات، اکوسیستم جنگل، مدیریت پایدار جنگل :کلیدی کلمات

 مقدمه 

 اساسی هدف باید آن و نگهداری حفظ که است ارزشمندی هایسرمایه و ثروت مثابه به کنونی دنیای در طبیعی منابع

 در زمینی هاینظامبوم کارکردهای اهمیت و بر جایگاه تأکید با اندیشمندان از بسیاری گیرد. قرار انسان هایفعالیت

دانند می پایدار توسعه و مدیریت به دستیابی شرط را طبیعی منابع زا پایدار و استفاده حفاظت انسان، بهزیستی

-مجموعه میزبانی با زمین هایخشکی روی بر موجود متنوع های(. از اینرو اکوسیستم9911اخالق و همکاران، )خوش

 اشکال هکه ب شوندمی خدماتی و تولیدات مستمر جریان و گیریشکل پیچیده اکولوژیکی، موجب فرایندهای از ای

 آن، از بخشی که مستمر جریان هستند. این آفرین انسانی نقش معاش یا و اقتصادی در حیات غیرمستقیم و مستقیم

 شود،می مبادله انسانی جوامع میان در کاالهای اقتصادی شکل به قراردادی مناسبات مسیر از و تولیدی طی فرایندهای

 توانایی آن مشخصۀ که وجه شده زائیده اکوسیستمی کارکردهای عنوان هب پیچیده انفعاالت از فعل و ایرشته درون از

 .است انسانی مداخالت غیاب در استمرار

mailto:sareh.hosseini65@gmail.com
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 9970دهه  اوایل و 9960دهه  به مربوط اکوسیستمی خدمات و کاالها کارکردها، اولیه مفاهیم منابع

 قابلیت عنوان نگل بهطبیعی مانند ج اکوسیستم (. کارکردهای9973باشد )آدام و آدام، می میالدی

 یا مستقیم بطور را موجودات که نیازهای خدماتی و کاالها نمودن فراهم برای طبیعی هایمولفه و فرآیندها

 تعریف، کارکردهای این از استفاده با (.3009شود )گو و همکاران، تعریف می کنند،می فراهم غیرمستقیم

-می نظر گرفته در اکوسیستم ساختارهای و اکولوژیکی فرآیندهای از ایمجموعه زیر عنوان به اکوسیستم

 که خود است اکولوژیکی هایزیرسیستم مجموع طبیعی فرآیندهای نتیجه خدمات( و )کاال شود. هر کارکرد

 (.9997هد )کاستانزا و همکاران، می تشکیل را بخش یک

ای در زایش قابل مالحظهایران باعث اف مختلف هایبخش در جمعیت رشد و توسعه امروزه روند سریع

های طبیعی مانند جنگل و در نتیجه تخریب و نابودی آنها شده است )هزاره برداشت منابع و اکوسیستم

های جنگلی، مفهوم خدمات (. برای جلوگیری از کاهش بیشتر کیفیت اکوسیستم3005اکوسیستم، 

زیستی آن )بورخارد و اثرات محیطریزی حفاظت و ارزیابی اکوسیستم به عنوان مسئله اصلی در برنامه

 رفاه هایویژگی با اکوسیستم جنگل عملکردهای ساختن مرتبط ابزاری برای عنوان به ( و3090همکاران، 

 (. 3009قرار گرفته است )فیشر و همکاران،  توجه مورد انسانی

 موضوع جنگل، طبیعی اکوسیستم و رفاه انسان بین روابط تشریح در اصلی هایبحث از از اینرو یکی

 اکوسیستم جنگل (. اینکه3005است )هزاره اکوسیستم،  اکوسیستم جنگل خدمات بندیشناسایی و طبقه

اکوسیستم  مباحث خدمات مرکزی هسته که است موضوعی دارد بشر سطوحی برای چه در منافعی نوع چه

 هر کدام تأثیر چگونگی درک و اکوسیستم جنگل خدمات بندیطبقه و شناسایی .گیردمی بر در را جنگل

را  هی جنگلیاکوسیستم از گیریبهره و حفاظت کالن مدیریت، سیاستگذاری زمینه انسان رفاه و زندگی در

کافی  ارزشمندند آنها اینکه از آگاهی فقط اکوسیستم جنگل، منافع و خدمات درک برای کند.می فراهم

ها چیست و اهمیت آنها در مدیریت پایدار جنگل خدمات چیستند و نقش این بدانیم، است نیاز بلکه نیست،

 گرفت. خواهند قرار تأثیر تحت های مدیریتیروش از استفاده با و چگونه

 روش پژوهش 

-انجام شده و منابع اسنادی و کتابخانه« تحلیلی -توصیفی» های کیفی بوده که به روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش 

 .شودای بخش مهمی از آن را شامل می
 . نتایج9

نقش و اهمیت کارکردها و "این بخش از پژوهش به توصیف و تحلیل پارامترهای مهم در ارتباط با عنوان پژوهش 

 شود.پرداخته می "ها خدمات اکوسیستمی جنگل در مدیریت پایدار جنگل
 مدیریت پایدار 

خاص واقع شده است. واضح است که مدیریت پایدار جنگل یک مفهوم استنتاجی است که در اکثر کشورها مورد توجه 

مفهوم یکسانی در این زمینه وجود ندارد. اما به هر حال مدیریت پایدار جنگل باید بتواند تا حد امکان نیازهای افراد 

ذینفع مختلف موجود در این زمینه را پاسخگو باشد. به عبارت دیگر مدیریت پایدار عبارت از مدیریت منابع با توجّه به 

اری است. این مدیریت از یک طرف موجب هدایت و کنترل استفاده انسان از منابع شده و از طرف دیگر بر اصل پاید

عنوان کارآمدترین نوع مدیریت در منابع پایش و توجّه دائمی به اصول پایداری استوار است. مدیریت پایدار، امروزه به

های جانبه در عرصهپایداری همه یرسیدن به توسعهی مدیریتی در جهت طبیعی شناخته شده است. اهداف این شیوه
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های پیشرفته در سطح دنیا است )هلسنکی، کارگیری روشطبیعی است. لذا مدیریت چنین سیستمی نیازمند به

9999.) 

  مدیریت پایدار جنگل 

نوع زیستی، تولید، ای است که تها و اراضی جنگلی به نحو و اندازهمدیریت پایدار جنگل، مدیریت استفاده از جنگل

قابلیت تجدید حیات، شادابی و پتانسیل قابل تحقق آنها در حال حاضر و آینده هماهنگ با کارکردهای اکولوژیکی، 

ها نشود. به عبارت اقتصادی و اجتماعی در سطوح محلی، ملی و جهانی حفظ گردد و موجب صدمه به سایر اکوسیستم

 اثرات بدون جنگل، مطلوب کارکردهای استمرار به توجه با مشخص اهداف هب دستیابی برای جنگل مدیریت دیگر نوعی

 (. 3090؛ باالنا، 9999)سیفور،  است اجتماعی و فیزیکی محیط بر روی نامطلوب
های ها است که بر استمرار کارکردهای گوناگون جنگل برای نسلترین محور اداره جنگلمدیریت پایدار جنگل اصلی

های اساسی مدیریت المللی برای تهیه چهارچوبهای گوناگونی از سوی مجامع بینتاکنون تالشآینده تأکید دارد. 

ای برای کشورهای مختلف بوده ها فرآیندهای گوناگون منطقهپایدار جنگل صورت پذیرفته است. دستاورد این تالش

 (. 3099است )امیلی و داگمار، 

 اکوسیستم جنگلی  خدمات کارکردها و 

هایی هستند که موجب اکوسیستم جنگلی فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی )بیولوژیکی( و یا ویژگی کارکردهای

شوند. کارکردهای اکوسیستم جنگلی به عنوان ظرفیت فرآیندها طبیعی و بقای ذاتی )حفظ خودبخودی( جنگل می

کنند، قیم یا غیرمستقیم فراهم میاجزای آن برای تأمین کاالها و خدماتی که نیازهای موجودات را به طور مست

هایی های جنگلی و گونهباشد. خدمات اکوسیستم جنگلی عبارتند از شرایط و فرایندهایی که از طریق آن اکوسیستممی

کنند. خدمات دهند تداوم حیات انسان را تضمین کرده و نیازهای او را تأمین میکه ساختار آن را تشکیل می

 (.9997باشند )دیلی، بوده و دارای ابعاد اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی میاکوسیستم بسیار متنوع 
 اکوسیستم  جنگلی خدمات بندی جامع کارکردها وطبقه 

 و اطالعاتی ، تولیدی، زیستگاهیبه چهار گروه اصلی شامل کارکردهای تنظیمی جنگلی کارکردهای یک اکوسیستم

 (.3093شوند )دگروت و همکاران، تقسیم می

  تنظیمی کارکردهای (1

 و اکولوژیکی فرآیندهای ضروری تنظیم جنگل برای طبیعی هایاکوسیستم توانایی به مربوط کارکردها، از گروه این

 باشند.می ای )بیوسفر(کره فرآیندهای زیست و بیوژئوشیمیایی هایخهچر طریق از حیات از حمایت هایسیستم

 تأمین آب، تنظیم اختالالت، از جلوگیری و هوا، آب تنظیم گاز، تنظیم شامل؛ مجزا کارکرد 99 به تنظیمی کارکردهای

 و افشانی،دهگر زائد )پسماندها(، مواد دفع عملیات مغذی، مواد تنظیم خاک، تشکیل خاک، نگهداری آب، عرضه و

 (. 3003شوند )فابر، می بندیتقسیم بیولوژیکی )زیستی( کنترل

  زیستگاهی کارکردهای (2

 زمین فراهم روی بر وحشی جانوران و گیاهان هایگونه تمام زندگی برای مناسبی مکان جنگلی هایاکوسیست

 دو به زیستگاهی کارکردهای کند.می کمک تکاملی فرآیند و بیولوژیکی ژنتیکی، تنوع حفظ به آن موجب به و کنندمی

-می ارائه را متفاوتی خدمات هر یک که شوندمی تقسیم ایکارکرد خزانه و پناهگاهی کارکرد شامل مجزا فرعی کارکرد

 (. 3007دهند )گاتمن، 
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 تولیدی کارکردهای (9

 و منابع انرژی ژنتیکی، و ارویید منابع غذا، آب، اکسیژن، جمله از منابع از بسیاری مانند جنگل، طبیعی هایاکوسیستم

 طبیعی تجدیدپذیر منابع به تولیدی کارکردهای قسمت این در کنند.می فراهم را هاساختمان و پوشاک برای اولیه مواد

 مجزا کارکرد پنج به تولیدی باشد. کارکردهای مردم برای درک قابل که شودمی محدود تولید از بخش همان به و

 (.9997شوند )کاستانزا و همکاران، تقسیم می تزئینی منابع و داروئی منابع ژنتیکی، منابع خام، مواد غذا، شامل

  اطالعاتی کارکردهای (4

 و آموزش برای زیادی را هایفرصت و بوده هنر و فرهنگ علوم، برای حیاتی و مهم القائی منبع یک جنگلی اکوسیستم

شناختی زیبائی اطالعات شامل مجزا کارکرد 5 به اطالعاتی دهایکارکر (.3003کند )هاوارف و فاربر، می فراهم تحقیق

 تقسیم و آموزشی علمی اطالعات تاریخی و و مذهبی اطالعات هنری، و فرهنگی الهامات اکوتوریسم، و تفریح )هنری(،

 (. 3007شود )بویدی، می

 هااکوسیستم  جنگلی در مدیریت پایدار جنگل خدمات نقش و اهمیت کارکردها و 

 وسیستم جنگلی به عنوان زیستگاه بسیاری از موجودات زنده و بستر فرایندهای اکولوژیکی، یکی از اک

ها، محصوالت و تولیدات ای از مزیتشود. این اکوسیستم با ارزش مجموعههای پیچیده در دنیا محسوب میاکوسیستم

صورت مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی  ها بهکند. جنگلبها را برای جامعه انسانی و حیات وحش عرضه میگران

ها اذعان داشته و های مردم اکثر افراد جامعه به نقش جنگلای دارند. امروزه با گسترش آگاهیانسانها نقش ارزنده

های اخیر در های مردم نهاد زیادی، جهت حفاظت از این منابع با ارزش شکل گرفته است. آنچه که در دههسازمان

باشد. در گذشته به جنگل تنها از منظر برداشت و بهره برداری چوب ها میموده، نحوه مدیریت جنگلجوامع تغییر ن

فرسایش خاک،  شد. حفظ منابع آب و خاک، جلوگیری ازهای جنگل توجهی نمیگردید و به سایر مزیتتوجه می

ای طبیعی جنگلی، حفظ محیط هپارکربن، افزایش منابع آب زیرزمینی، جذب دی اکسید کتوسعه تفرج گاه ها، 

های ای از خدمات ارزنده اکوسیستمزیست، تولید چوب، تولید محصوالت فرعی، حفاظت از جانوران، ... تنها گوشه

باشد. با این مقدمه کوتاه میتوان به نقش، اهمیت و ضرورت حفظ و حراست از جنگل پی برده و همچنین جنگلی می

ه جنگل، مدیریت دقیق، پایدار و بدون اشتباهی را نیازمند است. زیرا مدیریت منابع دریافت که با وجود ساختار پیچید

-طبیعی بخصوص مدیریت جنگل، به دلیل نقش مهم جنگل در برقراری تعادل اکولوژیک در کره زمین، جزء مدیریت

برای حفظ و ارتقاء کمیت  (. امروزه مدیریت پایدار جنگل3003گردد )پوکاال، های مهم و تاثیرگذار در دنیا محسوب می

و کارکردهای اکوسیستم جنگلی ضروری است. زیرا تغییر در نگرش مدیریتی جنگل و حرکت از  و کیفیت خدمات

تر آن سبب اهمیت یافتن کارکردهای دیگر راهکار تولید محصول چوب پایدار به سوی مفهوم پایداری به معنای وسیع

 (.3005روکس، جنگل در زمان کنونی شده است )لکسر و ب
 گیری نتیجه

درصد کل کشور است.  1/1میلیون هکتار و معادل  4/93های ایران حدود طبق آخرین آمار و اطالعات، سطح جنگل

-طلبد. بر اساس آمار موجود، سطح جنگلدهد که توسعه و حفظ جنگل در ایران همت زیادی میاین موضوع نشان می

رویه های بیدرصد خاک کشور بوده که در طی زمان به علت استفاده 35ش از های بسیار دور بیهای کشور در گذشته

باشد در میلیون هکتار می 9/9های شمال کشور حدود (. وسعت جنگل9911زاد ناورودی، کاهش یافته است )حسن

ن هکتار از میلیو 7/9سال حدود  40میلیون هکتار بوده است یعنی در کمتر از  6/9وسعت آن  9950حالی که در دهه 

شود و با ادامه این های شمال تخریب میهزار هکتار از جنگل 45ها از بین رفته است. بنابراین ساالنه حدود این جنگل

(. مقایسه این 9914ها باقی نخواهد ماند )امیرنژاد، سال بعد چیزی از این جنگل 40یعنی حدود  9430روند در سال 
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دهد. با توجه به آمار و ارقام ذکر شده امروزه های کشور را نشان میتوسعه جنگلآمار ضرورت توجه به حفظ، احیاء و 

های طبیعی جنگل ایران در موقعیت برای همه متخصصان علوم طبیعی مشخص شده است که وضعیت اکوسیستم

ای متعددی را را هها و برنامهها، مراتع و آبخیزداری کشور طرحبرد. در همین راستا سازمان جنگلبحرانی به سر می

جهت مدیریت پایدار آنها تاکنون اجرا کرده و یا در دست اجرا دارد تا ضمن کاهش فشار و جلوگیری از برداشت بی

ها بکاهد و تواند از شدت این تخریبها نماید. بنابراین از جمله راهکارهایی که میرویه، اقدام به حفاظت و احیاء جنگل

دهد اجرای مدیریت پایدار اکوسیستم جنگلی و ترویج آموزش حفاظت اصولی و شناخت  آنها را به سمت پایداری سوق

 باشد.کارکردها و خدمات اکوسیستمی آن می
 فواید و منافع و همچنین زمین کره اکولوژیک توازن در زیادی اهمیت و های جنگلی ایران، نقشزیرا اکوسیستم

 این کاالهای و خدمات الزم است منافع این نمودن مشخص است. برای آورده فراهم هاانسان برای را بیشماری اقتصادی

مدیریت  همچنین و ریزیبرنامه در فرایند تا گیرد قرار بندیطبقه مورد و تفکیک شکل سیستماتیک به اکوسیستم

 شود. واقع استفاده مورد پایدار آنها
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 تفرجی پارک جنگلی ماسوله با استفاده از روش مشروط برآورد ارزش -2-2-2

 9و محمدرسول نظری سندی 2، سلیمان محمدی لیمایی*1سیده سمانه حسینی چمنی

 یعی و آبخیزداری، گیالن، فومنمنابع طب کارشناس ارشد، جنگلداری، اداره -9

(Hosseini.SSCH@gmail.com) 

 سرا بع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعهاستاد، گروه جنگلداری، دانشکده منا -3

 سرا دانشجوی دکتری مدیریت جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعه -9

 چکیده

دهد. این محیطی بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی را به خود اختصاص میگذاری منابع طبیعی و زیستارزش

ار ملی و تاریخی میراث جوامع انسانی بوده و سرمایه اصلی اکوتوریسم به های طبیعی، آثمنابع همانند اکوسیستم

های هیرکانی در ترکیب با آثار گردشگری مهمی همچون شهرک آیند. شهرستان فومن با دارا بودن جنگلحساب می

آید. حساب می بدیل استان گیالن، ایران و حتی خاورمیانه بهتاریخی ماسوله، از جمله جواذب گردشگری طبیعی بی

تفرج از اهمیت بسیار زیادی  -محیطی، تفریحاین منابع در غالب پارک جنگلی با ارائه خدماتی نظیر کارکردهای زیست

گذاری برخوردارند. اما رایگان تلقی شدن این خدمات، عدم آگاهی از وجود پرداخت حق بازدید برای عموم و ارزش

گذاری وارد شود. از آنجا که ارزش های جبران ناپذیری به شاکله آنشته آسیبهای گذنادرست باعث شده که در سال

مالی و تعیین عیار اقتصادی خود عاملی بسیار مهم در مساله حفاظت و نگهداری آن است، لزوم انجام چنین پژوهشی 

دکنندگان به پرداخت حق بازدید رسید. هدف از انجام این مطالعه، تعیین عوامل موثر بر تمایل بازدیضروری به نظر می

ها بود. این مطالعه با روش و همچنین برآورد ارزش اقتصادی سالیانه تفریحی پارک جنگلی ماسوله از دیدگاه آن

  نامه دوگانه دو بعدی انجام شده است. ( و با استفاده از پرسشCVMگذاری مشروط )ارزش

 ل لوجیت. گذاری مشروط، ماسوله، مدارزش کلمات کلیدی:

 مقدمه

های زندگی شهری و صنعتی، جامعه انسانی نیازمند ارتباط با طبیعت و ملزم به حفظ آن است. امروزه با افزایش تنش

(. 96: 9991گردشگری راهی مناسب برای کاهش تأثیر این پدیده و پر کردن اوقات فراغت است )تیمورنژاد و همکاران، 

برای رفاه انسان فراهم می  همچون گردشگری راکه خدمات بسیاری  هستندی از جمله منابع یجنگل هایاکوسیستم

. از سویی نیز روند رو به رشد (Islam et al., 2019: 15)رایگان تلقی شود نماید اما ماهیت طبیعی آن باعث شده که 

های بالقوه درآمد (.94:9993جمعیت و نیاز به خدمات چندگانه این منابع سبب تخریب آن شده است )فتاحی، 

شود های مستقیم محسوب میتفریحی و استفاده از طبیعت مناطق جنگلی برای تفرج و گذران اوقات فراغت، از ارزش

های غیر مستقیم اما خدمات اکولوژیک مانند: توانایی این مناطق در جذب کربن هوا و تعدیل آب و هوا، جزء ارزش

های محیط ه مردم فقط برای موجودیت آن منبع، و فعالیتهستند. ارزش وجودی، ارزش ذاتی یک منبع است ک

در چند سال اخیر اقتصاددانان زیادی به سنجش زیستی، قائل هستند حتی اگر هرگز آن را نبینند یا استفاده نکنند. 

گذاری منابع ای در ارزشو در این خصوص پیشرفت قابل مالحظه نقش منابع جنگلی در تامین رفاه انسان پرداخته

ها اند. اگر چه بیشتر توجه اقتصاددانان صرف ارزش مصرفی جنگلمصرفی و غیر مصرفی اکوسیستم جنگل بدست آورده
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ها نیز با گذر زمان مورد ارزیابی قرار گرفته است )پیری و همکاران، شده اما با این وجود ارزش غیرمصرفی جنگل

داری آنالیزهای گذاری هستند در نظام سرمایهرزشبه دلیل آنکه محصوالت چوبی به راحتی قابل ا (.95: 9911

گیرد. اما باید به این نکته توجه نمود که از دیدگاه اجتماعی، جنگل عالوه بر اقتصادی در جنگل بر روی آن انجام می

(. این محصوالت نقطه 90: 9996باشد )محمدی لیمایی، ارزش محصوالت چوبی، دارای محصوالت غیر بازاری نیز می

میان این  درآیند که به حساب میبرای افزایش رفاه عمومی ها گذاری اقتصادی دولتا قابل اطمینانی در سیاستاتک

گیری، تری برخوردارند. عدم توجه به قیمت این منابع در سطوح تصمیمهای جنگلی از نقش بسیار مؤثر و مهمپارک

های تفرجگاهی از ها و مکانیاری از اقتصاددانان ارزش پارکگردد. بسهای غیرپایدار میها وسیاستمنجر به اخذ تصمیم

-)پیرینمایند اند برای استفاده یا افزایش خدمات پرداخت کنند، ارزیابی میها مایلنظر مردم را، برآورد مبالغی که آن

ها در بازار خرید و بر این اساس ضرورتی ندارد تا خدمات منابع تفریحی و مطبوع بودن آن(. 94: 9999و همکاران، کیا 

)ریال( مردم در ازای ها به ریال تعیین شود. آنچه الزم است برآورد مقدار قدرت خریداری فروش شوند تا ارزش آن

(. در این راستا 35: 9911ها است )امیرنژاد و اژدری، استفاده از خدمات منابع تفریحی و لذت بردن از مطبوعیت آن

های ملی و مناطق تفرجی صورت گرفته است. البته دی برای تعیین منافع ناشی از پارک جنگلی، پارکهای زیاتالش

گذاری اقتصادی تا حدی شخصی است و به عواملی چون سلیقه، تجربه، ثروت یا درآمد افراد، وجود کاال و معیار ارزش

کند )دهقانی و همکاران، ستگی پیدا میخدمات جانشین، میزان عرضه و یا تقاضای آن کاال و یا یک خدمت خاص ب

گیری تمایل به پرداخت و ارزش یکی از روش های استاندارد و انعطاف پذیر و با کاربرد فراوان برای اندازه (.96: 9919

. تحقیق و (Walsh et al., 1984: 16)گذاری مشروط است های تفریحی و وجودی منابع محیط زیستی، روش ارزش

کند. با توجه به اهمیت شناخت ها ایفا میوص نقش مهمی در فرآیند مدیریت منابع طبیعی و پارکپژوهش در این خص

ها برای اجتماع، نیاز به مطالعه و تحلیل جامع در زمینه ها و نقش رفاهی آنگذاری کارکردهای، خدمات پارکو ارزش

گذاری تفرجی وهش با هدف تعیین و ارزشاین پژها و خدمات زیست محیطی آن الزم است. گذاری تفرجی پارکارزش

عوامل موثر بر تمایل بازدیدکنندگان به پرداخت  و برآورد ارزش اقتصادی سالیانه تفریح و تفرجپارک جنگلی ماسوله، 

انجام شد. همچنین توسعه کارکردهای پارک جنگلی ماسوله، پیشگیری از تخریب اراضی ملی واقع در آن و حق بازدید 

گیری میزان تمایل به برای اندازه های بازدیدکنندگان در این خصوص نیز مورد بررسی قرار گرفت.گاههاطالع از دید

کنندگان از مدل لوجیت استفاده و بر اساس روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای این مدل برآورد پرداخت بازدید

 شد.

 سابقه تحقیق

ها ، ارزیابی و مدیریت تفرجگاه«های ملی و جنگلی ایراندمه ای بر پارکمق»ها در ایران با انتشار کتاب مسأله تفرجگاه

(، ارزش بوستان آبشار 94: 9997(. جانپاس )960: 9959را از جنبه علمی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت )یخکشی، 

هر خانوار برای  تهران از دید بازدیدکنندگان را مورد بررسی قرار داد. در این بررسی متوسط ارزش تفریحی ساالنه

(، ارزش تفرجی پارک جنگلی چغاسبز 9: 9996ریال برآورد شد. مهدوی و همکاران ) 9/930561بوستان آبشار تهران 

گذاری مشروط مبادرت نمودند. میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بازدید از این ایالم با استفاده از روش ارزش

ریال برآورد شد.  3/49901نفر معادل  9به پرداخت هر خانوار با احتساب  ریال و میانگین تمایل 9/99969پارک 

گذاری (، منافع اقتصادی مربوط به پارک آزادی شیراز با استفاده از روش ارزش93: 9996سیدصالحی و همکاران )

ریال  6990برابر دو بعدی برآورد نمودند. بازدیدکنندگان در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی  -مشروط دو گانه 

میلیارد ریال به صورت سالیانه برآورد شد.  94برای استفاده در یک روز بودند، بازدهی کلی پارک نیز در حدود 

(، برای برآورد ارزش اقتصادی پارک جنگلی آبشار یاسوج و عوامل مؤثر بر تمایل به 97: 9995محمودی و همکاران )

ی مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه دو بعدی استفاده نمودند. متوسط گذارپرداخت بازدیدکنندگان از روش ارزش
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ریال برآورد شد. همچنین ارزش تفریحی ساالنه پارک برای هر هکتار معادل  99010تمایل به پرداخت هر فرد معادل 

اصفهان از (، در برآورد ارزش تفریحی پارک کوهستانی صفه 93: 9990میلیارد ریال بدست آمد. کیانی سلمی ) 9069

گذاری مشروط استفاده و همچنین به برآورد تمایل افراد به پرداخت اقدام نمودند. متوسط تمایل به روش ارزش

تومان بوده که با توجه به تعداد سه میلیون بازدید کننده و متوسط بعد خانوار  399/ 9909پرداخت هر خانوار در ماه 

 تومان برآورد گردید. 9569759163کوهستانی صفه نفر مبلغ کل ارزش تفریحی ساالنه پارک  1/9

( برای اولین بار به طور تجربی از این روش برای تخمین ارزش تفریحی مناطق جنگلی مین در ایاالت 9999دیویس )

( از این روش استفاده 9970( و برکشایر و همکاران )9976متحده استفاده کرد. بعد از وی، رندال و همکاران )

گذاری منابع طبیعی زیست . این روش در ادامه مورد توجه محققان برای ارزش (Tseng et al., 2009: 9)نمودند

(، ارزش اقتصادی 3099 :9) Rathnayakeشود. محیطی قرار گرفت. در ادامه به چند مورد از مطالعات اخیر پرداخته می

ط پرداخت. میانگین تمایل به پرداخت هر گذاری مشروسریالنکا با استفاده از روش ارزش (MNP)پارک ملی مینریا 

(، 96: 3097و همکاران ) Resendeروپیه سریالنکا بود.  973دالر آمریکا معادل با  90/9بازدیدکننده داخلی به میزان 

کنندگان را برای حفظ اکوسیستم حفاظت شده گذاری مشروط، تمایل به پرداخت بازدیدای با روش ارزشدر مطالعه

دالر و بطور ساالنه میانگین  96/7دو سیپو در جنوب شرقی برزیل پرداختند. میانگین تمایل به پرداخت پارک ملی سرا

دالر را بدست آوردند. هالکوس و ماتیسوری به بررسی نگرش اجتماعی و تمایل به پرداخت  799000تمایل به پرداخت 

پرداختند متوسط میزان تمایل به  (CVM)روط گذاری مشمردم برای حفاظت از منابع آبی، با استفاده از روش ارزش

ارزش اقتصادی دریاچه پی لی  . نانداجیری(Halkos and Matsiori, 2014: 13)یورو برآورد شد  71/ 99پرداخت افراد 

گذاری مشروط انجام داد. نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین مقدار تمایل به کوال، را با استفاده از روش ارزش

روپیه و میانگین تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت آب  71/99برای ایجاد امکانات اضافی در دریاچه،  پرداخت

 .(Nandagiri, 2015: 7)روپیه برآورد شد  99/40دریاچه 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 3400ن است. مساحت آن کیلومتری تا این شهرستا 95پارک جنگلی ماسوله در غرب فومن واقع شده و دارای فاصله 

بند متر از سطح دریا بوده که جزو مناطق میان 9100تا   100هکتار، قسمت اعظم آن کوهستانی و دارای ارتفاع 

گراد و دارای شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب درجه سانتی 7/99گردد.  میانگین درجه حرارت آن محسوب می

(. 9های آن از نوع ناهمسال است )شکل برگ آمیخته بوده و جنگلختی پهنهای دراست. این پارک جنگلی دارای گونه

وری از تولیدات های طبیعی و با هدف مدیریت و بهرههای اجرا شده در این منطقه بر حفاظت از عرصهمحوریت طرح

ن منظور در طی سالیان اکنون بر اکوتوریستم و مدیریت پایدار آن قرار دارد. برای ای غیر چوبی جنگل قرار داشته و هم

های توریستی این منطقه به منظور تامین هایی با هدف ایجاد بازده تولید از پتانسیل جاذبهگذشته مجموعه طرح

   (. 59: 9991های حفظ و نگهداری اکوسیستم آن تصویب و اجرا شده است )حسینی چمنی، هزینه
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 منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 روش تحقیق

های استاندارد گذاری مشروط استفاده شده است. این رویکرد به عنوان یکی از روشانجام این مطالعه از روش ارزش در

های طبیعی و همانند آن شناخته های جنگلی، تفرجگاهبرای برآورد ارزش اقتصادی کاالهای غیر اقتصادی همانند پارک

و گانه سوالی است که در پاسخ آن دو جواب بلی یا خیر (. روش انتخاب د99: 9999شود )نخعی و همکاران، می

که هدف برآورد تمایل به پرداخت  . بنابراین در این مطالعه(Hanemann et al, 1991: 10)گردد استفاده می

گذاری بازدیدکنندگان در برابر سه مبلغ پیشنهادی با دو جواب بله یا خیر بود از این روش استفاده گردید. روش ارزش

دهد که تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از یک مقصد توریستی و گردشگری چه بر این موضوع اهمیت میروط مش

توانند برای این تفرجگاه پرداخت نمایند. استفاده از واژه مشروط به این باشد و در واقع چه مقدار پول میمیزان می

یک موقعیت فرضی خرید قرار دهند )راحلی و گران باید خود را در دلیل است که بازدیدکنندگان و گردش

 (.39: 9993همکاران

 گذاری مشروطروش ارزش

-در این روش فرض بر آن است که افراد یا خانوارها تابع مطلوبیت خود را با توجه به محدودیت درآمدشان حداکثر می 

دهند. اگر ورد رفاه خانوار را تشکیل میمستقیم و حداقل تابع مخارج، مبانی نظری برآکنند. در نتیجه تابع مطلوبیت غیر

 :(Hanemann, 1984: 11)نمایش دهیم آنگاه داریم  Uارزش تابع مطلوبیت افراد را با 

  (        9)رابطه 
برداری از دیگر عوامل  sدرآمد فرد و  yآورد، تابع مطلوبیت غیرمستقیم که بازدیدکننده بدست می  Uکه در این رابطه،

باشد. هر بازدیدکننده وقتی حاضر به پرداخت برای کاالی زیست محیطی خواهد بود که ماعی فرد میاجت -اقتصادی

پردازد، نسبت به زمانی که از آن کند و مبلغی را برای آن میمطلوبیت او در مدتی که از کاالی مورد نظر استفاده می

صفر برای زمانی  ،(U)مستقیم . در تابع مطلوبیت غیرپردازد، بزرگتر باشدکند و در نتیجه مبلغی نیز نمیاستفاده نمی

 Lee)باشد است که فرد تمایل به پرداخت مبلغی برای استفاده از کاالی مورد نظر ندارد و یک برای حالت عکس آن می

and Hann, 2002: 23) . 

  (        3)رابطه 
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-، که به طور تصادفی و مستقل از یکدیگر توزیع شدهمتغیرهای تصادفی با میانگین صفر هستند 1єو  0єدر این رابطه 

 در اثر استفاده از منبع زیست محیطی عبارت است از: (ΔU)اند. تفاوت ایجاد شده در مطلوبیت 

  (9)رابطه 
قت با پرداختن دهنده مطلوبیت خود را با گفتن بله و موافبه این معنی است که پاسخ بزرگتر از صفر باشد، UΔچنانچه 

که متغیر  WTPگیری برای تعیین مدل جهت اندازه .(Park and Loomis, 1991: 13)کند مبلغی برای تفرج بیان می

های غیربازاری یک شود که فرد مبلغ پیشنهادی برای تعیین ارزشوابسته آن از نوع متغیر وابسته کیفی است، فرض می

کند. معموالًدر بیان را رد می پذیرد و یا آنطلوبیت خود تحت شرایطی میمنبع طبیعی را بر اساس بیشینه ساختن م

ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته در تخمین توابع فرض بر آن است که متغیر وابسته بایستی از توزیع پیوسته 

پذیرش و عدم پذیرش( )مثل گیران در قالب یک مجموعه محدود برخوردار باشد. در بسیاری مواقع رفتار تصمیم

(. لذا برای کمی کردن این صفات، متغیرهایی ساختگی با قبول دو مقدار 33: 9994شود )امینی و شهبازی، خالصه می

شود. در این حالت مقدار صفر بیانگر عدم وجود و عدد یک حاکی از وجود یا تحقق آن صفر و یک در نظر گرفته می

-های رگرسیون گسسته مطرح میلت پیوسته نبودن مقادیر متغیر وابسته، با نام مدلها، به عباشد. این قبیل از مدلمی

هایی که دارای متغیر وابسته دوتایی هستند از الگوهای احتمال خطی، باشند. به منظور بررسی  بررسی رگرسیون

 (.94:  9999شود )نخعی و همکاران، لوجیت، پروبیت و توبیت استفاده می

 یتمدل رگرسیونی لوج

در این پژوهش برای بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی شامل متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل به پرداخت 

این است که فرد پیشنهاد  i(P(افراد به منظور ارزش تفریحی از مدل رگرسیونی لوجیت استفاده شده است. احتمال 

(A) طبق مدل ها را قبول نکند بر بازدیدکننده هیچکدام از پیشنهاداحتمال این که و  4 را بپذیرد به شکل رابطه

 .(Maddala, 1983: 360)باشد عکس آن میلوجیت 

  = (4)رابطه 

 

اقتصادی  -تابع تجمعی با اختالف لوجستیکی استاندارد است و بعضی از متغیرهای اجتماعی ηF(ΔU)که در رابطه فوق 

و  ، رود ضریب های برآورد شده هستند که انتظار می و  β  ،γشود. حقیق شامل میرا در این ت

 .and Hann, 2002: 23) (Lee باشند 

 بنابراین خواهیم داشت: 

 (5)رابطه 
 

های اقتصادی فرد را بر عدم پذیرش آن ارزشنسبت احتمال پذیرش حداقل یکی از مبالغ پیشنهادی جهت  5 رابطه

 (.94:  9999لگاریتم طبیعی گرفته شود خواهیم داشت )نخعی و همکاران،  5دهد. حال چنانچه از رابطه نشان می

 (6)رابطه 
1

PiLi Ln U A Y S
Pi

   
 

      
 

 

ه احتمال عدم پذیرش آن به تابع لوجیت معروف است. تابع بیانگر نسبت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی ب 6رابطه 

 شود.نمایی استفاده میاست. برای برآورد پارامترهای آن از روش حداکثر درست
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با استفاده از  (A)با انتگرال عددی در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد  ،E(WTP)بینی تمایل به پرداخت میزان پیش 

 محاسبه شد. 7رابطه 

 (7)رابطه 
 

  
 

عرض از مبدا تعدیل شده است که به  a*بینی شده تمایل به پرداخت است و میزان پیش ،P)E(WTدر این رابطه 

اقتصادی پس از برآورد مدل لوجیت به جمله عرض از مبدا اصلی اضافه شده است. یکی از اهداف  –متغیرهای اجتماعی

ل پذیرش مبلغ پیشنهادی توسط بینی اثرات تغییر در متغیرهای توضیحی بر احتمامهم در برآورد مدل لوجیت، پیش

افزارهای باشد. در ضمن، برای تجزیه تحلیل آماری متغیرها و برآورد پارامترهای مدل لوجیت، به ترتیب از نرممی iفرد 

Excel  وShazam  (. 39: 9993)راحلی و همکاراناستفاده شده است 

 تعداد نمونه

باشد که از این ی پارک جنگلی ماسوله، بازدیدکنندگان آن میدر این پژوهش، جامعه آماری برای برآورد ارزش تفریح

گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای گردید. برای این منظور از روش نمونهجامعه، نیز باید تعدادی نمونه انتخاب می

  ( استفاده شد.1گیری تصادفی ساده از فرمول کوکران  )رابطه محاسبه تعداد نمونه الزم در روش نمونه

 (1)رابطه 
 

         

حجم یا اندازه جامعه )بازدیدکنندگان پارک  Nحجم یا تعداد نمونه الزم برای برآورد ارزش تفریحی،  nدر این رابطه، 

 student-t، 2Sضریب اطمینان قابل قبول که با فرض نرمال بودن صفت مورد نظر، از جدول  Tجنگلی ماسوله(، 

دقت  dامعه آماری )تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک جنگلی ماسوله( و واریانس صفت مورد مطالعه در ج

 (. 9973)سرایی،  باشددرصد می 90تا  9احتمالی مطلوب و یا درصد خطا است که معموالً درصد خطا بین 

 نتایج

پرسشنامه دوگانه  319گذاری مشروط، تعداد برای تخمین ارزش تفرجی پارک جنگلی ماسوله با استفاده از روش ارزش

تحلیل و بررسی قرار گرفت. مصاحبه و تکمیل پرسشنامه با بازدیدکنندگانی صورت گرفت که  -بعدی مورد تجزیهدو

دارای درآمد ماهیانه مستقلی بودند تا با اختیار کامل در مورد پرداخت مبلغی به عنوان ورودیه پارک جنگلی تصمیم 

 های مختلف در ادامه ذکر خواهد شد.بر اساس ویژگیشوندگان بگیرند. نتایج بررسی  پرسش

 اقتصادی بازدیدکنندگان -های اجتماعیبررسی ویژگی

های تحصیل افراد سال بود. همچنین میانگین سال 19/40طبق نتایج به دست آمده، متوسط سن افراد بازدیدکننده 

هزار ریال و  90000000و حداقل  300000000هزار ریال با حداکثر  19/99901909و میانگین درآمد خانوار  74/94

 (.9جدول مشاهده گردید ) 67/9میانگین تعداد افراد خانوار 
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 گویاناقتصادی پاسخ -نتایج آماری از ویژگی های اجتماعی -1جدول 

 ضریب پراکنش انحراف معیار مینیمم ماکزیمم میانگین متغیر

 949/0 17/91 91 16 91/40 سن

 946/0 50/0 9 3 44/9 جنسیت

 949/0 44/0 9 3 36/9 تاهل

 999/0 13/3 9 33 74/94 تحصیالت

 953/0 39/9 9 1 66/9 اندازه خانوار

 639/0 75/34109704 90000000 300000000 91/99901909 درآمد

 413/0 96/9994 95000 60000 71/3766 مبلغ پیشنهادی

 699/0 13/9144 0 90000 64/3640 تمایل به پرداخت

 

 سن بازدیدکنندگانجنسیت و 

درصد از افراد را زنان تشکیل  13/49درصد از آنان را مردان و مابقی یعنی  91/56شونده، فرد پرسش 319از بین تعداد 

  (.3)جدول دادند 

 توزیع فراوانی جنسیت بازدیدکنندگان پارک جنگلی ماسوله -2جدول 

 )ریال(میانگین تمایل به پرداخت درصد فراوانی جنسیت

 19/3600 13/49 934 زن

 39/3196 91/56 959 مرد

 

سال،  61تا  53سال،  59تا  95سال،  94تا  91های بازدیدکنندگان این پارک به چهار گروه سنی مختلف شامل گروه

-) سال 59تا  95های سنی بیشترین افراد بازدیدکننده در گروه 9سال تقسیم شد )رفرنس(. مطابق جدول  16تا  61

 قرار داشتند. درصد( 17/6سال ) 16تا  69های سنی ها در گروهدرصد( و کمترین آن 9/46

 کنندگان پارک جنگلی ماسولهتوزیع فراوانی سن بازدید -9جدول 

 )ریال(میانگین تمایل به پرداخت  درصد فراوانی سن

94-91 909 5/91 9/3545 

59-95 999 9/46 5/3115 

61-53 34 5/1 5/3997 

16-69 99 17/6 9000 

 

 کنندگانمیزان تحصیالت بازدید

بندی شدند. های تحصیل( در شش گروه تقسیمبازدیدکنندگان پارک جنگلی ماسوله بر اساس میزان تحصیالت )سال

سال(، 94سال(، فوق دیپلم )96سال(، لیسانس )91لیسانس )سال(، فوق 33بازدیدکنندگان با میزان تحصیالت دکترا ) 
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درصد(  96باشند. بیشترین افراد بازدیدکننده دارای تحصیالت لیسانس )سال( می99تا 5سال(، زیر دیپلم ) 93پلم )دی

 (. 4شدند )جدول درصد از بازدیدکنندگان را شامل می 7/6بودند و افراد دارای تحصیالت سیکل 

 توزیع فراوانی میزان تحصیالت بازدیدکنندگان از پارک ماسوله -4جدول

 میانگین تمایل به پرداخت)ریال( درصد فراوانی طح سوادس

 5/3319 7/6 99 سیکل

 3750 9/39 66 دیپلم

 9/3319 97 41 فوق دیپلم

 1/3999 96 903 لیسانس

 9000 4/99 91 فوق لیسانس

 9750 5/9 90 دکترا

 

 درآمد ماهیانه خانواده بازدیدکنندگان

( و بازدیدکنندگان با 9/71ریال ) هزار 7509-900000نواده بازدیدکنندگان بیشترین درآمد ماهیانه خا 5مطابق جدول 

 دادند.درصد از جمعیت را به خود اختصاص  4/0هزار ریال، مقدار  93509درآمد بیشتر از 

 توزیع فراوانی درآمد خانواده بازدیدکنندگان از پارک جنگلی ماسوله -1جدول

 میانگین تمایل به پرداخت درصد فراوانی ریال( درآمد خانواده )هزار

90000-57500 339 9/71  3/3674  

57509-905000 56 1/99  7/9960  

905009-953500 5 1/9  3400 

953509-300000 9 4/0  9000 

 

 بررسی میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان

 90000، 95000گلی ماسوله، سه قیمت پیشنهادی به منظور بررسی میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک جن

 ریالی به صورت سه پرسش وابسته به هم تحت عنوان ورودی مطرح گردید. در پرسش اول قیمت میانی 60000و 

ریال( مورد پرسش 95000)تر ریال( در نظر گرفته شد. در صورت ارائه پاسخ منفی، قیمت پیشنهادی پایین90000)

از بازدیدکنندگان پیشنهاد شده است. ریال(  60000)صورت ارائه پاسخ مثبت، قیمت پیشنهادی باالتر  قرار گرفت و در

های پیشنهاد شده به عنوان قیمت ورودی جهت تعیین ارزش اقتصادی که صورت گویان در روبه رو شدن با قیمتپاسخ

هیچ پاسخی ندهند و در انتها راجع به حداکثر تمایل به ماهانه مطرح گردید، قادر بودند پاسخ مثبت یا منفی داده یا 

 (.6پرداخت آنها پرسش مطرح گردید )جدول 
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 بررسی میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگانپیشنهادهای مربوط به  -1جدول

 شرح پیشنهاد پیشنهاد

 اول

. آیا شما حاضرید پارک جنگلی ماسوله فرصت گردش برون شهری و استراحت برای شما فراهم کرده است

ریال از درآمد ماهیانه خود را به عنوان قیمت ورودی برای هر یک از  90000جهت استفاده از این پارک، 

 تان پرداخت نمائید؟اعضای خانواده

 دوم
ریال از درآمد ماهیانه خود را به عنوان قیمت ورودی  برای هر یک از اعضای  95000آیا تمایل دارید که 

 پرداخت نمائید؟ خانواده خود

 سوم
ریال از درآمد ماهیانه خود را به عنوان قیمت ورودیه برای هر یک از اعضای  60000آیا مایل هستید که 

 خانواده خود پرداخت نمائید؟

 

ریال برای  90000ای پرداخت )پیشنهاد میانی( را قبول نکردند و تمایلی برنفر اولین پیشنهاد  60پاسخگو،  319از بین 

نفر  49ریال را پذیرفتند. تعداد  90000نفر قیمت پیشنهادی  974تفرج در پارک جنگلی ماسوله نداشتند. تعداد 

ه گویانی کنفر آن را پذیرفتند. آن دسته از پاسخ 394تر( را قبول نکردند، در حالی که )پیشنهاد پایینپیشنهاد دوم 

 گو پیشنهاد سومپاسخ944د را پذیرفتند در گروه پیشنهادی باالتر قرارگرفتند. تعدا )پیشنهاد میانی(اولین پیشنهاد 

 7 گویی به مبالغ پیشنهادی درجدولنفر این پیشنهاد را پذیرفتند. وضعیت پاسخ 90)پیشنهاد باالتر( را نپذیرفته و 

 ایه شده است.ار
 گویان برای تفرج در پارک جنگلی ماسولهپاسخ WTPحداکثر   -7جدول 

 WTPحداکثر

 )ریال(

9500
 3000
 9000
 5000
 6000
 90000

 
 جمع

 394 6 34 9 949 3 51 فراوانی 

/5 درصد
30

 

7/
0 

5/
50

 

4/
0 

5/
1 

9/
3 

7/
13

 

ها نفر آن 3ریالی را قبول کردند،  95000تر هاد پایینریالی را قبول نکردند، اما پیشن 90000نفرکه پیشنهاد اول  60از 

نفر حداکثر تمایل به پرداخت خود را همان  51ریال بیان نمودند اما  30000ترین تمایل به پرداخت خود را تا بیش

 60000ریالی را قبول کردند، اما پیشنهاد  90000گویی که پیشنهاد پاسخ944ریال اظهار کردند. از تعداد  95000

نفر  949ریال عنوان کردند. تعداد  50000ترین تمایل به پرداخت خود را تا ها بیشنفر آن 9ریالی را قبول نکردند، 

 60000گویی که پیشنهاد فرد پاسخ 90ریال بیان نمودند. از بین  90000حداکثر تمایل به پرداخت خود را همان 

نفر حداکثر تمایل به پرداخت خود  34ریال، ولی  90000خود را تا  WTP ترینها بیشنفر آن 6ریالی را قبول کردند، 

درصد( حاضر بودند مبلغی را برای استفاده 7/13نفر) 394گو،   پاسخ 319ریال بیان نمودند. بنابراین از  60000را همان

 اشتند.درصد(، تمایلی به پرداخت ند9/97نفر ) 49تفرجی از پارک جنگلی ماسوله پرداخت نمایند و 

 نتایج تخمین با مدل رگرسیونی لوجیت

ها و تاثیرگذاری این متغیرها بر متغیر داری آماری آننتایج برآورد ضرایب متغیرهای توضیحی مدل، سطوح معنی

 آمده است. 9نمایی در جدول وابسته با استفاده از روش حداکثر درست
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 نتایج برآورد رگرسیونی لوجیت -9جدول 

 داریسطح معنی tارزش آمار  انحراف معیار رآورده شدهضریب ب متغیرها

093930/9 ضریب ثابت  913795/9  575977/6  0000/0  

51554/0 تحصیالت  045991/0  393019/9  9969/9  

-697999/9 اندازه خانوار  970463/0  416779/9- 0000/0  

0000000993/0 درآمد خانوار  0000000049/0  669697/3  0076/0  

-0091/0 دیمبلغ پیشنها  0003/0  933/9-  0000/0  

، درصد پیش بینی صحیح =  3، آماره نسبت درستنمائی = -09/353نمایی = ، آماره نسبت درست000/0احتمال آماره = 

   979963/0و  درصد تعیین مک فادن =  76/0

 

شنهادی، درآمد، بعد متغیر توضیحی مدل، تنها متغیرهای قیمت پی 5دهد از میان نشان می 9همانطورکه جدول 

داری بر احتمال خانوار، در سطوح پایین تر از یک درصد، در حالی که متغیرهای سن، تحصیالت و تاهل تأثیر معنی

-اند. ضریب برآورد شده متغیر مبلغ پیشنهادی که مهمپذیرش مبلغ پیشنهادی برای ارزش تفرجی این پارک نداشته

باشد در سطح یک درصد رداخت برای ارزش تفرجی پارک جنگلی ماسوله میترین متغیر توضیحی احتمال تمایل به پ

دهد که تحت سناریوی بازار فرضی، احتمال دار شده است. این نشان میبا عالمت منفی قابل انتظار از نظر آماری معنی

 یابد( اگر قیمت پیشنهادی افزایش یابد)افزایش مییابد در تمایل به پرداخت کاهش می )پذیرش مبلغ پیشنهادی(بله

دار شده است و عالمت آن با آنچه مورد انتظار ضریب برآوردی متغیر درآمد در سطح یک درصد معنی)کاهش یابد(. 

بلغ پیشنهادی در تمایل به پرداخت همراه )کاهش( احتمال پذیرش مدهنده افزایش باشد که نشانبوده است، مثبت می

دار شده است. درآمد است. این ضریب متغیر بعد خانوار در سطح یک درصد با عالمت منفی معنی)کاهش( با افزایش

دهد. به دهد که زیاد شدن تعداد اعضای خانوار، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی را کاهش میاین عالمت نشان می

دهندگان، احتمال پذیرفش مبلغ پیشنهادی را )کاهش( یک درصدی در تعداد اعضای خانوار پاسخافزایش  عبارت دیگر

دهد. نتایج برآورد الگوی اقتصاد سنجی لوجیت در تمایل به پرداخت برای تفریح در پارک ماسوله کاهش )افزایش( می

دارو متغیرهای مبلغ پیشنهادی، بعد ثبت و معنیدهد که از بین متغیرهای توضیحی مدل، متغیر درآمد اثر منشان می

 داری بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک جنگلی ماسوله دارند. خانوار و جنسیت دارای اثر منفی و معنی

 بحث

اهمیت منابع طبیعی و نقش آن در الگوی توسعه اقتصادی کشور و همچنین رفاه اجتماعی مردم که از طبیعت نشأت 

ای است که پرداختن به ارزش این منابع برای مدیریت صحیح و مدبرانه آن جهت حفظ، بهبود منابع گونه گرفته به

بخش برای طبیعی ضروری است. در پژوهش پیش رو، ارزش تفرجی پارک جنگلی ماسوله که محیطی آرامش

پرسشنامه  319ین مساله تعداد گذاری مشروط انجام شد. برای تحقق اباشد با روش ارزشبازدیدکنندگان این پارک می

ریالی به عنوان قیمت ورودی در اختیار پرسش شوندگان  60000و  90000، 95000دوگانه و با سه مبلغ پیشنهادی

ریال به ازای هر  96/55504قرار گرفت. متوسط تمایل به پرداخت افراد جهت استفاده تفرجی از پارک جنگلی ماسوله 

ریال برآورد شد. همچنین  9/399404فرجی ساالنه برای بازدید از پارک جنگلی ماسوله، بازدیدکننده و متوسط ارزش ت

ریال بدست آمد که این مقدار حداقل ارزش  79/39539690جنگلی ماسوله ارزش تفرجی ساالنه هر هکتار از پارک

ها و نظایر آن تنها در ها، فضاهای سبز، جنگلباشد. زیرا ارزش پارکتفرجی و توریستی پارک جنگلی ماسوله می

شود بلکه در یک نگرش منصفانه و منطقی، کل ارزش اقتصادی یک پارک یا منابع های تفرجی آنها خالصه نمیکارکرد

ها، کاهش دما، تعدیل های گوناگون آنها اعم از تفرج، کاهش آلودگیطبیعی از جمع جبری ارزش اقتصادی کارکرد

گویان گردد. نتایج نشان داد که از بین پاسخحش و سایر موارد محاسبه میرطوبت محیط، حفظ و نگهداری حیات و
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اند. درصد حاضر به پرداخت مبلغی جهت تفرج در پارک جنگلی ماسوله بوده 94/95یعنی نفر(  941)تحت بررسی 

داشتند. از جمله نفر( تمایلی برای پرداخت مبلغی جهت تفرج در این پارک ن97)گویان درصد پاسخ 66/4همچنین 

ها و همچنین تصور توان پایین بودن سطح درآمد آندالیل اعالم شده جهت عدم تمایل پرداخت توسط این افراد را می

انجام فرآیند حفاظت پارک، توسط دولت را برشمرد. همچنین نتایج نشان داد متغیرهای قیمت پیشنهادی، درآمد، 

درصد بر پذیرش مبلغ پیشنهادی برای ارزش تفرجی  90سطوح کمتر از تحصیالت، دفعات بازدید و بعد مسافت در 

اند. در این بین متغیرهای قیمت پیشنهادی و دفعات بازدید اثر منفی و سایر متغیرهای پارک جنگلی ماسوله مؤثر بوده

-از لحاظ آماری معنیاثر مثبت بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داشتند اما متغیرهای سن، جنسیت و اندازه خانوار 

دهد که متغیرهای قیمت پیشنهادی و اند. نتایج به دست آمده نشان میدار نبوده ولی عالئم مورد انتظار را دارا بوده

تعداد  WTPترین عوامل مؤثر در میزان اند، مهمدرآمد بازدیدکنندگان از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار شده

ای های جنگلی است. با افزایش ورودی، تعداد بازدیدکنندگان کاهش قابل مالحظهده از پارکبازدیدکنندگان برای استفا

یابد، یعنی کشش افراد با افزایش قیمت خدمات رابطه عکس دارد، زیرا هزینه دسترسی به پارک افزایش یافته و با می

یج برآورد ضرایب، دومین عامل درجهت توجه به سطوح درآمدی، مطلوبیت مورد نظر را نخواهد داشت. با توجه به نتا

کنندگان بوده است که با افزایش درآمد، میزان تمایل به پذیرش مبلغ پیشنهادی پارک جنگلی ماسوله، درآمد بازدید

های توسعه یافتگی جوامع باشد، چرا که یکی از شاخصشود که از دیدگاه توسعه نیز حایز اهمیت میپرداخت بیشتر می

ر بین اقشار جامعه است. در همین راستا، توزیع عادالنه درآمد و بهبود وضعیت درآمدی به ویژه در بین توزیع درآمد د

اقشار کم درآمدی جامعه، با افزایش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان به استفاده تفرجی از منطقه مورد نظر منجر 

ساس نظریه عرضه نیروی کار، که متعقد است در دهد که افراد کم درآمد جامعه براخواهد شد. این موضوع نشان می

دهند تا اوقات فراغت خود را با کار کردن پر کشورهای جهان سوم که دارای سطوح درآمد پایین هستند، ترجیح می

نمایند، درحالی که در کشورهای توسعه یافته به دلیل سطح باالی درآمد افراد ساعات بیشتری را به اوقات فراغت 

ند. در این پژوهش سطح تحصیالت نیز از نقش مهمی در جذب گردشگران تفرجگاه برخوردار شد. به دهتخصیص می

داد. سطح درصد( تشکیل می1/3999ای که بیشترین تعداد بازدیدکنندگان را افراد دارای تحصیالت دانشگاهی )گونه

ها نسبت به منافع محیط زیست ، دیدگاه آنسواد رابطه مستقیم با میزان درآمد دارد، و با افزایش سطح تحصیالت افراد

ها نسبت شود، به همین دلیل تمایل آنها نسبت به مواهب زیستی بیشتر میتر شده و میزان آگاهی آنو طبیعت مثبت

(، نخعی و همکاران 9990(، امیرنژاد و اژدری )3003) Hannو  Leeهای شود، که با یافتهبه پرداخت ورودی بیشتر می

خوانی دارد. اگر چه متغیر سن به ( هم9990( و خاکسار آستانه و همکاران )9990محمودی و همکاران )(، 9999)

دهد که با افزایش سن افراد، احتمال پاسخ مثبت به مبلغ معنی است اما عالمت منفی نشان میلحاظ آماری بی

سال برای اماکن تفریحی، پارک جنگلی کهن تر بیش ازیابد و این نشان از آن دارد که افراد جوانپیشنهادی کاهش می

معنی است اما ضریب آن نشان می دهد ومحیط زیست، ارزش قائل هستند. اگر چه متغیر جنسیت به لحاظ آماری بی

که مردان پاسخ دهنده احتمال تمایل به پرداخت باالتری نسبت به زنان برای ورودی داشته اند. خانوارهایی که دارای 

هستند دارای احتمال بیشتری برای عدم پذیرش ورودی هستند، زیرا این افراد به علت ابعاد بزرگتر و  ابعاد بزرگتری

برند که دارای هزینه های طبیعی بهره میتعداد بیشتر افراد خانوار همواره برای تفریح از مناطق گردشگری و پارک

ترین دالیل دهد که از مهمعات یاد شده نشان میاستفاده بسیار ناچیزتری نسبت به اماکن تفریحی است. بررسی مطال

های مختلف پارک جنگلی گذاری، زمان بررسی و نیز ویژگیاختالف در نتایج به دست آمده، تفاوت در روش ارزش

 است.
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 دانشگاه تهران  هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل -3

 چکیده

جه حرکت ینت لغزش در نیزم دهیباشد. پدیم رانش و لغزش وقوع یکوهستان یجنگل هایجاده در مهم مسائل از یکی

 نیا نیگردد. همچنیم خاک رفتن نیب از و عتیطب بیتخر باعث و جادیا ثقل رویین و آب اثر بر بر روی دامنه، مواد

های شمال جنگل شود، این مشکل در ایران خصوصاًیم یجنگل هایجاده در نگهداری نهیتصاعدی هز شیسبب افزا امر

اقدامات مختلفی برای اجتناب از خطر لغزش و کم باشد. رز و چشمگیر میهای مختلف است بسیار باکه دارای ناهمواری

تر بودن هزینهها و کمچه در این بین حائز اهمیت است دوام این روشرسد ولی آنکردن اثرات منفی آن به انجام می

گیاهان  از تفادهاس به عنوان و است مهندسی خاک های زیستتکنیک حل، راه یکهای متعدد، هاست. از بین روشآن

 را ناپایداری از و جلوگیری خاک مهندسی مانند تقویت عملکردهای از بعضی شود، کهمی برای پایدارسازی تعریف

 رواناب جذب آب و نفوذ افزایش ربائی، باران با شده ایجاد آب توسط که را فرسایشی گیاهی، پوشش شوند.می موجب

مهندسی عالوه بر گیاهان به عنوان نوعی از ابزارهای زیست .شودمی هاریشه توسط خاک پایداری باعث و داده کاهش

داشتن قابلیت خودتجدیدی و خودترمیمی، برخالف مصالح مصنوعی فاقد اثرات منفی بر محیط زیست نیز هستند. در 

روهای سازنده واقع پوشش گیاهی عاملی مهم در ایجاد تعادل در محیط بین نیروهای ویرانگر که موجب ناپایداری و نی

های صورت گرفته در داخل کشور جهت شوند است. در این مقاله برخی از پژوهشطبیعت که باعث ایجاد پایداری می

 درک بیشتر این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است.

 لغزش، زیست مهندسی، پوشش گیاهیهای جنگلی، زمینجاده کلمات کلیدی:

 مقدمه

برداری، حمل و نقل دهی منطقه، بهرهنوان تاسیسات زیربنایی نقش اساسی در سازمانع های جنگلی بهشبکه جاده

محصوالت و خدمات و حفاظت و نگهداری از جنگل را دارند و یکی از ارکان اصلی علم مهندسی جنگل به حساب 

حیط زیست و حیات های سنگین مربوط به طراحی، احداث و نگهداری و نیز اثرات منفی بر مآیند. به علت هزینهمی

باشند )ساریخانی، های جنگلی دارای حساسیت زیادی میمحیطی و افکار عمومی جادهوحش، از نظر اقتصادی، زیست

ها، افزایش جمعیت و پیشرفت تکنولوژی، اگر مهندسی جنگل با برنامه اصولی وجود (. با توجه به وسعت جنگل9910

های ورود به های جنگلی دروازهبطور کلی جادهشود. ابودی سوق داده میها بتدریج به سمت ننداشته باشد این جنگل

باشند و بدون وجود آنها، جنگلداری و مدیریت جنگل غیر قابل تصور است اقدامی میجنگل به منظور هر گونه

که یکی از  های مختلفی از تاثیر جاده بر اکوسیستم جنگل وجود داردمسائل و پدیده(. 9999)لطفعلیان و پارساخو، 

لغزش است که متاسفانه اغلب های پرباران کوهستانی شمال ایران، پدیده زمینها خصوصا در شرایط جنگلمهمترین آن

این . گرددهای جنگلی میهای تعمیر و نگهداری جادهگیرد و همین امر سبب باال رفتن هزینهکمتر مورد توجه قرار می
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شود، از جمله ادی از منابع خاکی و پوشش گیاهی از دسترس خارج میپدیده که به موجب آن هر ساله حجم زی

تر موارد، کنند. در بیشریزان منابع طبیعی به آن توجه جدی نمیهایی است که متاسفانه مدیران و برنامهپدیده

وال کمک گیرد که معمای و مدیریت آن، بعد از رخ دادن و بروز صورت میمطالعات اجرایی مربوط به حرکات توده

ها بررسی و مطالعه شوند و (. در صورتی که این پدیده9999کند )مرادی و همکاران، شایانی به کاهش خسارات آن نمی

گذاری کاهش پیدا کرده و بسیار کمتر از ریزی و سیاستهای برنامهمناطق مستعد وقوع آنها شناسایی گردد، هزینه

های زیادی به منظور جلوگیری از لغزش و تثبیت (. روش9995مکاران، های حاصل از آن خواهد شد )دلجویی و هزیان

های مکانیکی های بیولوژیکی )استفاده از گیاهان(، روششیب توسط پژوهشگران پیشهناد شده است مانند، روش

ها و کم وشای(، بیوتکنیکی )ترکیب گیاه و سازه(. ولی آن چه که در این بین حائز اهمیت است دوام این ر)اجزای سازه

های زیست مهندسی به ها، روشهای متعدد پیشگیری و افزایش پایداری دامنههاست. از بین روشتر بودن آنهزینه

دلیل مسائل محیط زیستی و اقتصادی در مهندسی جنگل امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است )حیدریان و 

 (. 9995همکاران، 

ای از گیاهان، به عنوان یک مصالح پایه یا مجموعهز هر نوع گیاه، بصورت تکزیست مهندسی مربوط به استفاده ا

ها و بهبود شرایط هیدرولوژیک (. پوشش گیاهی در افزایش پایداری دامنه9914مهندسی است )مجنونیان و ساریخانی، 

ای توده هایهای دارای پوشش گیاهی کمتر، در معرض خطر فرسایش توسط آب و حرکتخاک موثر است. خاک

داری سبب پایداری شیب و طور معنیپوشش گیاهی با افزایش چسبندگی ذرات خاک به(. 9917، 9هستند )گرینوی

شود. از آنجا که افزایش چسبندگی ذرات خاک، حاصل عملکرد ریشه های سطحی میها در برابر ناپایداریتثبیت دامنه

ای گیاهان برای پایداری شیب توجه زیادی شده است. بنابراین های اخیر به اهمیت سیستم ریشهگیاهان است. در سال

تواند سبب تاثیر در میزان پایداری خاک شود )محمدراد و همکاران، هر عامل یا عملیات موثر بر سیستم ریشه می

9995.) 

 تمام در و طلبدمی را خود نیازهای و شرایط روش این چون پنداشت، مناسب ابزار تنها را مهندسی زیست نباید البته

 پوشش مثال عنوانبه روش دو هر از ترکیبی یا جانبی مصالح از است بهتر موارد بعضی نیست. در اجرا مناطق قابل

 مهندسی فنی زیست جان،بی هایسازه با گیاهی پوشش کردن ترکیب روش .کرد استفاده حائل با دیوار همراه گیاهی

 رایج روش یک به را آن از استفاده دیگر، که هایروش با مقایسه در یمهندس زیست شود. برخی مزایایمی نامیده

 از: عبارتند است، کرده تبدیل

  است. سازگار محیطی زیست شرایط با روش این از استفاده  -

  باشد.می تردیگر پایین هایروش سایر از اجرایی هزینه -

 ترمیمی باالی خود و خودتجدیدی توان تعل به و زمان طول در کار روند طی گیاه به آسیب ایجاد صورت در -

 شد.  خواهد جبران وارده آسیب ها،آن

  .یابد می افزایش زمان گذشت با پایداری بر گیاهی پوشش وجود مثبت تاثیر -

 شود. می منظر زیبایی باعث روش این از استفاده همچنین -

                                                 

1Greenway  
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 روش پژوهش

های اینترنتی صورت ت داخلی، کتب مرتبط و سایتاین مطالعه با مراجعه به منابع اطالعاتی موجود همچون مقاال

سال پیش وارد ایران  31گذرد. زیست مهندسی حدود گرفته است. عمر زیادی از ورود این شاخه از علم در ایران نمی

( در نشریه 9979توسط شاد مطرح شد و سپس توسط ساریخانی و مجنونیان ) 9970شد و برای اولین بار حدود سال 

ریزی مورد بحث قرار گرفت. در این مقاله به مرور نتایج برخی از مطالعات انجام شده در مدیریت و برنامهسازمان  999

 داخل کشور، پرداخته شده است.

( انجام گرفت. این تحقیق با آزمایش برش 9915های خاکی توسط داوودی )تاثیر ریشه درخت بید بر پایداری شیروانی

آزمایش روی خاک بدون ریشه بود. نتایج این آزمایش افزایش  9اک دارای ریشه و آزمایش خ 9مستقیم درجا، شامل 

های یابد. ریشهپایداری توده خاک را در اثر حضور ریشه نشان داد که با افزایش تراکم ریشه پایداری نیز افزایش می

های درخت را شامل درصد مجموع طول ریشه 90تا  10نازک که تاثیر اصلی در افزایش چسبندگی خاک دارند، 

های نازک شود، سهم درخت را در بهبود شود. در نتیجه هر عاملی که بالقوه باعث کاهش تراکم شبکه ریشهمی

(. در جدول شماره یک، اثرات 3099، 9دهد )مکلور و همکارانچسبندگی ذرات خاک و کنترل فرسایش کاهش می

 ها آورده شده است.پوشش گیاهی بر روی پایداری شیب

 (1991ها )حبیبی بی باالنی، اثرات پوشش گیاهی بر روی پایداری شیب -1جدول

 اثر بر پایداری نوع فرآیند

 منفی هیدرولوژیکی یابدریشه نفوذپذیری و زهکشی را افزایش داده و در نتیجه فشار منفذی افزایش می

ین و در نتیجه پوشش گیاهی باعث افزایش تبخیر و تعرق و کاهش رسیدن قطرات باران به زم

 گردد.باعث کاهش فشار منفذی می

 مثبت هیدرولوژیکی

شود و در نتیجه باعث افزایش پوشش گیاهی باعث افزایش وزن و یا اضافه بار روی زمین می

 شود.فشار بر روی شیب می

 منفی مکانیکی

ش فشار شود و در نتیجه باعث افزایپوشش گیاهی باعث افزایش انتقال نیروی جاذبه زمین می

 شودبر روی شیب می

 منفی مکانیکی

 مثبت مکانیکی دهد.ها خاک را نگهداری نموده و در نتیجه مقاومت برشی را افزایش میریشه

 

گونه راش، ممرز و انجیلی پرداختند.  9ای مقاومت کششی ( به بررسی تغییرات درون گونه9919عبدی و همکاران )

گیری شد. ها توسط دستگاه اینسترون اندازهآوری و مقاومت کششی آنن شیب جمعها از سمت باال و پایینمونه ریشه

های مختلف درختی دار بودن اثر پایهها معنیهای باالی انجیلی در بقیه نمونهنتایج این تحقیق به جز در مورد پروفیل

ر این پژوهش همچنین نشان داده ای را نشان داد. دهای درون گونهدار بودن تفاوتبر میزان مقاومت کششی و معنی

 های سمت پایین شیب مقاومت کششی بیشتری دارند.شد که ریشه

( مقاومت کششی درختان ساحلی )پده( جهت کاربرد زیست مهندسی را بررسی کردند. 9993حسینی و همکاران )

شیب ساحلی بر مقدار آن هدف از انجام این پژوهش بررسی مقاومت کششی گونه مورد نظر و تاثیر جریان رودخانه و 

                                                 

2McIvor et al  



   

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی همایش 

115 

 

داری بین متوسط مقاومت کششی ریشه در باال دست و پایین دست جریان و بود. نتایج نشان داد که تفاوت معنی

 همینطور شیب وجود ندارد.

نتایج نشان داد که میزان مسلح سازی ( به بررسی میزان مسلح سازی ریشه توسکا پرداختند 9999ملکی و همکاران )

( مطابقت 9919حضور ریشه با افزایش عمق روند کاهشی داشت که با نتایج مطالعات عبدی و همکاران )خاک در اثر 

سازی در افق اول که بیشترین تراکم ریشه را داشت اتفاق افتاد. با توجه به خصوصیات دارد. بیشترین میزان مسلح

تواند نقش بسزایی های باالیی مییژه در افقمکانیکی خاک منطقه میزان افزایش چسبندگی در اثر ریشه این گونه به و

 های سطحی کند.در افزایش مقاومت برشی خاک و پیشگیری از ناپایداری

های آبدانان بر مقاومت کششی زنی انجام گرفته در جنگلهدف بررسی تأثیر سرشاخه( با 9995محمدراد و همکاران )

زنی شده و پن منظور بررسی این مسئله، پنج پایه بلوط سرشاخهای انجام دادند. بهریشه درختان بلوط ایرانی مطالعه

طور تصادفی انتخاب شدند. نمونهای ریشه از هر کدام از درختان برداری از سیستم ریشه بهپایه شاهد برای نمونه

یه و تحلیل گیری شد. در این مطالعه نتایج تجزها با دستگاه اینسترون اندازهآوری و مقاومت کششی برخی نمونهجمع

دار نشد، ولی قطر ریشه بعنوان عامل کوواریان زنی و شاهد معنیهای دو تیمار سرشاخهها نشان داد تفاوت میانگینداده

مگاپاسکال و برای درختان شاهد  76/95زنی شده معنی دار بود. میانگین مقاومت کششی ریشه برای درختان سرشاخه

بار توان گفت حداقل یکوجه به نتایج به دست آمده از آزمون والد کااسکوئر میمگاپاسکال بود. بنابراین با ت 46/95

های مکانیکی ریشه را دار بر مقاومت کششی ریشه بلوط ایرانی نداشت و ویژگیزنی، تاثیر منفی یا مثبت معنیسرشاخه

زنی ه تحقیق سه سال پیش سرشاخهتواند به این دلیل باشد که درختان منطقتحت تاثیر قرار نداد. البته این نتیجه می

زنی بر سیستم ریشه و مقاومت کششی کافی نباشد یا شده بودند و ممکن است این مدت زمان برای بروز اثر سرشاخه

 در مدت سه سال مجددا ترمیم صورت گرفته باشد.

د. نتایج آزمون واحد ( به بررسی تاثیر فصل بر مقاومت ریشه درخت بلوط ایرانی پرداختن9999کاظمی و همکاران ) 

دار و مقاومت در فصل زمستان نسبت به تابستان بیشتر بود. قطر کششی در دو فصل معنی نشان داد که تفاوت مقاومت

تواند نوعی سازوکار داری بر مقاومت کششی داشت. این پدیده میریشه نیز به عنوان عامل کوواریت تاثیر معنی

دلیل کاهش نقش رویه زمینی و نیز افزایش رطوبت خاک ها در خاک بهش تنشسازگاری سیستم ریشه در برابر افزای

 .باشد

برداری از خاک مسلح با ریشه های میدانی، نمونه( برای اولین بار با انجام بررسی9999شریعت جعفری و همکاران ) 

سازی خاک با استفاده از  ای گونه جنگلی خرمندی در مقاومهای آزمایشگاهی تاثیر سیستم ریشهگیاه و انجام تست

را ارزیابی کردند. بر اساس نتایج چسبندگی و مقاومت برشی خاک مسلح به ریشه در یک  RDRو  RDDIهای شاخص

 هاست.گونه، به طور عمده تابع تراکم و قطر ریشه

ه تغییرات ( نقش گونه بلوط ایرانی را در مسلح سازی خاک بررسی کردند. در این مطالع9996کاظمی و همکاران )

سازی بررسی شد. شایان ذکر است که تاکنون مطالعات بسیار محدودی بر روی مقاومت کششی و میزان مسلح

ها و همچنین میزان های فصل خزان در دنیا انجام گرفته است. نتایج نشان داد که مقاومت کششی ریشهنمونه

های خزان و رویش سازی فصلرباره میزان مسلحسازی خاک در فصل خزان بیشتر از فصل رویش است. تاکنون دمسلح

ها در فصل خزان بیش از فصل بررسی و مقایسه صورت نگرفته است، ولی در مطالعات محدودی مقاومت کششی ریشه

ای خزان کننده است و با شروع فصل خزان و خواب زمستانه کارکردهای اند. از آنجا که بلوط گونهرویش گزارش شده

 شود، افزایش نقش مکانیکی ممکن است کاهش نقش هیدرولوژیک را جبران کند.متوقف میهیدرولوژیک آن 
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 بحث 

عنوان نوعی مصالح زیستی که عالوه بر داشتن قابلیت خود تجدیدی و ها از گیاهان بهدر سالهای اخیر در برخی سازه

شود. همانطور که هستند، استفاده میخودترمیمی، برخالف مصالح بیجان و مصنوعی،  فاقد آثار منفی بر محیط زیست 

شود. مهمترین گفته شد، استفاده از گیاهان به منظور پایدارسازی شیب و کنترل فرسایش، زیست مهندسی نامیده می

ها مهمترین اجزای گیاه هستند ها توسط ریشه است. ریشهسازی دامنهتاثیر پوشش گیاهی در تثبیت، سازوکار مسلح

های خاک و بهبود ساختمان ها از راه پیوستگی الیهو کنترل فرسایش تاثیر مهمی دارند. ریشهکه در پایداری شیب 

 شوند. خاک، سبب افزایش مقاومت برشی خاک می

 سیستم که دهد نشان می خاک، سازی مسلح و ها دامنه پایداری در ها ریشه نقش مورد در مختلف مقاالت مطالعه

 هادامنه بر پایدارسازی آن تاثیر و پراکنش چگونگی و ریشه سیستم بررسی ارد،د خاک تثبیت در مهمی نقش ایریشه

 دهندمی تاثیرقرار تحت را فرسایش کنترل و خاک سازی مسلح که ریشه از هاییویژگی دارد. چنانچه فراوانی اهمیت

 در داخل حتی و هاگونه بین در هاویژگی این شد. خواهد مقدور مهندسی زیست در آنها عملی کاربرد شوند، شناخته

 داری شوندنگه داده پایگاه صورت به و بررسی و گیریاندازه مهم هایگونه است نیاز و بوده متنوع و متفاوت نیز هاگونه

 .باشد داشته وجود مناسب گونه از استفاده امکان خود خاص شرایط به توجه با منطقه هر در تا

 منابع

، بررسی مقاومت 9993حمود، موسوی جهرمی، سید حبیب، رحیمی، حسن، حسینی، علیرضا، شفاعی بجستانی، م -9

، 7، 9کششی ریشه درختان ساحلی )درخت پده( جهت کاربردهای زیست مهندسی، نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 

 ص. 440-493

رای پایداری های زیست مهندسی بحیدریان، طاهره، قاسمی آقباش، فرهاد، پژوهان، ایمان، بررسی میزان تاثیر روش -3

 ، اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی.9995ها و کنترل فرسایش، دامنه

 آزاد دانشگاه اول، چاپ مهندسی، زیست روش به جنگلی مناطق خاک پایدارسازی ،9995 قاسم، باالنی، بی حبیبی -9

 .شبستر واحد اسالمی

بندی خطر وقوع های مختلف پهنه، ارزیابی روش9995محمد معین،  دلجویی، آزاده، حسینی، عطا اله، صادقی، -4

 ص.7-94، 99، 4های جنگلی، نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری، لغزش در اکوسیستمزمین

، بررسی اثر قطر ریشه درخت 9919داوودی، محمد هادی، فاطمی عقدا، محمود، نوذری، حامد، شاه علیپور، غالمرضا،  -5

 ک، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی.بر مقاومت برشی خا

 ص.731برداری از جنگل، انتشارات دانشگاه تهران، ،  بهره9910ساریخانی، نصرت اله، -6

پژوهشی  -، نشریه علمی9999شریعت جعفری، محسن، داوودی، محمد هادی، صفایی، مهرداد، پرتوی، افشین،  -7

 ص. 907-994، 3، 6مهندسی و مدیریت آبخیز، 

های ، بررسی ویژگی9919نونیان، باریس، رحیمی، حسن، زبیری، محمود، حبیبی بی باالنی، قاسم، عبدی، احسان. مج -1

گیری در زیست مهندسی )بررسی موردی: پخش پاتم، جنگل خیرود(، نشریه زیست فنی گونه انجیلی به منظور بهره

 ص. 53-69، 9، 69محیط زیست طبیعی، مجله منابع طبیعی، 

زاده، حامد، تاثیر فصل بر مقاومت ریشه درخت بلوط حسان، مجنونیان قراقز، باریس، یوسفکاظمی، مرضیه، عبدی، ا -9

 ص. 495 -444، 4، 6، مجله جنگل ایران، 9999ایرانی، 

، نقش گونه بلوط ایرانی در مسلح 9996زاده، حامد، کاظمی، مرضیه، عبدی، احسان، مجنونیان قراقز، باریس، یوسف -90

، 70های چوب، مجله منابع طبیعی ایران، منطقه تبرک، حوضه بازفت(، جنگل و فرآوردهسازی خاک )مطالعه موردی: 

 ص. 91-99، 9

 ص.955های جنگلی، انتشارات آییژ، ریزی شبکه جاده، برنامه9999لطفعلیان، مجید، پارساخو، آیدین،  -99
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ح سازی ریشه توسکا به منظور ، بررسی میزان مسل9999ملکی، صغری، نقدی، رامین، عبدی، احسان، نیکویی، مهرداد،  -93

 ص. 49-51، 9، 6کاربرد در زیست مهندسی، مجله جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، 

ای( با تاکید بر ای )حرکات توده، حرکات دامنه9999مرادی، حمیدرضا، محمدی، مجید، پورقاسمی، حمیدرضا،  -99

 ص. 309ی، لغزش، انتشارات جهاد دانشگاههای کمی تحلیل وقوع زمینروش

 کششی مقاومت بر زنی سرشاخه تاثیر حامد، زاده، یوسف باریس، مجنونیان قراقز، احسان، عبدی، اسما، محمدراد، -94

، 9، 1 ایران، جنگل مجله ،9995، )آبدانان شهرستان کوه دینار هایموردی: جنگل ایرانی )مطالعه بلوط درخت ریشه

 ص. 900-399

15- McIvor, Ian.R., Grant, Douglas,.B., Dymond, John., Garth, Eyles,. and Michael, Marden,. 

(2011). Pastoral hill slope erosion in New Zealand and the role of poplar and willow trees in its 

reduction: 257-278. In:Godone, D. and Silvia, S. (Eds.), Soil Erosion Issues in Agriculture. Open 

Access Publisher,Wellington, 470p.   
16- Greenway, D.R. (1987). Vegetation and Slope Stability. Chapter 6. In: Slope Stability. John 

Wiley and John Wiley & Sons, In
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 محور جنگل شناسی، تغییر اقلیم و حفاظت -2-4

ممجی دره سی، دارهای گیالس وحشی در منطقه بررسی کمی خشکه -2-4-1

 آذربایجان شرقی

 2زاده، جلیل سرهنگ*1بهمن کیانی

 (bnkiani@yazd.ac.ir. دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد )9

 منابع طبیعی، دانشگاه یزد  . استادیار گروه محیط زیست، دانشکده3

 

 چکیده

ممجی دره سی های ارسباران، در هکتار در جنگل 999های گیالس وحشی به وسعت در این پژوهش یکی از رویشگاه

اصله درخت گیالس وحشی با  93درصد قرار گرفت. درمجموع  900انتخاب و مورد آماربرداری  آذربایجان شرقی

درصد به  59گیری خشک شده بودند که ه گیری شد. تمامی درختان مورد اندازهجستجوی میدانی مشاهده و انداز

درصد درختان مشاهده شد اما در مورد سایر  5/93درصد به صورت سرپا بود. رشد ریشه جوش در  47صورت افتاده و 

که درختان گیالس  درختان آثار رویش مجدد دیده نشد. زادآوری به صورت بذر در عرصه مشاهده نشد. نتایج نشان داد

درختان سانتیمتر قرار داشته و  90وحشی به طور کلی در جهات شرقی رشد می کنند. بیشتر درختان در طبقه قطری 

ها، طبق بررسید. ندهمیهمسال را نشان  علیرغم نوساناتی که در منحنی پراکنش قطری دارد حالت تقریباً گیالس

وجود داشت و درختان قطور ارتفاع بیشتری نشان دادند. البته شدت  و ارتفاعقطر  رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر

و نشان می دهد که ارتفاع درختان تحت تاثیر متغیرهای دیگری قرار دارد که از جمله  (3R=  40/0) رابطه زیاد نیست

الی، خشکسالی و مغلوب شدن طی مراحل تو رسدمیتوان اشاره کرد. به نظر میبه تراکم توده و تاج پوشش آن 

که نیاز به بررسی تخصصی  علت خشک شدن درختان در منطقه مورد مطالعه هستند هاو بیماری آفات همچنین شیوع

 . بیشتر دارد

 

 دار، خشکیدگی، زادآوریگیالس، ارسباران، خشکه: یدیکل کلمات

 مقدمه

گل سرخیان است. گسترش این گونه در  ( متعلق به تیره.Cerasus avium Lگیالس وحشی یا آلوکک با نام علمی )

( و پراکنش آن به 970:9975متری از سطح دریا بوده )شیخ االسالمی،  900-9100های شمال ایران در ارتفاع جنگل

(. این گونه در جنگلهای 9: 9999های کوچک است ) خانجانی شیراز و همکاران، صورت لکه ای و معموالً در گروه

سالگی رشد سریعی دارد سپس به تدریج از سرعت  40جنگل حضور دارد. گیالس وحشی تا  ارسباران نیز در ترکیب

رسد. نهال گیالس وحشی همواره سانتی متر می 70متر و قطر 90سالگی به ارتفاع  10رشد آن کاسته می شود و تا 

در جنگلهای (. 79:9996، بخاطر ایفای نقش پایه در پیوند گیالس اهلی، مورد توجه مردم محلی بوده است )یگاندوست

متری پراکنش دارد. عمدتا جهات شمالی، غربی را ترجیح میدهد ولی  9700تا  100ارسباران گیالس وحشی از ارتفاع 

گراد، میزان بارندگی از درجه سانتی 40تا  90-شود .درجه حرارت رویشگاه از در جهات جنوبی و شرقی نیز دیده می

 ، جهت بادهای غالب در منطقه شمالی و غربی است.900تا % 40طوبت نسبی میلیمتر، درصد ر 9000تا  600
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گیالس وحشی برای رشد نیاز به خاک عمیق و مرطوب دارد و نسبت به خاک هایی که تهویه ضعیف داشته باشند 

 وحشی، ارتفاع مبدا جمع آوری بذر از سطح تحمل کمتری دارد. یکی از عوامل اساسی در جوانه زنی بذر گیالس

دریاست که بر فنولوژی جوانه زنی زنده مانی و میزان رویشگاهی تاثیر گذار است. وزن ریشه و ساقه در نهال های جلگه 

رویه درختان گیالس به منظور ای و ارتفاعات میان بند بیشتر از وزن آنها در ارتفاعات باالبند است. متاسفانه قطع بی

های مستقر شده توسط مردم محلی برای استفاده بعنوان پایه دن نهالها و همچنین کناستفاده از پوست و چوب آن

-ها مشکالت متعددی برای این گونه باارزش به وجود آورده است. زادآوری موفق این گونه تنها در جنگلپیوند در باغ

اهمیت زیادی  رسد و توجه به این گونه باارزش پیشگام و مطالعه در مورد آن ازهای تحت حفاظت به سنین باال می

دار گیالس وحشی در کشور انجام نشده و معدود مطالعات برخوردار است. تاکنون بررسی مستقل درخصوص خشکه

( در جنگل 93:9911اند. از جمله سفیدی و مهاجر )ها پرداختهبیشتر به بررسی کلی درختان خشک در راشستان

سی و سهم راش، ممرز و انجیلی را مشخص نمودند. نوری و دارها را به صورت کلی بررخیرودکنار نوشهر وضعیت خشکه

ها دارها را در جنگل گرازبن خیرودکنار بررسی و بیان کردند که بیشتر آن( نیز وضعیت خشکه99:9999همکاران )

دارها را به متر مکعب در هکتار از خشکه 009/0بصورت افتاده هستند و درجه پوسیدگی نرم دارند. گیالس وحشی 

( در گلبند نیز نشان 90:9993اختصاص داده و فقط به صورت سرپا دیده شد. مطالعه پورمجیدیان و همکاران )خود 

 دارها در ارتباط است. داد که میزان زادآوری با افزایش درجه پوسیدگی خشکه

ی شمالی هکتار در شمال غرب کشور و به طور پراکنده در شیب ها 964000جنگلهای ارسباران به مساحت تقریبی 

رشته کوه قره داغ استان آذربایجان شرقی در منطقه ای به نام ارسباران قرار دارند. تاکنون شیوه خاص جنگلشناسی در 

این منطقه اجرا نشده و برداشت چوب بیشتر به صورت سنتی و بی رویه توسط جوامع بومی و عشایری انجام می شود. 

(. 1:9911ی مختلف این جنگلها رواج دارد )علیجانپور و همکاران، مشکل چرای دام نیز با شدت و ضعف در بخش ها

درختان این جنگل پهن برگ و مخلوط به چیزی بین حالت نم پسند جنگلهای شمال و نیمه خشکی پسند استپها و 

جنگل های زاگرس می باشد. نمونه درختان آن کرب، داغداغان، زبان گنجشک، اوری، سماق، بلوط، گیالس وحشی، 

درصد گونه های گیاهی را  90درصد از سطح کل کشور بیش از  1ناحیه جنگلی ارسباران با داشتن  .اه و غیره استافر

دار و زادآوری زیر آنها در منطقه ممجی دره سی که جزو داراست. در تحقیق پیش رو وضعیت کمی درختان خشکه

 فته است. حوضه ناپشته چای جنگلهای ارسباران می باشد مورد بررسی قرار گر
 

 مواد و روش تحقیق
 منطقه مورد مطالعه

کیلومتری  شهر  34منطقه ممجی دره سی در استان آذربایجان شرقی  شهرستان کلیبر و دهستان مشه پاره در فاصله 

طول شرقی  095546تا  995946 در محدوده جغرافیاییکلیبر و بین روستاهای مکیدی و اسکلو و 

این منطقه جزو حوضه  آبخیز ناپشته  (. 9عرض شمالی قرار دارد )شکل  965991تا  595091و 

هکتار وسعت دارد. مدیریت آن در حال حاضر به عهده ادارات محیط زیست و منابع طبیعی  999چایی قرار داشته و 

 شهرستان کلیبر است. 

میلیمتر و متوسط دمای  499ط بارش اقلیم منطقه بر اساس روش دمارتن،  مدیترانه ای تا نیمه مرطوب است. متوس

عمیق با درجه سانتیگراد است. در واحد اراضی کوه های کم ارتفاع و بریده بریده با خاک کم عمق تا نیمه 9/9ساالنه 

 GPS)) جهانی یابموقعیت سیستم استفاده از بافت متوسط تا سنگین قرار دارد. براساس موقعیت ثبت شده درختان با

Global Positioning System ،)  متر از سطح دریا قرار داشته و ارتفاع متوسط  9404-9769توده در محدوده ارتفاعی

 درصد است.  31درصد قرار داشته و متوسط آن  74متر از سطح دریا است. شیب عرصه بین صفر تا  9555منطقه 
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 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 

 روش تحقیق

ابتدا پس از مشخص شدن محدوده رویشگاه گیالس وحشی که در آن خشکیدگی اتفاق افتاده بود در این پژوهش 

درصد قرار  900متر درنظر گرفته شده و به صورت رفت و برگشت تمامی عرصه مورد آماربرداری  30نوارهایی به عرض 

ابعاد و همچنین زادآوری از  گرفت. شایان ذکر است که فقط گونه گیالس وحشی در تمامی سطوح )درخت والد از هر

دار )سرپا یا افتاده(، قطر برابر سینه، ارتفاع بودند. درخصوص ها شامل نوع خشکههر نوع( بررسی شد. اندازه گیری

زادآوری تعداد و نوع آن )ریشه جوش، نهال( بررسی و ثبت شد. در محل هر درخت، شیب، ارتفاع از سطح دریا و جهت 

 دامنه نیز ثبت شد.
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های توصیفی متغیرهای قطر و ارتفاع محاسبه شد. هیستوگرام فراوانی درختان در بخش محاسبات، ابتدا آمارهدر 

متر برای بررسی وضعیت سنی توده رسم شد. رابطه قطر و ارتفاع نیز با رسم نمودار پراکنش سانتی 5طبقات قطری 

 خصوص زادآوری نیز آمار و ارقام ارائه گردید.  دارها محاسبه و درمورد بررسی قرار گرفت. فراوانی و نوع خشکه

 

 نتایج

سانتیمتر نشان دهنده این است  91/9مشاهده می شود. قطر حداقل  9آمار توصیفی متغیرهای قطر و ارتفاع در جدول 

بوده که نشان  15/33سانتی متر  و قطر متوسط  14/34که درختان برخی در مرحله شل قرار دارند. قطر حداکثر 

 (. 9هد درختان در شرایط مناسب رویشی قرار داشته اند )جدول دمی

 
 آماره های توصیفی متغیرها -1جدول 

 قطر برابر سینه )سانتی متر( ارتفاع )متر( آماره

 93 93 تعداد

 91/9 9 کمینه

 14/34 5/93 بیشینه

 09/90 35/7 میانه

 11/90 34/7 میانگین

 15/33 74/1 واریانس

 71/4 95/3 انحراف معیار

 

دهد. همان گونه که مشخص است درختان گیالس فراوانی درختان را در جهات مختلف جغرافیایی نشان می 3جدول 

 کنند.وحشی به طور کلی در جهات شرقی رشد می

 
 فراوانی درختان درجهات مختلف جغرافیایی -2جدول 

 درصد جهت

 97/94 شرق

 75/49 شمال شرق

 17/39 جنوب شرق

 

متر نشان می دهد. همان گونه که مشخص است بیشتر سانتی 5منحنی پراکنش درختان را در طبقات قطری  3شکل 

 30متر( قرار داشته اند. تعداد کمی درخت در طبقات قطری سانتی 5/7-5/93متر )سانتی 90درختان در طبقه قطری 

 دهد. دارد حالت تقریبا همسال را نشان می رغم نوساناتی که در منحنی پراکنش قطریقرار داشته و توده علی 35و 
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 منحنی پراکنش درختان در طبقات قطری - 2شکل 

 

رابطه قطر و ارتفاع درختان را در توده نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود رابطه مستقیم و مثبت  9شکل 

دهد که ارتفاع رابطه زیاد نیست و نشان می بین دو متغیر وجود دارد و درختان قطور ارتفاع بیشتری دارند. البته شدت

 درختان تحت تاثیر متغیرهای دیگری قرار دارد که از جمله به تراکم توده و تاج پوشش آن می توان اشاره کرد. 

 
 رابطه قطر ارتفاع برای درختان گیالس وحشی -9شکل 

 

یفی بین دو متغیر برقرار بود. درخصوص ارتفاع با افزایش ارتفاع از سطح دریا قطر درختان افزایش یافت اما رابطه ضع

 (.4قطر برابر سینه بود )شکل -کل درخت نیز رابطه مثبت وجود داشت که کمی قوی تر از رابطه ارتفاع از سطح دریا

 



   

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی همایش 

123 

 

 
 رابطه ارتفاع از سطح دریا با قطر )سمت چپ( و ارتفاع درختان )سمت راست( -4شکل 

 

 بحث

ثل گیالس وحشی بسیار تاثیرگذار است. الزم به ذکر است که گیالس وحشی گونه رقابت برای گونه نورپسندی م

پیشگام بوده و طی مراحل توالی جنگل حذف می شود. اما از بین رفتن دسته جمعی درختان در این منطقه نیاز به 

جنگل امکان بررسی بیشتری دارد. در هر صورت زادآوری گیالس همواره در روشنه های ایجاد شده در تاج پوشش 

پذیر خواهد بود مگر این که چرای دام یا درآوردن نهال درختان برای پیوند گیالس اهلی منجر به نابودی تجدید حیات 

( در 1:9911شده باشد. این موارد نیاز به حفاظت بیشتر توده ها را خاطرنشان می سازند. مطالعه علیجانپور و همکاران )

ادآوری گیالس وحشی در مناطق حفاظت نشده مثل منطقه مورد مطالعه در این جنگلهای ارسباران نشان داد که ز

پایه می رسد. مطالعه امیرقاسمی و  93پایه در هکتار است و در مناطق حفاظت شده به  95تحقیق، به طور متوسط 

حیات را به درصد تجدید  4/9( در حوضه ستن چای در ارسباران نشان داد که گیالس وحشی تنها 63:9996همکاران )
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-خود اختصاص می دهد. درواقع گیالس وحشی بیشتر یک گونه همراه است و برای تجدید حیات شرایط خاصی را می

 طلبد.

میانگین قطر برابر ( در حوزه کلیبرچای و ایلگنه چای جنگل های ارسباران نشان داد که 6:9996تحقیق علیجانپور )

 90/69متر و دامنه های شرقی سانتی 90/51های غربی در دامنه متر،سانتی 93/90سینه در دامنه های شمالی 

( بیش از 6:9996متر بود. در تحقیق علیجانپور )سانتی 35متر است. در مقایسه در تحقیق حاضر میانگین قطر سانتی

تحقیق  زاد بودند درحالی که دردرصد آنها شاخه 77/9درصد پایه های گیالس وحشی در قطعات نمونه سالم و  5/64

 جوش مجدد دیده شد. ها ریشهدرصد آن 5/93ها خشک و فقط در درصد پایه 5/11حاضر 

درجه سانتی  94بذر گیالس وحشی در دمای کمتر از ( در ارسباران نشان داد که 1:9996تحقیقات عبدی و نورمند )

های اخیر را ند. شاید خشکسالی سالبیآسیب می درصد و یا بیشتر زنده نمی ماند و شدیداً 96گراد و رطوبت کمتر از 

بتوان عامل مشکل در زادآوری این گونه درمنطقه مورد مطالعه معرفی کرد. درخت این گونه نیز حساس به تنش 

ها در این میان دور از انتظار نیست. از طرفی درخت گیالس خشکی می باشد و احتمال تاثیر کاهش رطوبت و بارندگی

های اصلی حذف شود، اما خشکیدگی درختان در این سطح، به صورت گروهی به نفع گونه ممکن است در مراحل توالی

ها باشد که نیاز به تواند ناشی از عواملی مانند خشکسالی و همچنین  شیوع آفات و بیماریو در ابعاد مختلف بیشتر می

 بررسی تخصصی بیشتری دارد.

 

 هاداتبندی و پیشنجمع

کولوژیکی ااکولوژی جنگل و جنگلشناسی بسیار مهم بوده از طرفی منعکس کننده شرایط دارها در بحث بررسی خشکه

های ها و از طرف دیگر مشخص کننده تاثیر عملیات جنگلشناسی و حتی دخالتهای موجود در آنها و گونهتوده

ن پایین در منطقه دهد که تعداد قابل توجهی از درختان گیالس وحشی در سنیانسانی است. بررسی حاضر نشان می

اند. اگرچه پوشش متراکم توده محدودیت نوری در اثر رقابت را به عنوان عامل اصلی معرفی مورد مطالعه خشک شده

تر تواند به بررسی دقیقهای زیرزمینی میها و سطح آبکند اما مطالعه فون حشرات و آفات و امار اخیر بارشمی

 موضوع کمک نماید.

 

 منابع
های ارسباران ید حیات طبیعی جنگل. بررسی ساختار تجد9996فرهاد، ثاقب طالبی خسرو، درگاهی داوود. امیرقاسمی  -9

 .9-63، 6(9چای، تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، )در حوضه مطالعاتی ستن

نههای . بررسی روش9994پورمجیدیان محمدرضا ، زاهدی امیری قوام الدّین ، جلیلوند حمید ، میردار هریجانی مهدی.  -3

گلبند، علوم و -تجدید حیات طبیعی حاصل از خشکهدارها در یک راشستان دخالت نشده )مطالعۀ موردی: سری جمند

 .15-94: 97(3تکنولوژی محیط زیست، )

. برخی خصوصیات اکولوژیک و جنگلشناسی رویشگاه 9999و همتی ارسالن.  خانجانی شیراز بابا و ثاقب طالبی خسرو -9

 . 965 – 965(:  4استان گیالن مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، ) های گیالس وحشی در 

گلهایی با سابقه مدیریتی دار در جن. میزان و کیفیت خشکه9911سفیدی کیومرث، مروی مهاجر محمدرضا.  -4

 .999-303: 63(3های چوب، دانشکده منابع طبیعی، )نشریه جنگل و فرآوردهمتفاوت،

هـای )آلوکک(  در جنگـل بررسـی برخـی ویژگـیهـای اکولوژیک کشور گیالس وحشی  .9975 شیخ االسـالمی، علـی. -5

 صفحه. 970گرگان،  طبیعی منابع و کشاورزی ،دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان شـمال  ،
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ش ملی اولین همای. بررسی نیاز رویشگاهی گیالس محلب در جنگل های ارسباران، 9996عبدی اکبر، نورمند فرید.  -6

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شهریور،  99صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران، 

 صفحه. 1شرقی، 

( در Cerasus avium. تاثیر جهت دامنه بر ویژگیهای کمی و کیفی گیالس وحشی )9996علیجانپور احمد.  -7

مرکز تحقیقات و آموزش شهریور،  99اظت از جنگلهای ارسباران، اولین همایش ملی صیانت و حف  جنگلهای ارسباران،

 صفحه. 6کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، 

-ای تجدید حیات تودهالف. بررسی و مقایسه تنوع گونه 9911علیجانپور احمد، اسحاقی راد جواد، بانج شفیعی عباس.   -1

 .309-3097: 9(9ن، مجله جنگل ایران، )های جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی ارسبارا

ای گیاهان چوبی دو ب. بررسی و مقایسه تنوع گونه 9911علیجانپور احمد، اسحاقی راد جواد، بانج شفیعی عباس.  -9

 .935-999: 97(9منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی ارسباران، تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، )

. الگوی پراکنش مکانی و حجم خشکه دارها در راشستان 9999محمدرضا. نوری زهرا ، فقهی جهانگیر، مروی مهاجر  -90

 .9-94: 5(9، اکوسیستمهای طبیعی ایران، ))های شمال ایران )مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود

(، .Prunus avium L. تعیین روش مناسب برای بررسی زادآوری گونه گیالس وحشی )9996یگاندوست، کیان.  -99

 صفحه. 79کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، پایان نامه 

 

 

 



   

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی همایش 

126 

 

 
 

 بررسی کمی و کیفی گونه نارون چتری در فضای سبز دانشگاه یزد -2-4-2

 2، بهمن کیانی*1فهیمه بیات

 

 . دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد9

(bnkiani@yazd.ac.ir) 

 نشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد ر گروه محیط زیست، دا. دانشیا3

 

 چکیده

هایی از دانشگاه قسمتبه منظور بررسی وضعیت کمی و کیفی درختان نارون چتری در فضای سبز دانشگاه یزد، ابتدا 

اصله  14اد ها تعدهای مختلف کاشت باشند. در این قسمتهای مختلف و روشانتخاب شدند به نحوی که نماینده زمان

ارتفاع و مساحت تاج و  سپس مشخصه های کمی شامل قطر برابر سینه، نارون به صورت تصادفی انتخاب شد.درخت 

گیری یا بررسی و ثبت شد. نتایج های کیفی شامل سالمت درخت، کیفیت تنه، چندشاخگی و فرم تنه اندازهمشخصه

متر و  793/7متر، میانگین ارتفاع سانتی 671/95ن نارون چتری محاسبات نشان داد که میانگین قطر برابر سینه درختا

 95و کمترین فراوانی در طبقه  90باشد. بیشترین فراوانی درختان در طبقه متر می 491/37میانگین مساحت تاج 

که البته  متر قرار دارند. با افزایش قطر، ارتفاع درختان بیشتر شده و رابطه سهمی بین دو متغیر وجود داشتسانتی

درختان فرم تنه قائم داشته و بیشتر  %19های کیفی درخت نارون نشان داد که مشخصهشیب خط کم بود. بررسی 

باشند. میدرصد درختان مطلوب بوده و همه درختان در سالمت  9/11شاخه هستند. کیفیت تنه در ها بصورت تکآن

ها نیز بیشتر از اه یزد مطلوب ارزیابی شده و رشد کمی آندر مجموع، وضعیت کیفی درختان نارون چتری در دانشگ

های قدیمی شرایط های جدید هنوز به این هدف نرسیده اما در کاشتانداز مد نظر است که در کاشتنظر ایجاد سایه

ی های خاک از جمله شوری، حصول وضعیت کنونمطلوب است. البته باتوجه به اقلیم گرم و خشک یزد و محدودیت

 جالب توجه است. 

 

 برداری.ارتفاع، پراکنش قطری، قطر، کیفیت تنه، نمونه: کلیدی کلمات

 مقدمه

فضای سبز بخشی از سیمای شهر را تشکیل می دهد و به عنوان یکی از پدیده های واقعی از نخستین مسائلی است که 

د زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... انسان همواره با آن در تماس بوده و خواهد بود. این مقوله دارای ابعا

های زیست محیطی از مشخصه های دلیل ارزش فضای سبز شهری به (.96-9: 9999می باشد )اسکویی و طباطبایی،

مهم هر شهر است، بطوری که اولین قدم برای برنامه ریزی و مدیریت فضای سبز شهری، دانستن اطالعاتی در مورد 

در کشوری مانند ایران که دارای اقلیمی خشک و  (.69-75: 9999باشد )حیدری و همکاران،یدرختان خیابانی م

آن را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد با توجه به روند تخریب جنگل های  %10شکننده است و حدود 

اک غرب کشور و شمال و غرب کشور مساله جنگلداری چه از نظر تامین چوب و چه از لحاظ حفاظت منابع اب و خ

 (.9-1: 9990خاک کشور امری حیاتی و مهم است )مسروری و سوسنی، 
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مناطق ری در جنگلکاه در کشوری همچون ایران می باشد عمداف هداز ایکی ری طریق جنگلکال از توسعه سطح جنگ 

شهرها اف طرا ه درتفرجگااث حدو اسبز ی فضاد یجاگیرد امیرت تی صوومتفابا شیوه صوال ص اخااف هدای اخشک بر

ب نتخابنابراین اباشد ری میجنگلکاده از ستفااکوسیستم جدید که با استیابی به یک دپی ن در نسااری ابا توجه به پاید

همیت ه از اشدری اطق جنگلکاـمنژیک کولوات اثرایابی ب و ارزشد مطلوو رمانی هندان زمناسب با تور گازساهای گونه  

 (. Asgarzadeh et al, 2014: 450-458)ه ای برخوردار است یژو

یکی از گونه هایی که در فضای سبز دانشگاه یزد استفاده زیادی دارد، نارون چتری می باشد. نارون چتری یک واریته از 

می باشد که به دلیل داشتن تاج کروی زیبا در  umbraculifera Ulmus carpinifolia var (Rehd)اوجا با نام علمی 

نارون چتری در ایران  .دانندرا از روسیه می برخـی خاستگاه این درخت شود.های شهرها کاشته میفضای سبز و پارک

های هدف از این مطالعه بررسی ویژگیشود. به وفور کاشته می تهران و اصفهان ،کرمانشاه ،مازندران هایاستاندر 

 ای سبز دانشگاه یزد بوده است.کمی و کیفی این گونه در فض

 هامواد و روش

   99˚   50'   99''تا       99˚   49   90''این پژوهش در سایت اصلی دانشگاه یزد انجام شد که در محدوده جغرافیایی 

 50طول شرقی قرار دارد. متوسط بارندگی سالیانه   54˚    39'    49''تا       54˚   30'   90''عرض شمالی و   

متر از سطح دریا قرار  9350گراد و اقلیم آن خشک بوده و در ارتفاع درجه سانتی 99متر، میانگین دمای سالیانه میلی

کاری انجام ها خاک عوض شده و بعد جنگلدارد. با توجه به شور بودن خاک در سطح دانشگاه تقریباً در تمامی بخش

های مناسب اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر استان انتخاب گونه شده است. نظر به گرمای هوا و کمبود شدید آب در

های مهم و شاخص در فضای سبز دانشگاه شود و گونهای و مداوم انجام میصورت قطرهها بهآبیاری در اغلب بخش

هستند گنجشک، اکالیپتوس، کاج بادامی، سنجد تلخ و زیتون خوراکی شامل: کاج الدار، نارون چتری، اقاقیا، زبان

 (.9-6: 9997)نصیری و کیانی، 

های مختلف انتخاب ها در بخشهای دانشگاه لکه های مختلف درختکاری در این تحقیق ابتدا با گردش در محوطه

و سپس ارتفاع  گیری شدند.هایی از درختان موجود به صورت تصادفی انتخاب و اندازهها ردیفشد.در هریک از این لکه

حیط برابر سینه با نوار قطرسنج و قطرهای تاج با متر نواری اندازه گیری شد .و وضعیت چندشاخگی با دستگاه سوتو و م

رسم نمودارها در  و SPSSو کیفیت تنه و سالمت درخت و...به صورت چشمی بررسی و ثبت شد .محاسبات در نرم افزار 

 انجام شد. Excelنرم افزار 

 نتایج

شود و نشان می دهد که میانگین قطر برابر سینه نارون چتری مشاهده می 9های توصیفی متغیرها در جدول آماره

متر مکعب  909/0متر مربع و حجم  039/0متر مربع، سطح مقطع  491/37متر، مساحت تاج  793/7، ارتفاع 671/95

 باشد.می

 های توصیفی متغیرهای مورد مطالعهآماره -1جدول 

 رانحراف معیا میانگین بیشینه کمینه صفت

 744/6 671/95 669/95 799/9 قطربرابرسینه

 967/3 793/7 900/94 700/3 ارتفاع

 415/99 491/37 991/909 116/9 مساحت تاج

 030/0 039/0 900/0 009/0 سطح مقطع

 994/0 909/0 597/0 009/0 حجم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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در نمودار دارای  90طبقه قابل مشاهده است.  9سانتیمتری در شکل 5نمودار فراوانی درخت نارون در طبقات قطری 

کمترین فراوانی را دارد. نمودار با توجه به شکل آن غیر همسال بودن درختان را نشان می  95بیشترین فراوانی و طبقه 

 دهد که طبیعتا با توجه به سال کاشت متفاوت طبیعی است.

 

 
 نمودار فراوانی نارون در طبقات قطری پنج سانتیمتری -1شکل

 

دیده می شود و نشان می دهد که با افزایش قطر ارتفاع بیشتر می شود و رابطه  3رتفاع درختان در شکل رابطه قطر و ا

 شود که شیب نمودار خیلی کند است.قطر و ارتفاع رابطه سهمی دارد. البته با توجه به شکل مشخص می

 

 
 رابطه قطر و ارتفاع برای درختان نارون -2شکل

 

درختان فرم تنه  %19شود. براساس نتایج درخت نارون در ختان در جدول زیر دیده مینتایج بررسی وضعیت کیفی در

درختان مطلوب می باشد و همه درختان  9/11شاخه است. کیفیت تنه در به صورت قائم بوده و بیشتر به صورت تک

 در سالمت می باشند.
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 بررسی مشخصات کیفی درختان نارون در سطح دانشگاه -2جدول 

 
 گیرینتیجهبحث و 

یط ـمحبا متقابل هر گونه ات ثرو اها گونهص خای اـهزشناخت نیا، سبز شهرهای فضاو اداره توسعه ی و یزرنامه برای بر

ها، به منظور ارزیابی نتایج فعالیتد. ـمی باشوری ضرشهری مدیریت ای که براست جمله مسائلی ها ازگونهر ـیگو د

ه ابزاری اساسی در دست مدیران است. این ارزیابی به آماربرداری و بررسی وضعیت کمی و کیفی درختان کاشته شد

ها کمک خواهد کرد. در این پژوهش های قبلی و یا توسعه بیشتر گونههای جدید وتجدید نظر در استراتژیانتخاب گونه

 های کمی و کیفی نارون چتری در فضای سبز دانشگاه یزد مورد بررسی قرار گرفته است.ویژگی

متر، مساحت تاج  793/7متر، ارتفاع سانتی 671/95میانگین قطر برابر سینه درختان نارون چتری نتایج نشان داد که 

باشد. در تحقیق مشابه، اخوان و متر مکعب می 909/0متر مربع و حجم  039/0مربع، سطح مقطع متر 491/37

  36/35ی رـچترون اـنان تهران نشان دادند که میانگین قطر برابر سینه درخت 96( در منطقه 9994همکاران )

ها از نظر کمی بهتر از نوارها رشد می بوده و این درختان در داخل تودهر ـمت 5/97ها ع آناـتفو میانگین ارسانتیمتر 

 کنند. 

دارای بیشترین فراوانی و  90سانتیمتری نشان داد که طبقه  5بررسی نمودار فراوانی درخت نارون در طبقات قطری  

با توجه به  دهد که طبیعتاًن فراوانی را دارد. این نمودار از طرفی ناهمسال بودن درختان را نشان میکمتری 95طبقه 

دهد که اکثر درختان جوان هستند. بررسی رابطه قطر و سال کاشت متفاوت طبیعی است. از طرف دیگر نشان می

طه قطر و ارتفاع رابطه سهمی دارد. البته شیب شود و رابارتفاع درختان نشان داد که با افزایش قطر ارتفاع بیشتر می

خط کم است که نشان دهنده حاصلخیزی کم خاک دانشگاه است. از طرف دیگر شوری خاک یک عامل محدود کننده 

 در رشد درختان است. 

ن درختان، فرم تنه به صورت قائم می باشد و بیشتر درختا %19نتایج بررسی وضعیت کیفی درختان نشان داد که در 

شاخه هستند. چندشاخگی در باالی این ارتفاع به هر حال با توجه به تر از ارتفاع برابر سینه به صورت تکدر پایین

تر زاـبی اـیزواا ـبی زیاد شاخه هااد  دـتعوی و کرج تای دارای چتررون اـنن وـچژنتیک این گونه طبیعی است. 

ون دانشگاه یزد مطلوب بوده و همه درختان در سالمت قرار درصد درختان نار 9/11باشد.  کیفیت تنه در در یـم

 فراوانی هطبق صفت

 

 فرم تنه

 0/19 قائم

 7/90 مایل

 9/1 قوسی

 

 چند شاخگی

 1/79 یک شاخه

 7/90 دوشاخه

 5/95 چندشاخه  

 

 تقارن

 7/96 متقارن

 4/39 نامتقارن

 9/69 نامشخص

 9/11 مطلوب کیفیت تنه

 9/99 نامطلوب

 0/900 سالم سالمت درخت

 - ناسالم
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ی دارای چتررون نا، کیفیی اـههـر مشخصـنظ( در تهران، از 35-94: 9994ج اخوان و همکاران )نتایس ساابرداشتند. 

بود. در این تحقیق توصیه جا اوچند شاخگی بیشتر نسبت به و ت کمتر ـف، آسرخشکیدگی کمتر، بیشترج سالمت تا

یبایی شناختی باشد بهتر زمسائل و ر ـحی منظاطرف که هداردی موو در ها ارنودر سبز ی توسعه فضا د که برایش

( نیز در تحقیقات 450-451: 3094ران )همکازاده و صغری بجای اوجا انتخاب استفاده شود. ارـچترون گونه نااز ست ا

و د ـشی راـیهـیژگاری، ونگهدی هاهزینه، ایییبری، زگازه ساـرفتن مشخصـر گـنظدر ا ـبخود برای تهران، 

در مجموع وضعیت کیفی درختان نارون نستند. دامناسب های ی را جزو گونهچتررون ا ناـه هـگونص اـخی هایژگیو

های انداز مد نظر است که در کاشتها نیز بیشتر از نظر ایجاد سایهچتری در دانشگاه یزد مطلوب است و رشد کمی آن

های قدیمی شرایط مطلوب است. البته باتوجه به اقلیم گرم و خشک یزد ز به این هدف نرسیده اما در کاشتجدید هنو

 های خاک از جمله شوری، حصول وضعیت کنونی جالب توجه است. و محدودیت

 

 منابع

دومین همایش ملی برنامه  ، بررسی نقش فضای سبز در محیط های آموزشی(، 9999اسکویی سروه، سحر طباطبایی، ) -9

 .9-96 ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار،

کیفی  وکمی ی مشخصههاان میزدر پایهها ار ستقرة انحو(، تاثیر 9994حبیبی، )مرتضی ی ، لیردکیادی هاان رضا ، خوا -3

 .35-94،  99(9، )محیطیم فصلنامه علوی، منطقه شهررون در نا

(، بررسی خطرآفرینی درختان کاج ایرانی 9999حیدری مازیار، اصغر فالح، حامد آقاجانی، محمدرضا پورمجیدیان، ) -9

(Pinus eldarica Medw  فصلنامه علمی پژوهشی ،)(حاشیه خیابان ها)مطالعه موردی: شهرستان بابل

 .75-69،  5(4تمهای طبیعی ایران، )اکوسیس

(، پایش تغییرات سوزنی برگ دست کاشت با استفاده از آماربرداری زمینی و 9990مسروری الهام ،جواد سوسنی، ) -4

 .9-1تصاویر ماهواره ای گوگل ارث،همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی، 

در دو گونه کاج الدار و نارون  ک و رطوبت برگگیری و مقایسه وزن خش(، اندازه9997نصیری سمیرا، بهمن کیانی، ) -5

 .9-6،ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران،
6- -Asgarzadeh M, Vahdati K, Lotfi M, Arab M, Babaei A, Naderi F, Pir Soufi M, Rouhani GH, 

2014,Plant selection method for urban landscapes of semi-arid cities (Case study of Tehran), 

Urban Forestry & Urban Greening. 13(3), 450– 458. 

http://search.ricest.ac.ir/dl/search/defaultta.aspx?DTC=36&DC=74275
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بررسی شرایط و مشخصات درختان کاج الدار در محدوده فضای سبز  -2-4-9

 دانشگاه یزد

 2*، بهمن کیانی1فهیمه بیات

 

 . دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد9

 (bnkiani@yazd.ac.irمحیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد ) . دانشیار گروه3

 

 چکیده

ها و زمان های مختلف کاشت سبکدر این پژوهش ابتدا قسمت هایی از دانشگاه انتخاب شدند به نحوی که نماینده 

های گیری شد. مشخصههاندازانتخاب و  کاج الدار به صورت تصادفی درخت 994ها، تعداد تودهباشند بعد از انتخاب 

شاخگی و  های کیفی شامل سالمت درخت، فرم تنه، چندمشخصهکمی شامل قطر برابر سینه، ارتفاع، مساحت تاج و 

کمترین فراوانی را در بین  95بیشترین فراوانی و طبقه قطری  30نشان داد که طبقه قطری  کیفیت تنه بودند. نتایج

سانتی متر،  3/99ه، ارتفاع و مساحت تاج برای درختان بررسی شده به ترتیب طبقات دارد. میانگین قطر برابر سین

درصد  3/19درصد درختان دارای فرم تنه قائم،  9/14متر مربع بود. از نظر مشخصه های کیفی  9/94و  متر 4/90

ت تنه مطلوب درصد درختان دارای کیفی 3/91 ان دارای تاج متقارن بودند. حدوددرصد درخت 54درختان تک شاخه و 

بوده و تمامی درختان در سالمت کامل قرار داشتند. در مجموع وضعیت کیفی درختان قابل قبول و رشد آن ها مطلوب 

 شود.میارزیابی 

 بررسی کمی، بررسی کیفی، جنگلکاری، رشد، مناطق خشک. :کلیدی کلمات

 مقدمه

د که یادگیری را آسان و خوشایند کند. عوامل از دیدگاه روانشناسی محیطی، فضای آموزشی باید به گونه ای باش

محیطی )محیط فیزیکی و معماری( می توانند در ارتباط متقابل با عوامل غیرمحیطی، به یادگیری و آموزش کمک 

فضای سبز شهری به دلیل  ارزشهای زیست محیطی (. 9995کند. )ثانی و همکاران،  کرده یا فرایند را با مشکل مواجه

مهم هر شهر است و برای برنامه ریزی و اداره فضای سبز شهری، دانستن اطالعاتی در مورد درختان از مشخصه های 

 (.  69-75: 9999خیابانی اولین قدم برای مدیریت صحیح می باشد.)حیدری و همکاران، 
رایط آبی و هوایی کاج الدار از سوزنی برگان بومی منطقه الدار آذربایجان است و به سبب تند رشد بودن و مقاومت به ش

کاج الدار درختی با درخت (666-657: 9999ها مورد توجه قرار گرفته است .)باالپور و همکاران، کاریخشک در جنگل

سانتی متر،گونه ای است چوبده  9-6متر، با تاج پهن و گسترده، برگها سبز، خشن، به طول  93-95تنه راست به ارتفاع

شود که این بکار می رود. با افزایش بیشتر سن کاج الدار، شاخه های پایینی حذف می که جهت تهیه خمیر کاغذ نیز

موضوع باعث کاهش سطح سبز می شود. شهرستان خواف مرکز تولید و پراکنش این گونه به سراسر ایران می باشد. 

استثنای منطقه گرمسیری  پراکنش جهانی این گونه در قفقاز و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران در سراسر کشور به

کاج ایرانی وکاج تهران نیز  به نام (Medw Pinus eldarica).کاج الدار با نام علمی جنوب کشورگسترش یافته است
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مرطوب و نیمه خشک به راحتی می روید. ) حیدری و شهرت دارد و در نقاط مختلف با آب و هوای مرطوب و نیمه

 (.69-75: 9999همکاران ،

ن دهه از کاشت درختان غیر بومی کاج تهران و دیگر سوزنی برگان در ایران می گذرد و گروه بزرگی از بیش از چندی

سوزنی برگان به شکل گسترده در فضاهای سبز شهری و در جنگل کاری در مناطق مختلف کشور مورد استفاده قرار 

رد سیبری و مناطق گرم و نیمه خشک و معتدل تا مناطق بسیار س می گیرد  که دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی

بیابانی را تحمل می کنند کاج ها درختانی همیشه سبز با اندازه های متفاوت هستند و در بسیاری از مناطق ایران که 

( 9-9: 9994دارای آب و هوای مختلفی هستند کاشت گونه های کاج افزایش یافته . ) شهسواری بغداده و حسینی ،

ی طبیعی درنتیجه عوامل مختلف سبب شده که جنگل کاری با هدف توسعه سطح جنگل و کاهش سطح جنگل ها.

تولید چوب از اهمیت ویژه ای برخوردار شود. بنابراین ارزیابی جنگل کاری های انجام گرفته می تواند نقش مهمی در 

 ایجاد جنگل کاری های با کیفیت و کمیت بهتر در آینده ایفا نماید. 

( اشاره  90-9: 9916کرد و همکاران )توان به در زمینه بررسی وضعیت رویشگاههای کاج الدار می در جمله تحقیقات

کم ارـه تـکند یدـسره ـن نتیجـیاه ـبپردیسان جنگلی رک پای هاری کاکیفی جنگلو سی کمی ربردر نمود. ایشان 

ن ـیدر اه ـست کده امشکل کرر چادیی اذغاد نظر مورا از نها ه، آنبواپوشش ج تاو خالص گ نی برسوزتیپ ن در ختادر

کاهش ن ختاری دربیارک، آپای هایرجنگلکاح صالاطرفی با از سد. ربه نظر میوری ین تیپ ضردن در اک کرـت تنـحال

ری جنگلکاهایی که بر روی سیربر( در 61: 9916همچنین برزآبادی فراهانی )سد. رمیقل ممکن ابه حدو یابد می

ی مشخصههاان میزدن که با توجه به متوسط بوفت ت یاـسده ـین نتیجابه ر انجام داد حصاجنگلی سرخه رک پای ها

تنک ن عملیاتی همچوم نجاوم الزرک، اـپد دروـموجی اـهده توان در ختع درتفاو ارقبیل قطر ه از شدی گیرازهندا

ن ختادر دری بهتر ـکیف ضعیتد ویجاای امیختگی برد آیجااهمچنین توجه به و خالص گ نی برزسوده تودن در کر

 سد. ربنظر می وری ضر

 9959و 9990وت کاشت متفان ماار را در دو زلدج اکای هاری( جنگلکا1-50 : 2001)  Spencerدر مطالعه دیگری 

شد ساالنه رمیانگین ، سرپادی موجوع، تفاارمیانگین ن، ختادربر سینه امیانگین قطر بردر استرالیا بررسی نمود. مطالعه 

میانگین ، 9915تعداد در هکتار درختان  9990ل ساری جنگلکار انجام شده نشان داد که در هکتااد در تعدو حجم 

شد ساالنه رمیانگین ر و هکتادر متر مکعب  313سرپا دی موجو، متر33ع تفاارمیانگین ، سانتیمتر 5/97بر سینه اقطر بر

بر امیانگین قطر بر، 9000ردرختان  هکتاد در اتعد 9959لساری جنگلکار است. در هکتادر متر مکعب  9/4حجم  

 4شد ساالنه حجم رمیانگین ر و هکتادر مترمکعب  331سرپا دی موجو، 9/97ع تفاارمیانگین ، سانتیمتر 5/33سینه 

ان و تهرج کاری بادبه برت خود تحقیقاس ساابر (13-75: 9916متر مکعب در هکتار گزارش بود. حسینی و همکاران )

: 9919زاده ) اند. همچنین در مطالعات عبداهللدهکررهشان اگیالن ستاجلگه ای امناطق در ین گونه ا ریگازسعت ساو

و بر سینه ایش قطر بررومنه بر داشیب و جهت تاثیر سید که رین نتیجه ابه ار لدج اکاان در مورد لویز( در منطقه 91-9

 ده است. بودار معنیع تفاار

ج الدار موجود در فضای سبز دانشگاه را که در طول دهه های اخیر کاشته شده این پژوهش وضعیت کمی درختان کا

 اند را مورد بررسی قرار داده و در عین حال خصوصیات کیفی آن ها را ارزیابی نموده است.

 هامواد و روش 

   99˚   50'   99'' تا      99˚   49   90''این پژوهش در فضای سبز دانشگاه یزد انجام شد که در محدوده جغرافیایی 

 50طول شرقی قرار دارد. متوسط بارندگی سالیانه   54˚    39'    49''تا       54˚   30'   90''عرض شمالی و   

متر از سطح دریا قرار  9350گراد و اقلیم آن خشک بوده و در ارتفاع درجه سانتی 99متر، میانگین دمای سالیانه میلی

کاری انجام ها خاک عوض شده و بعد جنگلن خاک در سطح دانشگاه تقریباً در تمامی بخشدارد. با توجه به شور بود
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های مناسب اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر شده است. نظر به گرمای هوا و کمبود شدید آب در استان انتخاب گونه

و شاخص در فضای سبز دانشگاه های مهم شود و گونهای و مداوم انجام میصورت قطرهها بهآبیاری در اغلب بخش

گنجشک، اکالیپتوس، کاج بادامی، سنجد تلخ و زیتون خوراکی هستند. شامل: کاج الدار، نارون چتری، اقاقیا، زبان

 (.9-6: 9997)نصیری و کیانی،

های دانشگاه لکه های مختلف درختکاری ها در بخش های مختلف انتخاب  در این تحقیق ابتدا با گردش در محوطه

د. در هریک از این لکه ها ردیف هایی از درختان موجود به صورت تصادفی انتخاب و اندازه گیری شدند. سپس ش

ارتفاع با دستگاه سونتو و محیط برابر سینه با نوار قطرسنج و قطرهای تاج با متر نواری اندازه گیری شد. وضعیت 

تنه به صورت چشمی بررسی و ثبت شد. محاسبات تنه، فرم تنه، سالمت درخت و چند شاخگی و کیفیت چندشاخگی

 انجام شد. Excelافزار  نرمرسم نمودارها در  و SPSSدر نرم افزار 

 

 نتایج

سینه درختان کاج  دهد که میانگین قطر برابرشود. نتایج نشان میمشاهده می 9های توصیفی متغیرها در جدولآماره

 979/0مترمربع و حجم  099/0مربع، سطح مقطع متر 99/94تر، مساحت تاج م 45/90متر، ارتفاع سانتی 39/99الدار

 باشد.مترمکعب می

 

 آمار توصیفی متغیرهای کمی -1جدول

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه صفت

 55/4 39/99 93/99 95/90 قطربرابرسینه )سانتی متر(

 19/9 45/90 90/94 50/6 ارتفاع )متر(

 19/30 93/94 90/909 33/5 ع(مساحت تاج )مترمرب

 095/0 099/0 016/0 001/0 سطح مقطع )مترمربع(

 99/0 97/0 59/0 09/0 حجم )مترمکعب(

قابل مشاهده است. بر اساس نتایج، این نمودار نشان  9متری در شکلسانتی 5نمودار فراوانی درختان در طبقات قطری 

کمترین فراوانی را دارد و شکل نمودار همسال بودن درختان کاج  95بیشترین فراوانی و طبقه  30دهد که طبقه می

 دهد.می الدار را نشان

 

 متریسانتی 1نمودار فراوانی کاج الدار در طبقات قطری -1شکل



   

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی همایش 

134 

 

دهد که با افزایش قطر، ارتفاع نیز بیشتر شود. این شکل نشان میدیده می 3رابطه قطر و ارتفاع درختان در شکل 

 رابطه قطر و ارتفاع رابطه سهمی دارد. شود. همچنینمی

 

 

 رابطه قطر و ارتفاع -2شکل

شود. و بر اساس نتایج این بررسی درختان نتایج بررسی وضعیت کیفی درخت کاج الدار در جدول زیر مشاهده می

 3/91حدود  .باشندباشند. درختان اغلب تک شاخه و تاج ها متقارن میدارای فرم تنه قائم بیشترین سهم را دارا می

 درصد درختان دارای کیفیت تنه مطلوب بوده و تمامی درختان در سالمت کامل می باشند.

 آمار توصیفی متغیرهای کیفی-2جدول

 فراوانی طبقه صفت

 9/14 قائم فرم تنه

 5/99 مایل

 4/4 قوسی

 3/19 یک شاخه چند شاخگی

 - دوشاخه

 1/96 نامشخص

 

 تقارن تاج

 0/54 متقارن

 7/97 نامتقارن

 9/31 نامشخص

 3/91 مطلوب کیفیت تنه

 1/9 نامطلوب

 0/900 سالم سالمت درخت

 - ناسالم
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 گیری بحث و نتیجه  

 بمحسوج جنس کای هاترین گونهوممقااز یکی ، کاج الدار یط سخت محیطی مانند خشکیالیل تطابق سریع با شردبه 

ها رکپا، هانسبزحاشیه بیابای فضاو شکن دبااث حداجهت ان یرران اباکمو خشک بیشتر مناطق  در ین ابنابرد. شومی

شد خوبی رکامل ب فتا، در آستوم اخشکی مقات طوالنی مدی هادورهبه ار لدج اکاد. شوکاشته میی شهری هااربلوو 

ای یی جلگهاهوآب ویط اشر ست که بهانی برگانی زسوار از لدج است. کاا وممقات فاآ وسنگین  یهادبر باابردارد و در 

 (.9-9: 9994)کیانی و سلطانیان،ست. ری نشان داده اگازهیرکانی نیز سا
متر،  45/90متر، ارتفاع سانتی 39/99که میانگین قطر برابر سینه درختان کاج الدار نتایج این پژوهش نشان داد

که مکعب می باشد. در مطالعه مشابه، متر 979/0مترمربع و حجم  099/0متر مربع، سطح مقطع  99/94مساحت تاج 

به این نتیجه رسیدند که کاج (. 90-9:  9916کرد و همکاران )در منطقه پارک طبیعت پردیسان تهران صورت گرفت، 

متر مربع هستند. همچنین بیشترین سانتی 6/937متر و میانگین سطح مقطع  61/9دارای میانگین ارتفاع  تهران

ج گونه کااز نظر کیفی کاج تهران بود.  برگان مخصوصاًمتر( مربوط به سوزنیسانتی 41/93) میانگین قطر برابر سینه

 10ان تهرج اـکردار بوده و از لحاظ زنده مانی برخوج سالمت تاان بیشترین میزفراوانی از  دـصدر 9/19ا ـبان رـته

 مانی داشت.  زندهصد در

نشان داد که با افزایش قطر، ارتفاع نیز بیشتر می شود. شیب کم این بررسی رابطه قطر و ارتفاع درختان در این تحقیق 

های شور که به طور کامل رابطه نشان دهنده شرایط رویشگاهی است که به هر حال در اقلیم گرم و خشک یزد با خاک

اد که تعویش نشده و رطوبت کم هوا بسیار قابل توجه است. نتایج بررسی وضعیت کیفی درخت کاج الدار نشان د

درختان دارای فرم تنه قائم بیشترین سهم را دارا می باشند. درختان اغلب تک شاخه و تاج ها متقارن می باشند. حدود 

درصد درختان دارای کیفیت تنه مطلوب بوده و تمامی درختان در سالمت کامل می باشند. حسینی و همکاران  3/91

برگ، ری پارک قرچک به این نتیجه رسیدند که گونه های سوزنی( نیز در بررسی کمی و کیفی جنگلکا13-75: 9916)

به ویژه کاج تهران، دارای بیشترین رویش قطری و ارتفاعی بوده و از نظر شادابی )سالمت تاج( گونه دارای وضعیت 

احداث  مناسبی هستند. بنابراین کاج الدار می تواند به عنوان گونه ای مناسب برای کاشت در رویشگاه ها به منظور

سی ( در برر961-971: 9915نیا همدانی و همکاران )فضای سبز و جلوگیری از آلودگی هوا مدنظر قرار گیرد. اما فرخ

ای ارتفاعات بر، متوسطری گازغم ساربه ان تهرج که کان کردستان نشان دادند ستار در اگازغیر بومی سان نی برگازسو

 Pinusان تهرج شد طولی سالیانه کارنظر متر، از  9500ات کمتر از شود. در ارتفاعمتر توصیه نمی 9500بیش از

eldarica  لذا توصیه شد که کاج الدار می تواند به عنوان دار بوده استمعنیبا بقیه وت آن تفاو شد رکثر احددارای .

ی هوا مورد نظر گونه ای مناسب برای کاشت در رویشگاه های مشابه به منظور احداث فضای سبز و جلوگیری از آلودگ

  .قرار گیرد

 توان اشاره کرد که در بررسی( نیز می409-9916:490و همکاران )  Fisherدر مورد مناسب بودن کاج الدار به تحقیق 

در جنوب نیو مکزیکو  pinus brutia و   Pinus halepensis, Pinus eldaricaهای خود بر روی سه گونه سوزنی برگ  

برابر بیشتر  3/5و  6/9قطر در ارتفاع برابرسینه و حجم کاج الدار به ترتیب  ان دادند که ارتفاع،بعد از پنج فصل رشد نش

س مطالعاتی که در پارک شهید پایدار اردکان در مورد کاج الدار صورت گرفته ساابر نسبت به دو گونه دیگر است. 

بر سینه  بیشتر  اقطر بر، بیشترکاشت فاصله ر و دیش یافته افزج الدار اکان  ختادرقطر ، یش سنافزابا مشخص شد که 

ها به (. در پژوهش پیش رو فاصله کاشت مورد بررسی قرار نگرفت. زیرا کاشت9-9: 9994د )کیانی و سلطانیان، بو

-اند. البته امروزه بحثهای دیگری در بین درختان کاج کاشته شدهصورت خالص نبوده و اغلب برای ایجاد سایه، گونه

برگان در فضاهای شهری مطرح است و اعتقاد بر این است که این دد راجع به ایجاد آلودگی توسط سوزنیهای متع

شوند که کنند که در ترکیب با عتاصر موجود در هوا تبدیل به ازن میها ترکیباتی در هوا ترشح میدرختان بویژه کاج
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خوب کاج الدار در اقالیم مختلف کشور، هنوز هم این  برای انسان مضر است. اما به هر حال باتوجه به سازگاری و رشد

توان گفت در یک جمع بندی میگونه در صدر انتخاب برای فضاهای سبزشهری و اموزشی در مناطق خشک قرار دارد. 

رشد و زنده مانی و وضعیت کیفی درختان کاج الدار کاشته شده در فضای سبز دانشگاه یزد بسیار خوب بوده و درختان 

 ه شده مشکل خاصی از نظر سالمت و یا رشد ندارند.کاشت

 منابع

 Pinus   (، بررسی اثر اقلیم بر رویش کاج الدار9999) شیرزاد گرایلی، باالپور شمس الدین، توفیق صادق محمد اف، - -9

eldarica  ،ران، مجله منابع طبیعی ای جنگل و فرآورده های چوب ایران، با استفاده از روش های گاه شناسی درختی

(4)67، 657-666. 

(. بررسی کمی و کیفی جنگلکاری پارک جنگلی سرخه حصار، پایاننامه کارشناسی 9916برزآبادی فراهانی، نستیحن ) -3

 16ارشد جنگلداری، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسالمی. واحد علوم و تحقیقات، 

 صفحه.

(، نقش و اهمیت فضای سبز در محیط آموزشی )نمونه موردی 9995مریم فراهانی ،) فرزاد سیفی، ثانی حسن ، -9

معماری و توسعه شهری  چهارمین کنگره بین المللی عمران ، :دانشکده چند رسانه ای دانشگاه هنر اسالمی تبریز(،

،99-9. 

ای ایجاد فضای سبز در تهران ( بررسی موفقیت کاج الدار بر9916حسینی س.ع. پورمجیدیان م. فالح ا. محمودیان م ) -4

 .75-13: 43شناسی، )پارک جنگلی قرچک(، مجله محیط

(، بررسی خطرآفرینی درختان کاج ایرانی 9999حیدری مازیار، اصغر فالح، حامد آقاجانی، محمدرضا پورمجیدیان ،) -5

(Pinus eldarica Medw فصلنامه علمی پ ،)ژوهشی (حاشیه خیابان ها)مطالعه موردی: شهرستان بابل

 اکوسیستمهای طبیعی ایران، 

(، تا ثیرات کاشت درختان کاج در مجاورت گونه های ای دیگر  9994) شهسواری بغداده امیر، سیداباالفضل حسینی، -6

 .9-9اولین همایش بین اللمللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ،

در پارک جنگلی  ) (pinus eldarica Medwو کیفی گونه کاج تهران  ، بررسی کمی)9919) زاده بهارک،عبداهلل -7

 9- 91لویزان ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور،

گ در نی برزچند گونهسوری گازمطالعهسا(، 9915ن مصطفی، )عی لطفیان قاسم، زارسدیاعلی اکبر، انی انیا همدخ فر -1

 .961-971،94(3ان، )یراصنوبر و جنگل ت هشی تحقیقاوپژ -امۀ علمیفصلن ان،همدن ستاا

طبیعت رک پاری کاه جنگل شدی هامی و کیفی گونه سی کربر(، 9916) ،علی کیاالشکی، لیدهیم عاابرکرد بهروز، ا -9

 .9-90، 99(9ورزی ، )کشام هشی علووپژ-مجله علمیان(، )شهر تهرن یسادپر

 Medv pinus ارلدج اکاد عملکرو شد در رثر فاصله کاشت (، ا9994ن، )سلطانیاخلیفه دات لساانی بهمن، فائزهکیا -90

eldarica   ن، دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کاار اردشهید پایدرک پادر

 .9-9کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، 

در دو گونه کاج الدار و نارون  گیری و مقایسه وزن خشک و رطوبت برگاندازه (،9997نصیری سمیرا، بهمن کیانی، ) -99

 .9-6،ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، 

12- Fisher, J .T., Neumann, R.W.,and Mexal, J.G.1986. Performance of Pinus halefensis/brutia group 

pines in southern New Mexico. Forest Ecology and Management .16(1): 403-410. 

13- - Spencer, D, 2001, Conifers in the dry country, A report for the RIRDC/L&W, Australia, 

FWPRDC,     1-50. 
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ایرانی در چوب بلوط  اثر جهت جغرافیایی بر دانسیته و خواص بیومتری -2-4-4

 های زاگرس مرکزیجنگل

 3، صالح کهیانی3ن بهمنی، محس* 9نوراهلل نظری قهفرخی

 (nazarinorolah71@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد علوم جنگل دانشگاه شهرکرد ) -9

 استادیار علوم جنگل دانشگاه شهرکرد  -3

 استادیار علوم جنگل دانشگاه شهرکرد  -9

  

 چکیده

ی زاگرس مرکزی هاجنگلهای درختی گونه( دارای بیشترین پراکنش در بین Quercus brantiiبلوط ایرانی )

ونه بلوط ایرانی صورت خصوصیات بیومتری چوب گف بررسی تاثیر جهت بر دانسیته و باشد. تحقیق حاضر با هدمی

های درختی از جهات مختلف جفرافیایی با در نظر گرفتن واحدهای کاری همگن، شرایط منطقه و پایه گرفته است.

از جمله طول الیاف، قطر الیاف،  مشخصات بیومتری الیاف .انجام شد یببه روش انتخا یبردارمورد مطالعه، نمونه همنطق

طول الیاف و دانسیته اثر  نتایج نشان داد که اثر جهت جغرافیایی بر  سلولی و دانسیته اندازه گیری شد.ضخامت دیواره 

داری ندارند. معنیتاثیر الیاف  درصد دارد در صورتیکه بر ضخامت دیواره سلولی و قطر 95داری در سطح اطمینان معنی

تواند در امر مدیریت در ارتباط با جهات جغرافیایی می بررسی خواص بیومتری الیاف و دانسیته چوب بلوط ایرانی

 جنگل موثر واقع شود. 

  

 جهت، دانسیته و خواص بیومتری، بلوط ایرانی :کلیدی کلمات

 

 

 مقدمه

باشد و از جهت غنای می های ارزشمند کشورز اکوسیستمهکتار ا میلیون 5 معادل سطحی با زاگرس هایجنگل

های (. بعد از جنگل9913، جزیره ای و همکاران 9976آید )مخدوم فلورستیک از مناطق مهم ایران به حساب می

ای دهد ناحیه رویشی زاگرس بخش قابل مالحظههای تجاری ایران را پوشش میشمال ایران که در حال حاضر جنگل

ترین ای ایران را از لحاظ کمی و کیفی در خود جا داده است. ژنتیک، محیط طبیعی و عوامل انسانی از مهمهاز جنگل

(. عوامل توپوگرافی و 3009گذارند )ودلزیچی عواملی هستند که بر ساختار و خواص چوب تولیدی درخت اثر می

های ( از جمله عواملی هستند که بر ویژگیهای جغرافیاییهای شکل زمین )شیب، ارتفاع از سطح دریا و جهتمولفه

ها تاثیرگذارند. تغییر ارتفاع از سطح دریا، میزان شیب یا جهت جغرافیایی سنجی چوب گونهفیزیکی، آناتومی و زیست

(، و 9996شوند )علی زاده بنوتی و همکاران موجب ایجاد میکروکلیمای خاص می به عنوان متغیرهای محیطی مستقل

های صورت گرفته نشان داده است دهد. پژوهشهای چوبی جنگلی را نیز تحت تاثیر قرار میخواص گونههمین مسئله 

های خواص بیومتری، فیزیکی و آناتومی چوب تحت تاثیر تغییرات خواص درختان در دو محور شعاعی و که تفاوت

، پارسا 3099، صوفیان و همکاران 3096طولی و همچنین شرایط متفاوت رویشگاهی قرار دارد )توپاق اوغلو و همکاران 

باشد که با چندین ویژگی آناتومی چوب در ارتباط (. از میان عوامل مذکور، ارتفاع یکی از فاکتورهای مهم می9999پژوه
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(. اکثر مطالعات انجام شده بر روی درختان جنگل های زاگرس میانی مربوط به 9994است )لمتر علی و همکاران

وژی درخت و همچنین بوم شناسی آن بوده است. این در حالی است که مطالعات بنیادی بر روی فیزیولوژی و فنول

تواند امکان استفاده از آنها را در مصارف مختلف آشکار سازد، یا منجر به ایجاد های جنگلی میچوب درختان و درختچه

(. به طور کلی کیفیت چوب 9997کارانهای مختلف چوبی کشور شود)آقا جانی و همو غنی شدن بانک اطالعاتی گونه

های درختی تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند کیفیت رویشگاه، سن، ژنتیک و مدیریت جنگل، عوامل زیستی، گونه

 باشد.عوامل اقلیمی )شدت نور، دما، بارش، رطوبیت و باد( و عوامل فیزیوگرافی )جهت، شیب و ارتفاع از سطح دریا( می

 پیشینه تحقیق

سنجی و دانسیته خشک ای به بررسی اثرات ارتفاع از سطح دریا بر ضرایب زیست( در مطالعه9915همکاران) وحمصی 

های سیاهکل پرداختند. بدین منظور سه رویشگاه در از جنگل( Fagus orientalisچوب درخت راش ایرانی)

متری( انتخاب شدند و  9400و  9000، 700شن رود، با سه ارتفاع متفاوت از سطح دریا ) 35های حوزه جنگل

درصد شیب و شرایط اقلیمی تعیین گردید. در هر  جهت جغرافیایی، خصوصیات هر منطقه از لحاظ مشخصات خاک،

عدد نمونه( توسط مته سن سنج در ارتفاع برابر  90اصله درخت انتخاب و از هر کدام یک نمونه)مجموعا  90ارتفاع 

حاکی از آن بود که طول الیاف و دانسیته خشک با افزایش ارتفاع از سطح دریا ها سینه تهیه گردید. نتایج بررسی

درحالی که قطر و قطر حفره الیاف با افزایش ارتفاع از سطح دریا به طور نامنظم کاهش یافته  کاهش منظمی داشته،

 است.

TOPALOĞLU (در مطالعه ای به تأثیر ارتفاع و جهت بر خصوصیات مختلف3096و همکاران )  چوب راش شرقی

(Fagus orientalis Lipsky( در استان سینوپ ترکیه پرداختند. پنج طبقه ارتفاعی )400،  400–300،  300–0–

درخت  30متر( و دو گروه )شمال و جنوب( در منطقه تحقیق ایجاد شد. در کل  9000-100، و  600-100،  600

متر( و دو گروه جنبه )شمال و جنوب( در منطقه تحقیق  9000-100، و  100-600،  600مورد مطالعه قرار گرفت. 

درخت اندازه گیری و مطالعه شد. برای  روش اندازه گیری الیاف از روش شولتز استفاده شد.  30ایجاد شد. در کل 

ر دالنسیته چوب و خواص مکانیکی با توجه به استانداردهای مناسب مورد بررسی قرار گرفت.با افزایش ارتفاع ، طول فیب

متر( بیشترین رشد را دارندو آنهایی که  600-400. مشخص شد درختان در مرحله سوم ارتفاعی ) کاهش یافته است.

متر( کمترین مقدار چگالی را داشتند. بیشتر خواص مکانیکی چوب در مرحله اول ارتفاع  300در مرحله ارتفاع اول )

مقادیر در ارتفاع سوم باالترین بود و لذا فاکتور ارتفاع به  متر( کمترین میزان را داشتند ، در حالی که این 300–0)

 هنگام استفاده از چوب راش شرقی در صنعت باید بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

 هامواد و روش

 ترینمهم از های منطقه بازفت واقع در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. منطقه بازفت یکیاین پژوهش در جنگل

 زبان گنجشک محلب، منطقه، بلوط ایرانی است که غالب چهارمحال و بختیاری است. تیپ استان جنگلی هایهرویشگا

های فیزیکی و باشد. بررسی تاثیر جهات جغرافیایی بر ویژگیو کیکم از سایر گونه های موجود در این منطقه می

یط منطقه و حضور و پراکنش مناسب های درختی موجود در منطقه، با توجه شراسنجی چوب برخی گونهزیست

ی درختی مناسب برای تحقیق حاضر تعیین گردید. های جغرافیایی مختلف، ابتدا نوع گونهها و جهتای در شیبگونه

های درختی مناسب جهات جغرافیایی  جنوب و جنوب سپس با توجه به واحدهای کاری همگن و شرایط منطقه و پایه

برداری به روش انتخابی انجام خواهد شد به صورتی که درختان نمونه انتخاب شده از نمونهغربی منطقه مورد مطالعه، 

لحاظ وضعیت پوشش گیاهی و خاک دارای شرایط همگن هستند. سپس خواص بیومتری شامل: طول الیاف،قطر 
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ف با استفاده از روش الیاف،ضخامت دیواره سلولی و از خواص فیزیکی دانسیته مورد بررسی قرار گرفت. جدا سازی الیا

سانتی متر از ارتفاع قطر برابر  3( انجام شد. بدین ترتیب که از هر گرده بینه یک دیسک به ضخامت 9954فرانکلین )

سینه  جدا نموده  و از هر کدام یک باریکه چوبی تهیه شد.انتخاب باریکه چوبی طوری است که همه ی  حلقه های 

از چوب آغاز و پایان هر حلقه ساالنه با میکروتوم تراشه چوبی آماده گردید و چوب  رویش ساالنه را در برداشته باشد.

آغاز و پایان مربوط به درختان در هر جهت با هم مخلوط شد. سپس با روش فرانکلین،مخلوط استیک اسید و آب 

ار داده شد تا الیاف ساعت در آون قر 41درجه سانتی گراد به مدت  60درصد به نسبت مساوی در حرارت  30اکسیژنه 

از هم باز شوند. پس از طی این مدت نمونه ها از آون خارج گردید. به منظور خنثی کردن اثر  اسید و آب اکسیژنه، با 

آب مقطر شستشو داده شد. در پایان مقداری آب مقطر به لوله آزمایش افزوده و جهت رنگ امیزی الیاف چند قطره 

دید و آن گاه برای جدا سازی الیاف از یکدیگر لوله آزمایش به شدت تکان  داده شد و از محلول زافرانین به آن اضافه گر

رشته الیاف)طول الیاف،قطر الیاف، و ضخامت دیواره سلولی الیاف( اندازه گیری  90چوب آغاز و پایان هر حلقه 

های مختلف ی نمونه از بخشاستفاده شد. تعداد ISO 13061-2( 3094گیری دانسیته از استاندارد )گردید.اندازه

ها پس از برش در داخل تهیه خواهد شد. نمونه mm3 30 × 30  ×90طول( × شعاعی × ها با ابعاد )مماسی دیسک

ها ( آنm0( و وزن خشک )d0گراد تا رسیدن به وزن ثابت، خشک و پس از آن ابعاد )درجه سانتی 909آون با دمای 

وری( در ور شده و پس از اشباع با آب )یک هفته غوطهها در آب غوطهعد نمونهگیری خواهد شد. در مرحله باندازه

( 9( قرار خواهد گرفت. در پایان با استفاده از رابطه )ds( و ابعاد )dmگیری مجدد وزن )حالت خیس مورد اندازه

 دانسیته اندازه گیری شد:

(9رابطه )
o

o
do

v

m
D .

 

 گردنه چری)بازفت(-جانمایی محدوده منطقه مورد مطالعه بر روی نقشه ایران و استان-1کل ش
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 نتایج

 های بیومتری الیافویژگی

/ میلیمتر   و در جهت 99/ میلیمتر به حد ماکزیمم 90تغییرات طول الیاف در جهت جنوبی از حد مینیمم  :طول الیاف

نشان می  T-TEST/ میلیمتر رسیده است. نتایج آزمون 99ماکزیمم  / میلیمتر به حد64جنوب غربی  از حد مینیمم 

 sig=/001، (T=5/127 )درصد دارد.  95طول الیاف اثر معنی داری در سطح اطمینان  دهد اثر جهت جغرافیایی بر 

 70/39میلیمتر به حد ماکزیمم  59/99الگوی تغییرات کلی قطر الیاف در جهت جنوبی از حد مینیمم : قطر الیاف

میلیمتر رسیده است. نتایج  51/30میلیمتر به حد ماکزیمم  99/99میلیمتر و در جهت جنوب غربی از حد مینیمم 

درصد ندارد.  95قطر الیاف اثر معنی داری در سطح اطمینان  نشان می دهد اثر جهت جغرافیایی بر  T-TESTآزمون 

( sig=/1، (T=1/739 

میلیمتر به حد  94/5قطر دیواره سلولی  در جهت جنوبی از حد مینیمم  الگوی تغییرات کلی: قطر دیواره سلولی

میلیمتر رسیده  91/5میلیمتر به حد ماکزیمم  54/5میلیمتر  و در جهت جنوب غربی از حد مینیمم  99/6ماکزیمم 

سطح قطر دیواره سلولی اثر معنی داری در  نشان می دهد اثر جهت جغرافیایی بر  T-TESTنتایج آزمون  .است

 درصد ندارد. 95اطمینان 

 ( sig=/8، (T=-/258 

/ و در 11متر مکعب به حد ماکزیمم / گرم بر سانتی67: تغییرات دانسیته در جهت جنوبی از حد مینیمم دانسیته

نشان می دهد اثر  T-TEST/  رسیده است. نتایج آزمون 91/ به حد ماکزیمم 79جهت جنوب غربی از حد مینیمم 

 درصد دارد. 95دانسیته اثر معنی داری در سطح اطمینان  بر  جهت جغرافیایی

 ( sig=/04، (T=-2/18 

 های بیومتری الیاف در دو جهت جنوب و جنوب غربی چوب بلوط ایرانیمیانگین مقادیر دانسیته و ویژگی -1جدول 

 ویژگی

property 
جهت     

 نمونه برداری

Sampling 

position 

 میانگین

average 

  مقدار

 t-value 

    

  *3/91-  /14 جنوب دانسیته 

  /96 جنوب غربی 

  /95 جنوب 

 * 5/937 /10 جنوب غربی طول الیاف

    
    

  9/799ns 17/39 جنوب قطر الیاف

  49/30 جنوب غربی 

    

 -ns 258/ 37/5 جنوب قطر دیواره سلولی

  67/5 جنوب غربی 

Ns   درصد  95*معنا داری در سطح -درصد 95عدم معنا داری در سطح    
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 گیری بحث و نتیجه

در این تحقیق ویژگی های بیومتری و دانسیته چوب بلوط ایرانی در رابطه با دو جهت جنوب و جنوب غرب مورد 

بررسی قرار گرفته اند.  دانسیته و سلول های کامبیومی از جمله فاکتور هایی هستند که به سن سلول های کامبیومی و 

( نتایج این تحقیق نشان داد که مقادیر  دانسیته بلوط در دو جهت جنوب و ,Zobel . 1989رشد بستگی دارند.) سرعت

 جنوب غربی اختالف معنا دار دارند. 

/ اندازه گیری شد که جز چوب های سنگین محسوب می 91/ و 11دانسیته چوب بلوط ایرانی دارای مقادیر ماکزیمم 

( Hoseinzadeh,1984/ گرم بر سانتی متر مکعب گزارش شده است) 51گل های شمال شود. دانسیته چوب بلوط جن

که در مقایسه با چوب بلوط  جنگل های زاگرس مرکزی دارای دانسیته کمتری می باشد. و این مسئله می تواند در 

عات انجام شده نشان می نتیجه ضخامت بیشتر دیواره سلولی چوب بلوط ایرانی در مقایسه با بلوط بلند مازو باشد. مطال

دهد که دانسیته چوب تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند گونه چوبی،سن،سرعت رشد، کیفیت رویشگاه و شرایط محیطی 

( به طور کلی الیاف گونه های چوبی از نظر طولی در سه سطح  Hejazi,1978و مدیریت و پرورش جنگل می باشد)

/ 9/ میلی متر و دسته دوم الیاف متوسط با طول  بین 9ه، با طول کمتر از طبقه بندی می شوند: دسته اول الیاف کوتا

میلی متر .با توجه به نتایج به دست آمده الیاف چوب بلوط  9/9میلیمتر، دسته سوم الیاف بلند با طول بیشتر از  9/9تا 

( در Hejazi,1978گیرد. ) میلی متر در گروه الیاف متوسط قرار می  95ایرانی  در این دسته بندی با طول متوسط 

مقایسه با چوب بلوط بلند مازو جنگل های شمال کشور بلوط ایرانی دارای ابعاد الیاف کمتری می باشد که این تفاوت 

می تواند به دلیل شرایط آب و هوایی حاکم بر جنگل های زاگرس مرکزی باشد که اغلب با کم آبی و تنش های ناشی 

 .  از خشکی هوا می باشد

 بعمنا

ریزی ی جنگلی استان فارس رهنمودی برای برنامه. آمایش سرزمین شش زیر حوزه9976مخدوم م،  -9

 50تا  49، صفحات 99شناسی دانشگاه تهران، شماره استراتژیک زاگرس. مجله محیط

شناسی زاگرس. انتشارات دانشگاه تهران. جنگل9913جزیره ای م و ابراهیمی رستاقی م.  

. بررسی جنگلکاری گونه ون در 9996رستمی شاهراجی ت. و محبی بیجار پس ب.  علی زاده بنوتی ر. 

های شرایط مختلف فیزیوگرافی )مطالعه موردی:منطقه دولی چال ماسوله،استان گیالن(. جنگل و فرآورده

490تا 439، صفحات 9چوب، مجله منابع طبیعی ایران، شماره 

ات دانشگاه تهران. تکنولوژی چوب. انتشار9999پارسا پژوه د.  

های آناتومی . تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر برخی از ویژگی9994لمتر علی ز. اوالدی ر. پور طهماسبی ک.  

چوب گونه زبان گنجشک. دانشگاه تهران

های آناتومی، بیومتری، . ویژگی9997آقا جانی ح. بهمنی م. رییسی گهرویی م. افهامی سی سی د. کول ف.  

های سنگده مازندران(ایی چوب درخت بارانک)مطالعه ی موردی:جنگلفیزیکی و شیمی

. بررسی اثر ارتفاع بر روی ضرایب بیومتری و جرم ویژه 9915حمصی ا.ه. سودمند ر. ورشویی ع. و بازیار ب.  

پژوهشی علوم -های سیاهکل. مجله علمی( از جنگلFagus orientalisخشک چوب درخت راش ایرانی)

 933تا 999، صفحات 4ازدهم، شماره کشاورزی، سال دو

8- Wodzicki TJ. 2001. Natural factors affecting wood structure. Wood Sci Technol, 35: 5-

26. 

9- 24- Topal Oglu, E., AY, N., Altun, L., Serdar, B. 2016. Effect of altitude and aspect on 

various wood properties of Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) wood. Turkish 

Journal of Agriculture and Forestry, 40(3), 397-406. 
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10- . Zobel, B., and Van Buijtenen, J.P. 1989. Wood variation: Its causes and control.

Springer-Verlag, Berlin, Germany, 363p.10             

11- Hejazi, R. 1978. The principle of wood description. Marvi, Tehran University, Tehran. (In

Persian) 

12- Hoseinzadeh, A., and Sheikholeslami, M. 1984. Investigation of Density Variation of 10

Hardwood Species in Aslam region. Publication 28, Research institute of Forests and Rangeland 

publication. (In Persian) 

13- 13-Roque, R.M., and Fo, M.T. 2007. Wood density and fiber dimensions of Gmelina arborea in 

fast growth trees in Costa Rica: relation to the growth rate. Forest Systems, 16: 3, 267-276. 
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های ایران ( جنگل.Amygdalus sppهای مختلف بادام )حفاظت و تکثیر گونه -3-4-5

 شناسی ملی ایراندر باغ گیاه

 4و جواد محبی 4نژاد، مریم حسنی1، مهدی پورهاشمی2زاد، زیبا جم2، عادل جلیلی*1پریسا پناهی 

 آموزش و ترویج کشاورزی، تهرانها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل -*9
panahi@rifr-ac.ir 

 ، آموزش و ترویج کشاورزی، تهرانها و مراتع کشور، سازمان تحقیقاتپژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل استاد -3

 ت، آموزش و ترویج کشاورزی، تهرانها و مراتع کشور، سازمان تحقیقا، مؤسسه تحقیقات جنگلپژوهشگر -4

 

 چکیده

شود. در این گیاهی از موضوعاتی است که برای انسان متمدن امروزی چالش بزرگی محسوب می حفظ ذخائر ژنتیکی

های در حال انقراض و نادر، ویژه گونههای مختلف گیاهی بههای ارزشمند برای نگهداری گونهراستا، یکی از محیط

از  گونه 9ی ایران در حفاظت و تکثیر شناسی ملشناسی هستند. در این مقاله به تجربه موفق باغ گیاههای گیاهباغ

گونه مورد نظر طی سالیان  9( پرداخته شده است. با مطالعه فلورهای معتبر موجود، .Amygdalus spp)جنس بادام 

 برای تکثیر به واحد بذر و نهال باغآوری و بذر آنها در فصل مناسب جمع شناسایی، گذشته در نقاط مختلف کشور

بذرها سبز شده و برای دهی همراه با آب گرم، اند. با استفاده از تیمار ترکیبی خراششدهمنتقل  انشناسی ملی ایرگیاه

خوبی در باغ مستقر اند بهها توانستههای زاگرس و هیرکانی باغ منتقل شدند. در حال حاضر، این گونهکاشت به رویشگاه

شناسی ملی ایران با دارا بودن بیش از نیم د. درنتیجه، باغ گیاهشوهای ارزشمند از آنها حفاظت میعنوان پایهشوند و به

 های گیاهی ارزشمند ایران ایفا کند.   بدیل خود را در حفاظت از گونهقرن سابقه توانسته نقش بی

 شناسی ملی ایران، تکثیر، حفاظت.بادام، باغ گیاه کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

مختلف امری ضروری تلقی  های تحقیقاتی برای کشورهایهای علمی و پارکباغبرداری از امروزه اهمیت احداث و بهره 

گردشگری، بستر مناسبی برای کارهای پژوهشی و تحقیقات علمی  هایبر داشتن جاذبهشود، چراکه این مراکز عالوهمی

شخصی درباریان مورد  عنوان تفرجگاههای بزرگ و سلطنتی اروپا تنها بههای گذشته، باغآیند. در سدهشمار میبه

شناسی نیز از تدریج بر اثر توسعه جوامع و تحوالت دنیای صنعتی امروز، توجه به علم گیاهگرفت، اما بهاستفاده قرار می

مرور زمان در اواسط قرن بیستم نیز بحث ضرورت حفظ تنوع زیستی و گیاهی مطرح شد و میالدی آغاز شد. به 99قرن 

 عنوان ابزار تحقق این هدف در کانون توجه قرار گرفتند. شناسی بههای گیاهباغ

ها کشت ای از گیاهان بومی و غیربومی در فضای باز و در گلخانهشناسی مکانی است که در آن مجموعهباغ گیاه

از های آموزشی، پژوهشی، حفاظتی و گردشگری دارند، شناسی همواره از نظر نقشی که در زمینههای گیاهشوند. باغمی

 ;Fairley & Moore, 1993; Dahl, 1999; Olga, 2008; Krigas et al., 2010اهمیت و ارزش قابل توجهی برخوردارند )

Hulme, 2011; Galbraith et al., 2011های علمی جدید برای تکثیر و پرورش گیاهان، احداث (. امروزه با توسعه روش

های مختلف باشد، های گیاهی سازگار شده از اقلیمای از گونهوعهشناسی که دربرگیرنده مجمهای گیاهو توسعه باغ

mailto:panahi@rifr-ac.ir
mailto:panahi@rifr-ac.ir
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سختی و با صرف های چوبی که در گذشته بهویژه درمورد تکثیر و رشد گونهسادگی امکان پذیر شده است. این امر بهبه

نیمه دوم قرن بیستم،  دلیل فرسایش ژنتیکی ازبراین، بهزمان زیاد همراه بود، از اهمیت بیشتری برخوردار است. عالوه

های ذخایر توارثی میلیون نمونه بذر نگهداری شده در بانک 9/3ای پیدا کرده است. از حفظ ذخایر ژنتیکی اهمیت ویژه

شود، درصد را شامل می 97اند و بقیه که نمونه بذر به حالت رویشی نگهداری شده 74000گیاهی در دنیا، فقط 

(. حفظ ذخایر ژنتیکی به شکل غیرطبیعی یا خارج Plucknett et al., 1987شوند )می های بذری نگهداریشکل نمونهبه

شناسی جزو اهداف های گیاهشود که در باغترین روش محسوب میصرفهبهآوری بذر مقروناز رویشگاه و از طریق جمع

 آید. شمار میاصلی به

 هدف

ها همواره از اهداف اصلی در این راستای حفاظت و تکثیر گونهشناسی در های گیاههای گیاهی باغسازی مجموعهغنی 

شناسی ملی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، بنابراین این پژوهش با هدف افزایش آید. باغ گیاهشمار میها بهباغ

ران انجام شد. شناسی ملی ایهای هیرکانی و زاگرس باغ گیاهای( رویشگاههای چوبی )درختی و درختچهغنای گونه

های انحصاری و در حال انقراض فراهم سازی باغ شده و زمینه را برای تکثیر گونهها منجر به غنیاجرای این فعالیت

 خواهد ساخت. 

 پیشینه تحقیق

هکتار  1/9در کرج در محوطه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به وسعت  9990شناسی ایران در سال اولین باغ گیاه

شناسی دانشگاه تهران اختصاص یافت و آقای دکتر ثابتی قطعه زمینی برای احداث باغ گیاه 9935د. در سال تأسیس ش

گونه درخت و درختچه در آن غرس کرد. رئیس سازمان مطالعات اکولوژی در نوشهر در سال  50در آن سال حدود 

بومی های بومی و غیرط درختان و درختچهبه تأسیس باغ اکولوژی نوشهر مبادرت کرد و چون در باغ مزبور فق 9996

( در طرح احداث کلکسیون منطقه رویشی البرز در 9974نام آربراتوم موسوم شد. توکل و همکاران )بود، بهغرس شده 

دار، گونه گیاهی شامل گیاهان علفی، پیازی و سوش 340سال اجرا شد،  94شناسی ملی ایران که به مدت باغ گیاه

آوری و در مجموعه البرز کشت کردند. درمجموع، خانواده از منطقه البرز جمع 90ها را از ان و درختچهای، درختبوته

گونه گیاهی با شرایط محیطی قطعه رویشی البرز سازگاری نشان داده و کامالً استقرار یافتند. صالحی و همکاران  395

شناسی ملی ایران را اجرا کردند. در این پروژه غ گیاه( پروژه ایجاد کلکسیون گیاهی منطقه رویشی زاگرس در با9977)

گونه درخت و درختچه به باغ انتقال یافت و کشت شد.  70جنس گیاهی،  49گونه و واریته انتخابی از  97از مجموع 

گونه مختلف به این کلکسیون منقل و کشت شد. در  90ای حدود گونه و واریته گیاهان علفی و بوته 60همچنین، از 

 6000هکتار حدود  99تأسیس شده است، در مساحت  9545شرق ایتالیا که در سال در شمال Paduaشناسی اغ گیاهب

خوار، های مختلفی ازقبیل سیستماتیک، گیاهان دارویی، گیاهان سمی، گیاهان گوشتگونه گیاهی در کلکسیون

(. باغ http://www.ortobotanicopd.it/enد دارد )ای وجوارکیدها، گیاهان آبزی، گیاهان کوهستانی و گیاهان مدیترانه

هکتار تأسیس شده است، در حال حاضر دارای  960و به مساحت  9945شناسی آکادمی علوم مسکو که در سال گیاه

(. http://www.gbsad.ruاند )کاشته شدهآوری شده و در این باغ گونه گیاهی است که از سرتاسر جهان جمع 30000

گونه  6و  گونه گیاهی در حال انقراض کاشته شده 900ایرلند نیز تاکنون  Glasnevinشناسی همچنین، در باغ گیاه

 (.http://www.botanicgardens.ieاند )گیاهی وجود دارند که در طبیعت منقرض شده

 هاو روش مواد

؛ قهرمان 9979ساز، ؛ خاتم9967-9997ابتدا با مطالعه فلورهای مختلف شامل فلور ایران و فلورا ایرانیکا )اسدی 

های مختلف بادام که باید از ( لیست گونهRechinger, 1963-2015؛ 9917؛ ثابتی 9975؛ قهرمان 9916-9957

http://www.ortobotanicopd.it/en
http://www.gbsad.ru/
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های پراکنش آنها از فلورهای گونه بادام انتخاب، محل 9جموع، آوری شوند، تهیه شد. درمهای مختلف کشور جمعاستان

آوری شده برای تکثیر به واحد آوری بذر آنها در فصل مناسب اقدام شد. بذرهای جمعاشاره شده استخراج و جهت جمع

ی سبزشدن آنها شناسی ملی ایران منتقل شدند تا پس از اعمال تیمارهای مختلف، بهترین تیمار برابذر و نهال باغ گیاه

های زاگرس و های باغ، برای کاشت به رویشگاهمشخص شود. درنهایت، بذرها پس از طی مراحل تکثیر در گلخانه

 هیرکانی باغ منتقل شدند.

 نتایج و بحث

 شرح زیر است:بههای مورد مطالعه در دنیا و ایران شناسی، زیستی و پراکنش گونههای گیاهویژگی

   Amygdalus haussknechtii (C. K. Schneider) Bornm.  
های سال گذشته دار، متمایل به سرخ، شاخههای جوان صاف بدون کرک یا تا حدودی کرکای خاردار، شاخهدرختچه

و عرض تا  35مرغی باریک، به طول تا ها بیضی شکل یا واژتخمای، بدون کرک. برگقهوه -متمایل به زرد یا خاکستری

ای همراه با غده، بدون کرک، سطح زیرین برگ مشبک، حاشیه اره تیز، سطح تحتانی و فوقانی برگمتر، نوکمیلی 5

تا  35ها صورتی، میوه بیضی، درشت، پخ، به طول متر، گلبرگمیلی 30تا  95دمبرگ وجود ندارد. گل منفرد، به قطر 

متر. هسته دارای نوک کوچک، میلی 7ل تا های کوتاه، دمگل ضخیم، به طومتر، دارای کرکمیلی 33تا  95و عرض  95

 (.9عمق طولی )شکل شکل با یک شیار کمتا حدودی قایقی

 دنیا: انحصاری ایران در پراکنش

 پراکنش در ایران: کرمانشاه، ایالم، اراک، همدان، لرستان، کردستان، فارس 

 

 
 معروفی( )عکس از حسینAmygdalus haussknechtii دار شاخه گل از نمایی -1شکل 

 Amygdalus kotschyi Boiss. & Hohen. 
 

کم بدون کرک های پشمی که کمهای جوان دارای کرکمتر، تا حدودی خاردار. شاخه 5/0درختچه کوچک تا ارتفاع 

متر، سانتی 9تا  5/0و عرض  5تا  5/9ای، به طول ای یا نیزهها واژنیزههای سال قبل خاکستری. برگشوند، شاخهمی

های انبوه نمدی زرد، حاشیه برگ ساده یا تا حدودی دارای دندانه تیز، سطح فوقانی و تحتانی برگ دارای کرکنوک

-میلی 95تا  90و عرض  35تا  95متر، صورتی. دمگل کوتاه. میوه بیضوی، به طول میلی 30هاللی. گل درشت به قطر 

عمق )شکل صاف یا با مقدار بسیار کمی نقطه و شیار کم های انبوه پشمی زرد رنگ. هسته تقریباًمتر، پوشیده از کرک

3.) 
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 دنیا: ترکیه، ایران و عراق  در پراکنش

 غربی پراکنش در ایران: اراک، کرمانشاه، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان

 

  
 )عکس از حسین معروفی(Amygdalus kotschyi از نمایی -2شکل 

 Amygdalus × kamiaranensis Khatamsaz & Assadi 
 

، تقریباً خاردار، متر 3ای به طول حدود درختچه است. A. haussknechtii وA. scoparia احتماالً هیبرید بین 

 95مرغی به طول ها بیضی کشیده یا واژتخمای روشن. برگهای سال قبل قهوههای جوان سبز بدون کرک، شاخهشاخه

تا  95های زرد رنگ، گل به قطر دمبرگ، سطح فوقانی و تحتانی برگ دارای کرکتر، بیممیلی 4تا  9و عرض  33تا 

متر، میلی 95تا  93و عرض  30تا  91مرغی، به طول مرغی کشیده صورتی. میوه تخمها واژتخممتر. گلبرگمیلی 91

عمق و نامشخص طولی ارهای کممتر. هسته کمی فشرده، کمی قایقی، نرم و در قاعده با شیمیلی 9طول حدود دمگل به

 (.9)شکل 

 دنیا: انحصاری ایران در پراکنش

 پراکنش در ایران: انحصاری استان کردستان، منطقه کامیاران 

 

 
 )عکس از حسین معروفی(Amygdalus  kamiaranensis از نمایی -9شکل 

Amygdalus korshinskii (Hand. - Mazz.) Bornm.      
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به  بیضی، تا مرغیتخم هابرگ کرک، بدون جوان هایخاردار، شاخه متر، 4  تا ارتفاع به کوچک درخت یا درختچه

 .کرک بدون برگ تحتانی و فوقانی سطح تیز،نوک ای،گوه قاعده ، مترسانتی 5/9تا  9متر و عرض سانتی 4تا  5/3طول 

 زرد. کوتاه هایکرک از پوشیدهمتر، سانتی 5/3تا  9متر و عرض سانتی 9تا  5/9به طول  برجسته، پهن، مرغیتخم میوه

  (.5و  4های کشیده )شکل هایسوراخ با مشخص، طولی شیار بدون هسته

 فلسطین لبنان، سوریه، ایران، ترکیه، دنیا: در پراکنش

 دره قاسملوغربی، آذربایجان ایران: در پراکنش

 

 
 ریکان()عکس از مهناز حیدری  Amygdalus korshinskii میوه -4شکل 

 

 
 )عکس از مهناز حیدری ریکان( Amygdalus korshinskii نمای کلی -1شکل 

Amygdalus elaeagnifolia Spach  
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 شود.می خوانده نام این به است، سنجد درخت برگ شبیه که آن هایبرگ رنگ از نظر سنجدیبرگ بادام درختچه

 مایل ایقهوه هسته پهن، مرغیتخم یا مرغیتخم شفت میوه گ.رن سفید هاگل رسد.می متر 4تا  9به  گونه این ارتفاع

 (.6زرد )شکل  به

  ایران دنیا: انحصاری در پراکنش

 کرمان بختیاری، و چهارمحال فارس، ایران: لرستان، در پراکنش

 

 
 )عکس از یعقوب ایرانمنش( elaeagnifolia Amygdalus نمای کلی -1شکل 

Amygdalus orientalis Mill. 
 

های سال قبل خاکستری. های سفید نمدی، شاخههای جوان دارای کرکمتر، خاردار. شاخه 3تا  5/0رختچه به ارتفاع د

های متر، هر دو سطح برگ دارای کرکسانتی 5/9تا  5/0و عرض  5/9تا  9ای، به طول نیزهمرغی، واژتخمها واژبرگ

مرغی، مرغی. میوه تخمتخمدار. گلبرگ صورتی، واژاه و کرکتایی. دمگل کوت 3نمدی سفید. گل منفرد یا به ندرت 

کم بدون کرک شود. های  سفید نمدی که ممکن است کممتر، پوشیده از کرکمیلی 93و عرض  30کمی پخ، به طول 

 (. 7تر از میوه، دارای شیارهای بسیار کمعمق شبکه مانند )شکل هسته کمی کوچک

 عراق، سوریه و لبنان  دنیا: ترکیه، ایران، در پراکنش

 پراکنش در ایران: کرمانشاه و کردستان

 

 )عکس از مصطفی نعمتی پیکانی( Amygdalus orientalis میوه و شاخه -7شکل 

SpachAmygdalus lycioides  
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 به متمایل رنگ به کرک، بدون جوان هایشاخه فراوان. خارهای دارای متر، یک حدود تا ارتفاع به کوچک درختچه

 چرمی، ای،نیزه برگ،ها فاقد دمبرگ خارها منشعب و سخت. سفید، به مایل خاکستری قبل سال هایای، شاخههوهق

های مختلف مخملی. طول میوه در واریته هایکرک از پوشیده پهن، مرغیتخم تا مرغیتخم میوه بدون دمگل. تیز،نوک

 (.1متر متغیر است )شکل میلی 95تا  93از 

 ایران انحصاری دنیا: در پراکنش

 قم، تهران، سمنان، اصفهان، یزد، فارس، کرمان، همدان، لرستان، کرمانشاه، شرقی،آذربایجان ایران: گیالن، در پراکنش

 قزوین

  رودبار اطراف گیالن، هیرکانی: هایاستان در پراکنش

  فارس، لرستان کرمانشاه، زاگرسی: هایاستان در پراکنش

     

 
 )عکس از محمدمهدی چرخچیان( Amygdalus lycioides ای کلی نم -1شکل   

Amygdalus scoparia Spach 

 

ای باریک ها نیزههای سال قبل سبز. برگهای جوان سبز بدون کرک، شاخهمتر، بدون خار. شاخه 6درختچه به ارتفاع 

حتانی برگ بدون کرک، حاشیه برگ متر، نوک کند، سطح فوقانی و تمیلی 7و عرض   40باریک، به طول تا یا قاشقی

-دمبرگ. میوه تخمدمبرگ یا تقریبا بیمتر، بیمیلی 35ای و دارای غده روی هر دندانه. گل درشت به قطر اره -هاللی

متر. هسته زرد کاهی، صاف، دارای خطوط و شیارهای کوچک میلی 93متر و عرض میلی 30مرغی، به طول تا 

 (.90و  9های تورانی و زاگرسی است )شکل -ق به مناطق ایرانیعمق. گیاه متعلنامشخص و کم

  دنیا: ایران و شوروی )آسیای مرکزی( در پراکنش

 شرقشرق، شرق، جنوب و جنوبپراکندگی در ایران: غرب، مرکز، شمال
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 )عکس از پریسا پناهی(  Amygdalus scopariaنمایی از گل -9شکل 

 

 
 )عکس از پریسا پناهی( Amygdalus scopariaنمای کلی  -11شکل 

Amygdalus nairica Fed. et. Takht. 

 

های های جوان بدون کرک، ارغوانی، شاخهتیز. شاخهدرختچه به ارتفاع حدود یک متر، دارای خارهای محکم و نوک

فوقانی و  متر، سطحمیلی 9تا  5و عرض  95تا  30ها بیضی کشیده، چرمی، به طول سال گذشته سفید خاکستری. برگ

های کوچک که حالت مومی دارد؛ دمبرگ کوتاه به طول حداکثر ای با دندانهتحتانی برگ بدون کرک، حاشیه هاللی اره

مرغی، پخ، ها سفید تا صورتی. میوه بیضی کشیده یا تخممتر. گلبرگمیلی 91تا  93متر. گل منفرد، گل به قطر میلی 1

مرغی یا های مخملی زرد رنگ. هسته تخممتر، پوشیده از کرکمیلی 93تا  90متر و عرض میلی 30تا  95به طول 

 .(93و  99های )شکل مستطیلی، در انتها دارای خطوط مشبک و در قاعده شیاردار

 : ایران، شوروی، ارمنستاندنیا در پراکنش

  غربپراکنش در ایران: شمال
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 حیدری ریکان( )عکس از مهناز nairica Amygdalus نمای کلی-11شکل 

 
 )عکس از مهناز حیدری ریکان( Amygdalus nairica شاخه و میوه -12شکل 

 

های مورد مطالعه تعیین شد در واحد بذر و نهال باغ، پس از بکار بردن تیمارهای مختلف، بهترین تیمار برای گونه

های باغ منتقل شدند رویشگاههای سبز شده مورد مراقبت قرار گرفته و پس از دو سال به (. گیاهچه9)جدول 

شناسی ملی ایران قابل مشاهده هستند های بادام در باغ گیاههای مستقرشده از گونه(. امروزه پایه94و  99های )شکل

 (.96و  95های )شکل

 Amygdalusبرای جنس  تیمار بهترین و استفاده مورد تیمارهای -1جدول 

 جنس استفاده مورد تیمارهای تیمار بهترین

 Amygdalus گرم آب دهی،خراش آب گرم با همراه دهیخراش ترکیب
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 درگلخانه باغ  Amygdalus kamiaranensisبذرهای سبز شده -19شکل 

 

 
 درگلخانه باغ  Amygdalus korshinskiiبذرهای سبز شده-14شکل 

 

های مهمی هستند که و اهمیت از مجموعههای مدیریتی غیرطبیعی، بسته به اهداف عنوان نمونهشناسی بهههای گیاباغ

توانند از تنوع زیستی گیاهی موجود در هر سرزمین و یا مناطق اقلیمی مشابه خارج آن اقلیم زیستی حفاظت کنند. می

توانند حجم زیادی از ها میشناسی بر کسی پوشیده نیست و این مجموعههای گیاهاهمیت تحقیقاتی و آموزشی باغ

های زنده نمایشی و یا هرباریومی حفظ کنند و یا در معرض نمایش صورت نمونههر سرزمین را چه به اطالعات ژنتیکی

تواند شناسی میهای گیاهشود، در باغدست انسان انجام میکنندگان قرار دهند. افزایش غنا و تنوع گیاهان که بهاستفاده

طق فلوریستیک آن را نمایش دهد. این مهم جز با انجام پتانسیل و یا توان رویشی و غنای گیاهی هر سرزمین یا منا

 های صحرایی و یا حضور در طبیعت میسر نخواهد بود. آوریجمع
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 شناسیدر باغ گیاه  Amygdalus  kotschyiمستقرشده  پایه -11شکل 

  

 
 شناسیدر باغ گیاه  Amygdalus lycioidesمستقرشده پایه -11شکل 

 

تر زمین نمایانگر غنای زیستی آن سرزمین است که برخورداری از این موقعیت، امکان تهیه آسانفلور موجود در هر سر

تقریب مشابه تهیه کرد و آنها را با استفاده از تر آنها را فراهم ساخته و یا به اجبار باید از مناطق مشابه و یا بهو یا ارزان

هم آورد. شکی نیست که شناسی گردههای گیاهایی مانند باغههای علوم مختلف در مجموعگیری از دانش و تکنیکبهره

های درختی، های ایران را دربر دارد، اما با این وجود هنوز گونهشناسی ملی ایران تنوع عظیمی از گونهباغ گیاه

رو با همین شاند. پژوهش پیشوند که در مجموعه باغ کشت نشدهای زیادی در مناطق ایران یافت میای و بوتهدرختچه

 گستره کشور انجام شد.های شاخص و همچنین کممنظور و برای افزایش غنا و حفظ و توسعه گونه
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 جمع بندی و پیشنهادات

دهد که مشکالت اقتصادی و اجتماعی حاکم بر بخش منابع طبیعی، موجب تخریب کمی و مشاهدات میدانی نشان می

اند. عدم توجه به این ها با خطر انقراض مواجه شدهه شده و بعضی گونههای مورد مطالعهای گیاهی استانکیفی پوشش

 رسد:نظر میپالسم طبیعی شاید در آینده قابل جبران نباشد. در این خصوص ذکر پیشنهادات زیر الزامی بهژرم

های طبیعی اههای منابع طبیعی کشور، ایجاد مناطق حفاظت شده در رویشگبا توجه به روند روزافزون تخریب عرصه -

 های گیاهی با ارزش مؤثر باشد.تواند در حفاظت از گونهازجمله راهکارهایی است که می

بر ایجاد کلکسیون و بانک شود عالوههای منابع طبیعی کشور پیشنهاد میبا توجه به کاهش تنوع زیستی در عرصه -

ی انحصاری و بومی مورد پژوهش قرار گرفته و هاهای تخریب شده با استفاده از گونهژن، راهکارهای احیای جنگل

 های گیاهی که در معرض خطر هستند، پس از تکثیر دوباره در طبیعت کشت شوند.گونه

آوری ها و جمعها، گونهها شامل شناسایی رویشگاهادامه پژوهش در مورد گیاهان چوبی کمیاب و رو به انقراض استان -

 بذر آنها به سرانجام برسد. 
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های هیرکانی در باغ های پیازی جنگلسازگاری و تجدیدحیات گونه -2-4-1

 شناسی ملی ایرانگیاه

 4و مریم پالیزدار 4نژاد، مریم حسنی9، مهدی پورهاشمی2زاد، زیبا جم2، عادل جلیلی*1پریسا پناهی 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان  -*9

 (panahi@rifr-ac.ir) ایران

  پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران استاد -3

ع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مرات دانشیار -9 

  ایران

  ، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانپژوهشگر  -4

 

 چکیده: 

آن از مناطق  ترین مجموعه گیاهی کشور است که گیاهانهکتار بزرگ 945  شناسی ملی ایران با وسعتاغ گیاهب

های اند. گیاهان پیازی جنگلهای مختلف کاشته شدهها و رویشگاهآوری و در کلسیونمختلف ایران و جهان جمع

اند. در این ها زیبایی خاصی بخشیدهدلیل تنوع گل و رنگ به بستر این جنگلهیرکانی ازجمله گیاهانی هستند که به

گونه از گیاهان پیازی بستر  1رویشگاهی لی ایران در حفاظت خارج از شناسی ممقاله سعی شده به نقش باغ گیاه

های گلستان، مازندران و گیالن اشاره شود. برای این منظور، ابتدا با استفاده از های هیرکانی در محدوده استانجنگل

ان طی سالیان متمادی، آوری گیاهگونه مورد نظر و محدوده پراکنش آنها شناسایی شد. پس از جمع 1فلورهای معتبر، 

ها در رویشگاه هیرکانی باغ کاشته شدند. شناسی ملی ایران انجام شد و درنهایت این گونهعملیات انتقال آنها به باغ گیاه

اند بخوبی در باغ مستقر و تکثیر شوند و در فصل گلدهی جلوه خاصی به پوشش گیاهی بستر ها توانستهامروزه این گونه

 جنگل بدهند.  

 شناسی ملی ایران، تجدیدحیات، رویشگاه هیرکانی، سازگاری. باغ گیاه لمات کلیدی:ک

 

 مقدمه

ها همچون نوار سبزی آیند. این جنگلشمار میکننده بهبرگ خزانهای معتدله یا پهنهای هیرکانی جزو جنگلجنگل

ها باقیمانده پوشانند. این جنگلرا میکوه البرز قرار گرفته و سواحل جنوبی دریای خزر بر روی دامنه شمالی رشته

 Sagheb talebi et) شودهای کهن گفته میشناسی هستند و به همین دلیل به آنها جنگلهای دوران سوم زمینجنگل

al, 2014.)  

-های مهم و حساسی هستند که بهکاشت( ازجمله اکوسیستمهای جنگلی چه طبیعی و چه مصنوعی )دستاکوسیستم

شناسی ملی ایران متشکل بدیل آنها بر حیات کره خاکی، شناخت و مطالعه آنها از الزامات است. باغ گیاهبی دلیل تأثیر

دهنده منطقه فیتوجغرافیایی خاصی از کشور و یا سایر های متعددی است که هرکدام نشانها و رویشگاهاز کلکسیون

توان به رویشگاه هیرکانی، زاگرس، ناحیه ی باغ میهاترین مجموعه(. ازجمله مهم9باشند )شکل مناطق جهان می

ای و کلکسیون نمایشی اشاره کرد. پژوهش تورانی، باغ میوه، باغ سیستماتیک، باغ صخره -رویشی البرز، ناحیه ایران

mailto:panahi@rifr-ac.ir
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-اههای بومی باغ تحت عنوان رویشگاه هیرکانی اجرا شد. رویشگاه هیرکانی باغ گیترین رویشگاهرو در یکی از مهمپیش

کاشت است که عملیات اجرایی احداث آن با هدف آموزشی و پژوهشی در های دستشناسی ملی ایران یکی از جنگل

ای و علفی های درختی، درختچهآغاز شد. در این مجموعه سعی شده تا گونه 9959هکتار از سال  1وسعت زمینی به

و مراقبت شوند. نزدیک به نیم قرن از احداث این های هیرکانی وجود دارند، کاشته صورت طبیعی در جنگلکه به

ای، علفی ای، بوتهها تالش شده است تا با انتقال گیاهان مختلف درختی، درختچهگذرد و در طول این سالرویشگاه می

های هیرکانی ایجاد شود های هیرکانی به این مجموعه و مراقبت از آنها الگوی مناسبی از جنگلو پیازی از جنگل

های هیرکانی، انواع های سرخس جنگلترین گونههای علفی متنوعی ازجمله مهم(. در این رویشگاه گونه3کل )ش

و  خوبی در باغ مستقر شدهاند. تعدادی از آنها بهساله و چندساله کشت شدهها و گیاهان علفی یکها، ریزومپیازها، غده

 دارای تجدیدحیات طبیعی نیز هستند.

  

 
 های آنشناسی ملی ایران و رویشگاهباغ گیاه قشهن  -1شکل 

 

 
 شناسیرویشگاه هیرکانی باغ گیاه نقشه  -2شکل 

 

 350000حدود  که جهان گیاهی هایگونه درصد 35از  بیش آینده سال 50در که شده بینیهای اخیر پیشدر سال

 گونه 1000حدود  مجموع از نیز ایران در(. 9913 عبدی، و عارفی رفت )مداح خواهد بین از است، شده برآورد گونه
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 Jaliliباشند )می انقراض حال در گونه 90و  پذیرآسیب گونه 910کمیاب،  گونه 9000انحصاری،  گونه 9900گیاهی، 

& Jamzad, 1999.) هایگونه توارثی ذخایر حفظ به کمک گیاهشناسی، هایباغ توسعه و احداث مهم هایجنبه از یکی 

 Oldfield & Newton, 2012; Shawاست ) شده ذکر مختلف منابع در آن اهمیت که است انقراض ضمعر در و بومی

& Hird, 2014). 

 هدف

های توان به نگهداری و حفاظت از گونهشناسی ملی ایران میترین اهداف احداث رویشگاه هیرکانی در باغ گیاهاز مهم 

های مختلف درمورد گیاهان، آموزش افراد مختلف از قبیل ژوهشهای هیرکانی، انجام پگیاهی بومی و انحصاری جنگل

آموزان، آموزش عمومی و آشنا ساختن مردم با اهمیت گیاهان بومی و لزوم حفاظت از آنها، حفاظت دانشجویان و دانش

یرکانی های ههای با ارزش جنگلهای در معرض انقراض، بررسی سازگاری و تجدیدحیات گونهاز ذخایر ژنتیکی و گونه

اشاره کرد.

 پیشینه تحقیق

 گیاهی مختلف هایگونه کاشت و آوریجمع کشور، اقماری هایباغ سایر و ایران ملی شناسیگیاه باغ تأسیس بدو از

شناسی ملی ( در کلکسیون باغ پیازی باغ گیاه9979است. رحمانپور و همکاران ) بوده امر متولیان توجه مورد  همواره

احداث شد، براساس تنوع و ارتفاع رویشگاه و مقدار آبیاری و جهت تابش نور در طبقات مختلف  9954 ایران که در سال

مدت آوری و در این کلکسیون کاشتند. در این طرح که بههای مختلف پیاز را از سراسر کشور جمعباغ پیازی گونه

و  Amaryllidaceae،Iridaceae ،Fumariaceae ،Podophyllaceae ، Araceaeهای جنس از خانواده 39یکسال اجرا شد، 

Primulaceae ( در طرح شناسایی و ارزیابی تعدادی از گیاهان 9917در این کلکسیون کاشته شدند. اسماعیلی شریف )

آوری و در گونه گیاه پیازی از مناطق مختلف اصفهان جمع 1منظور استفاده در فضای سبز شهر تهران، بومی و پیازی به

 پالستژرم آوریجمع هدف با (9919همکاران ) و قیقاتی کاشت و آنها را مورد ارزیابی قرار داد. خیریمزرعه تح

 در را سینابوعلی دارویی گیاهان باغ احداث پروژه آنها، نگهداری و تکثیر و انقراض حال در دارویی گیاهی هایگونه

 درختی %37ای، بوته %49علفی،  گیاهان %35شامل  یگیاه گونه 979پروژه،  این در کردند. اجرا سال پنج طی همدان

 کاشته هکتار 9/7مساحت  به زمینی در مناسب طراحی با گیاهی خانواده 64از  پیازی گیاهان %7و  ایدرختچه و

 .شدند

 6000حدود  هکتار 99مساحت  در شد، تأسیس 9545سال  در که ایتالیا شرقشمال در Padua شناسیگیاه باغ در

 ارکیدها، گوشتخوار، گیاهان سمی، گیاهان دارویی، گیاهان سیستماتیک، ازقبیل مختلفی هایکلکسیون در اهیگی گونه

-گیاه باغ (. درhttp://www.ortobotanicopd.it/enدارد ) وجود ایمدیترانه گیاهان و کوهستانی گیاهان آبزی، گیاهان

 که دارند وجود گیاهی گونه  6 و شده کاشته انقراض حال در گیاهی گونه 900تاکنون  نیز ایرلند Glasnevin شناسی

 (http://www.botanicgardens.ieاند )شده منقرض طبیعت در

 مواد و روش تحقیق

( لیست 9957-9916؛ قهرمان 9967-9997ابتدا با مطالعه فلورهای مختلف شامل فلور ایران و فلورا ایرانیکا )اسدی 

های هیرکانی کشور های گلستان، مازندران و گیالن در محدوده جنگلای که باید از استانهای مختلف پیازی و غدهگونه

های پراکنش آنها از فلورهای مذکور گونه پیازی و علفی انتخاب، محل 1آوری شوند، تهیه شد. در این پژوهش، جمع

(. 9914، 9971؛ مظهری، 9997؛ مظفریان، 9977زاد، صل مناسب اقدام شد )جمآوری آنها در فاستخراج و برای جمع

شناسی ملی ایران منتقل و در این مجموعه های هیرکانی به رویشگاه هیرکانی باغ گیاهآوری شده از جنگلپیازهای جمع

 سی شود.کشت شدند. پس از سبز شدن از آنها مراقبت و نگهداری شد تا سازگاری و استقرار آنها برر

http://media/image83.jpeg
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 نتایج و بحث

های ویژگیآوری و در باغ کشت شدند و های هیرکانی جمعهای مورد بررسی در این پژوهش که از جنگلگونه

 :شرح زیر استشناسی، زیستی و پراکنش آنها در دنیا و ایران بهگیاه

 
Scilla sibirica Haw. 

مرغی شکل، پوشش پیاز متر، گرد تا تخمسانتی 5/3تا  9/9ر متر و قطسانتی 9تا  3گیاهی پایا و پیازدار. پیاز به طول 

متر، در سانتی 0/5تا  9/0متر و عرض سانتی 30تا  99عدد، به طول  4تا  3ها به تعداد ای تیره مایل به سیاه. برگقهوه

عدد،  9تا  9.  ساقه تیزنسبت پهن و نوکپایین پوشاننده ساقه، برابر با طول آن، معموالً ایستاده نواری یا خطی، به

گل، بیضی یا نوک گرد؛ گلپوش آبی رنگ  و در  7تا  9ای ساده، دارای آذین خوشهمتر. گلسانتی 91تا  9ارتفاع ساقه 

 سطح پشتی دارای نوار آبی تیره. بساک کشیده، بنفش رنگ. 

تورانی است. در ایران  -نی و ایرانیماه و رویشگاه آن متعلق به منطقه هیرکازمان گلدهی نیمه دوم اسفندماه و فروردین

شرق و غرب ایران در مازندران، گیالن، آذربایجان، خراسان و غرب، شمالو قفقاز پراکنش دارد. در شمال، شمال

 (.9کردستان پراکنده است )شکل 

 
 در رویشگاه هیرکانی باغ )عکس از مائده فدایی خجسته( Scilla sibirica از نمایی  -9شکل 

 
Leucojum aestivum L. 

خطی،  94تا  7تر از ساقه، به عرض اندازه یا کمی کوتاهعدد، هم 6تا  9ها متر، برگسانتی 5/9پیاز به قطر حدود 

های سفید و باریک و کم و بیش متر، فشرده، با حاشیهسانتی 60ای، کم و بیش نوک گرد. ساقه به طول تا قاعده

عدد،  7و حداکثر  5تا  3ها بهاره، ین دمگل بلندتر یا گاهی هم اندازه برگه. گلها نابرابر؛ بلندترای. دمگلدندانه

متر، فاقد نوک؛ خامه تقریباً گرزی شکل، کم و میلی 7تا  5، و  به عرض 1/9تا  3/9استکانی. قطعات گلپوش به طول 

 رنگ.ها سیاهها. کپسول گالبی شکل. دانهبیش بلندتر از پرچم

رویشگاه آن متعلق به مناطق هیرکانی است و در ایران، اروپا و ترکیه پراکنش دارد. در شمال در زمان گلدهی بهار و 

 (.4غرب ایران پراکنده است )شکل ندرت در شمالمازندران و گیالن و به
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 در رویشگاه هیرکانی باغ )عکس از مائده فدایی خجسته(Leucojum aestivum از نمایی  -4شکل 

 
Galanthus transcaucasica Fomin  

های ای تیره. برگمرغی تا کم و بیش گرد، با پوشش قهوهمتر، تخمسانتی 3/3تا  6/9و به عرض  3تا  6/9پیاز به طول 

های اصلی در زمان میوه بلندتر و سبز تیره، در زمان و بعد از گلدهی خمیده، خطی متر. برگسانتی 6فلسی به طول تا 

عدد و یا گاهی دو عدد، ایستاده، در زمان میوه کم و ها، یکاریک. ساقه معموالً بلندتر از برگتا نواری کم و بیش نوک ب

متر و به سانتی 7/3تا  5/9ها معموالً یک عدد، سفید، سر به زیر. قطعات خارجی گلپوش به طول بیش خمیده. گل

خط  9تا  7متر، مستطیلی، دارای 99تا  7مرغی یا بیضوی، قطعات داخلی به طول متر، واژتخممیلی 99تا   1عرض 

 ای. طولی، با یک لکه نعل اسبی در رأس، به رنگ سبز تیره تا قهوه

ماه و رویشگاه آن متعلق به مناطق هیرکانی است و در ایران، ترکیه و قفقاز پراکنش ماه تا فروردینزمان گلدهی دی

 (.5ده است )شکل دارد. در شمال ایران در مازندران، گرگان و گیالن پراکن
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 در رویشگاه هیرکانی باغ )عکس از پریسا پناهی( Galanthus transcaucasicus از نمایی  -1شکل 

 
Crocus caspius Fisch & C. A. Mey. 

عدد، سبز، بدون  9تا  3ها در پاییز ظاهر شونده، به تعداد زمان با گلها هم ای روشن. برگبنه با پوشش غشایی، قهوه

تیز تا نوک مرغی، کم و بیش نوکعدد؛ واژتخم 9ندرت و یا به 3تا  9ها با حاشیه کم و بیش صاف تا زبر. گلکرک، 

ها به متر، زرد؛ میلهسانتی 1/9تا  3/9ها به طول کند، سفید یا کبود روشن، در قاعده زرد متمایل به نارنجی. بساک

ها نارنجی متمایل به زرد، دانه تعدادی کرک پراکنده در قاعده. خامه متر، زرد متمایل به نارنجی، باسانتی 9/9تا  9طول 

 ای تیره. دار، قهوهمتر، کم و بیش کروی تا کمی گوشهمیلی 9به قطر حدود 

ماه و رویشگاه آن متعلق به مناطق هیرکانی است و در ایران و قفقاز پراکنش دارد. در شمال زمان گلدهی مهرماه تا آبان

 (.6ازندران و گیالن پراکنده است )شکل ایران در م

 

 
 در رویشگاه هیرکانی باغ )عکس از پریسا پناهی( Crocus caspius از نمایی  -1شکل 

 
Primula heterochroma Stapf.  
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 7تا  9متر و به عرض سانتی 30تا  5ای، با دمبرگ به طول ها قاعدهگیاهی علفی، چندساله، پوشیده از کرک. برگ

های دار، سطح زیرین بدون کرک تا پوشیده از کرکمرغی پهن تا بیضوی. کناره دندانهتر؛ پهنک برگ تخممسانتی

متر. کاسه گل سانتی 90تا  3ها به طول شوند. دمگلطور مجزا از بن گیاه خارج میها به تعداد زیاد و بهسفید رنگ. گل

های سفید، زرد، آبی و یا صورتی؛ لبه جام گل به نی. جام گل به رنگاستکا -ایای تا لولهمتر، لولهمیلی 30تا  1به طول 

 ها متعدد. مرغی، دانهها در انتها فرورفته. کپسول تخممتر، لوبسانتی 9تا  3قطر 

زمان گلدهی بهار و رویشگاه آن کف جنگل و مناطق باز جنگل در منطقه هیرکانی است و در ایران و قفقاز پراکنش 

 (.7و مرکز ایران در مازندران، گرگان، گیالن و سمنان پراکنده است )شکل  دارد. در شمال

 

 
 در رویشگاه هیرکانی باغ )عکس از پریسا پناهی( Primula heterochroma از نمایی  -7شکل 

 
Cyclamen coum Mill. 

مرغی پهن با قاعده ای و یا تخمهها تقریباً دایرشوند. برگها از قاعده خارج میمتر؛ ریشهسانتی 5/4تا  3غده به قطر 

های نامشخص و یا متر. در کناره صاف و یا دارای دندانهسانتی 5/5تا  5/9متر و به عرض سانتی 5تا  3قلبی به طول 

متر. سانتی 39تا  5دار، دو رنگ، در سطح تحتانی بنفش و سطح فوقانی سبز با حالت سایه روشن، دمبرگ به طول زاویه

متر، در قاعده دارای لکه سیاه. دمگل در سانتی 9تا  6/0و به عرض  3تا  5/9های جام گل به طول انی،؛ لبها ارغوگل

 های متعدد. آید. کپسول دارای دانهحالت میوه در انتها به شکل فنری یا مارپیچی در می

و قفقاز پراکنش دارد. در شمال  زمان گلدهی بهار و رویشگاه آن کف جنگل و متعلق به منطقه هیرکانی است و در ایران

 (.1ایران در مازندران، گرگان و  گیالن پراکنده است )شکل 
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 در رویشگاه هیرکانی باغ )عکس از پریسا پناهی( Cyclamen coum از نمایی  -1شکل 

 
Allium paradoxum (M. Bieb.) G.Don 

وجهی. برگ متر، سهسانتی 90تا  95ن به ارتفاع  متر، کروی؛ خاکستری تا سیاه. ساقه عریاپیاز به قطر یک سانتی

متر، با سانتی 5/3تا  9ها به طول دار؛ دمگلمتر، سبز، درخشان، چتر گلی، پیازکسانتی 5/3تا  5/0منفرد، به عرض 

-متر، بیضوی، نوک کند، میله پرچممیل 93تا  1های واژگون. گلپوش استکانی پهن، سفید؛ قطعات گلپوش به طول گل

-میلی 5گوش، درفشی. کالله سه لوبه. کپسول به قطر حدود چهارم پیوسته و به قاعده گلپوش چسبیده، سها تا یکه

 ها سیاه. متر، کروی. دانه

زاری متعلق به منطقه هیرکانی ماه و رویشگاه آن نواحی جنگلی روشن و بیشهماه و اردیبهشتزمان گلدهی فرودین

منستان و تالش پراکنش دارد. در شمال ایران در گیالن، گرگان و مازندران پراکنده است است و در ایران، قفقاز و ترک

 (.9)شکل 

 

 
 در رویشگاه هیرکانی باغ )عکس از پریسا پناهی( Allium paradoxum از نمایی  -9شکل 

 
Ornithogalum sintenisii L 

متر، بدون میلی 5تا  5/9متر، به عرض سانتی 30تا تایی، به طول  1-4ها مرغی. برگمتر، تخممیلی 95پیاز به طول 

متر. میلی 35تا  5ها به طول آذینمتر؛ محور گلسانتی 90تا  5/9آذین به طول خط میانی سفید. ساقه عریان بدون گل
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ش متر، گسترده تا خمیده، باالرونده، سرانجام برگشته. گلپومیلی 50تا  95ها به طول گلی. دمگل 4تا  3خوشه 

 رنگ، سبز. نسبت کمتیز تا نوک کند، با نوار پشتی پهنبهمرغی، با رأس تقریبا نوکتخم -بیضوی

زاری متعلق به ماه و رویشگاه آن نواحی جنگلی روشن و بیشهماه تا اواسط اردیبهشتزمان گلدهی اواخر فروردین

مازندران، گیالن و اردبیل پراکنده است )شکل  منطقه هیرکانی بوده و انحصاری ایران است. در شمال ایران در گرگان،

90.) 

 

 
 در رویشگاه هیرکانی باغ )عکس از پریسا پناهی( Ornithogalum sintenisii از نمایی  -11شکل 

 

توان گفت شناسی، میگیاه پیازی ذکر شده در رویشگاه هیرکانی باغ گیاه 1پس از گذشت بیش از یک دهه از کاشت 

-اند. این گیاهان هرساله بهدر این مکان استقرار یافته و با شرایط آب و هوایی تهران سازگار شده ها بخوبیاین گونه

 شوند و تعداد آنها روبروز در حال افزایش است. صورت طبیعی تجدیدحیات کرده و تکثیر می

 دی و پیشنهاداتجمع بن

شوند، ولی متأسفانه از این منابع ف شامل میهای مختلهای طبیعی بخش وسیعی از سطح کشور را در اقلیماکوسیستم

ای از این منابع با ارزش درحال از بین رفتن است )مصداقی، برداری نشده و بخش عمدهطور مناسب بهرهملی به

های گیاهی های آب و هوایی مختلف محل حضور گونهدلیل شرایط متنوع جغرافیایی و دارا بودن اقلیم(. ایران به9977

خاستگاه  90فردی در جغرافیای گیاهی جهان دارد و به یکی از ست و از نظر تنوع گیاهی جایگاه منحصربهبسیاری ا

گونه گزارش شده که  1000های گیاهی موجود در ایران حدود زایی در جهان تبدیل شده است. مجموع گونهمهم گونه

ها تنها در سرزمین ایران رشد کرده و یک ظرفیت گونه بومزاد )انحصاری( ایران هستند. این گونه 9190در این میان 

 (. 9979شوند )قهرمان و عطار، انحصاری در کشور محسوب می

 ژنتیکی منابع ترینغنی از یکی جغرافیایی خاص موقعیت و هوایی و آب تنوع زیاد، وسعت به توجه با ایران کشور

 تواندمی طبیعی رویشی از مناطق شده آوریجمع هایگونه استقرار و کشت مختلف هایروش دارد. بررسی گیاهی را

 گیرد. قرار پژوهشی در بخش تحقیقات هایاولویت جزو

 و ژنتیکی گاهذخیره یک عنوانبه ایران ملی شناسیگیاه باغ گیاهی هایگونه سازیغنی برای شودمی پیشنهاد

آوری و جمع جوان، هایگونه با بودینا معرض در و مسن هایگونه جایگزینی و سازیجوان همچنین و تحقیقاتی

 روپیش طرح ادامه یا مشابه هایطرح های کشور در دستور کار قرار گیرد. اجرایکاشت سایر گیاهان پیازی جنگل

 شد. خواهد ایران ملی شناسیگیاه باغ در بیشتر زیبایی و گیاهی تنوع سبب
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های غرب زمینه زوال بلوط در جنگل مروری بر مطالعات انجام شده در -2-4-7

 کشور

 2پور، مریم اسماعیل*1زهرا میرآزادی

 (Mirazadi.z@lu.ac.ir) یران. استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ا9

 . دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران 3

 چکیده

لکه به استناد ای چند بعدی است که خاص یک منطقه و یک گونه نیست، ب(، پدیدهOak declineزوال بلوط )

های بلوط دنیا رخ داده است. نمود عینی این پدیده در ، این پدیده در گستره قابل توجهی از جنگلهای موجودگزارش

ها است که با ابتال به بیماری و حمله آفات در ها و تنه، شاخههادرختان بلوط به صورت بروز خشکیدگی در سرشاخه

شوند. تاکنون در تحقیقات زیادی به این مسئله پرداخته شده و رگ درخت مینهایت منجر به خشکیدگی کامل و م

نتایج حاکی از تاثیر چندگانه عوامل مختلف بر وقوع و تشدید این پدیده دارد. هدف از این تحقیق، مروری بر مطالعات و 

 هاست.های انجام شده در ارتباط با پدیده زوال درختان بلوط غرب و جمع بندی نتایج آنپژوهش

 آفات، بلوط، خشکیدگی، زاگرس کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

 دومین و کشور های گیاهی رویشگاه ترینگسترده از میلیون هکتار مساحت، یکی 5با بیش از  زاگرس هایجنگل

ها  به دارد.  بلوط محیطی تعادل زیست و خاک و آب تنظیم در مهمی نقش است که ایران جنگلی مهم اکوسیستم

ها محسوب میشوند. های غالب در این جنگلدام، بنه، ارژن، کیکم، گالبی وحشی، زالزالک و .. مهمترین گونههمراه با

های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، های زاگرس، از نظر ارزشامروزه کمتر کسی است که به اهمیت حیاتی جنگل

(. پدیده 9995فر، زاده و نجفیاشد)حسیناصالح خاک، کنترل آبخیزها، حیات وحش و تفرجگاهی آنها واقف نب

-سازگانخشک همواره یکی از مشکالت اساسی بومویژه درختان در مناطق خشک و نیمهخشکیدگی پوشش گیاهی به 

های زاگرس ای از جنگلهای اخیر در سطح گستردههای بارزی است که در سالهای مختلف بوده و از پدیده

کرمانشاه و خوزستان( به وقوع پیوسته  لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد،های ایالم، فارس، )استان

های کننده شرایط زوال تودهای از عوامل زیستی و غیر زیستی تعیین(. مجموعه9911است )شاکری و همکاران، 

های سان از قبیل بهره برداریهای انجنگلی بلوط هستند که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر فعالیت

رویه منابع آبی، تبدیل اراضی، شخم زیر اشکوب و... قرار دارند. در چنین سنتی از درختان بلوط، چرای دام، مصرف بی

های گیاهی و جانوری، وقوع سیالبها، افزایش وضعیتی، کاهش تراکم حجم تاج پوشش، پایین آمدن سطح تنوع گونه

ی آبهای زیرزمینی ی نزوالت جوی که منجر به افت ذخیرهیزگردها و غبارها، کاهش ذخیرهدمای هوا، وقوع پدیده ر

پذیری آنها را در مواجه با استرسهای محیطی ها را با وضعیت دشواری مواجه ساخته و ضربهشده است، این جنگل

 ( .9997چندین برابر نموده است)مطلبی تپه رشت و همکاران، 

mailto:Mirazadi.z@lu.ac.ir


   

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی همایش 

167 

 

لعاتی در ارتباط با عوامل ایجاد زوال، شدت و میزان خسارت و مرگ و میر درختان بلوط و در طی سالیان اخیر مطا

های مختلف انجام شده است. هدف از این تحقیق بررسی و مرور مطالعات انجام های مبارزه با این پدیده در استانروش

ها  در ارتباط بندی و یکجا نمودن آنا جمعهای زاگرس است تا بتوان بپذیرفته در ارتباط با پدیده زوال بلوط در جنگل

 گیری نمود.با این پدیده نتیجه

 روش کار

ای و بر اساس بررسی و مطالعه تحقیقات و پژوهش های انجام شده در ارتباط با زوال تحقیق حاضر به روش کتابخانه

 های زاگرس انجام پذیرفته است.بلوط در جنگل
 عوامل ایجاد زوال مطالعات انجام شده در ارتباط با-1

 عوامل اقلیمی-1-1

های اقلیمی بر منظور بررسی تاثیر متغیرهایی است است که بهشناسی درختی از جمله روشاستفاده از روش اقلیم

های سالم و متاثر از زوال بلوط ایرانی در شهرستان خرم آباد بکار رفته است، نتایج حاصل از پژوهش با کمک روش توده

رختی بیان کننده این امر است که متوسط درجه حرارت نسبت به متوسط بارندگی تاثیر بیشتری در وقوع شناسی دگاه

علت تاثیر عوامل ایجاد کننده زوال که به خشکیدگی درختان بلوط مورد مطالعه داشته است. همچنین نتایج نشان داد

مجدد در آن درختان وجود نداشت ) ناصری  بر روی درختان، حتی با بهبود شرایط اقلیمی امکان از سرگیری رویش

(. در همین راستا، ارتباط بین عوامل اقلیمی )بارش، دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت باد( 9995کریموند و همکاران ، 

عنوان یکی از فرضیات مطرح در رابطه با این پدیده، در پژوهش دیگری های زاگرس، بهو تبخیر و تعرق با زوال جنگل

(، 779/0های عوامل اقلیمی، عوامل بارش )زوال جنگل با نقشه اثبات رسیده است، بر اساس نتایج انطباق نقشه نیز به

داری را با طبقات زوال ( همبستگی معنی670/0( و تبخیر و تعرق مرجع )603/0(، رطوبت نسبی )776/0دمای هوا )

تواند تغییر عوامل اقلیمی و سازگان جنگلی زاگرس، میمجنگل نشان دادند. لذا یکی از مهمترین دالیل خشکیدگی بو

(. در زمینه بررسی روند درازمدت 9994تبخیرتعرق مرجع در طی زمانی کوتاه بوده باشد )عطارد و همکاران، 

( ایستگاه هواشناسی همدیدی سنندج به عنوان 9969-3005پارامترهای اقلیمی نیز با استفاده از آمار درازمدت )

هواشناسی که در قسمت جنگلی زاگرس واقع شده است، پارامترهای میانگین بارش و دما و حداقل و حداکثر  ایستگاه

دما، مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده میزان درازمدت بارش ایستگاه سنندج دارای سیر نزولی است و از 

های گیاهی، به ه است و توزیع و پراکنش گونهدرصد بارش در این منطقه کاهش پیدا کرد 37، 3005تا  9996سال 

شدت به رژیم حرارتی و بارندگی وابستگی داشت، بعبارت دیگر با تغییر روند دمایی و بارش جوی، ترکیب گیاهی در 

 (.9999جوامع و یا توزیع آن به صورت منفرد دستخوش تغییراتی شده بود) دلجویی و صادقی،

 ریزگردها 1-2

های اخیر نمیتوان نقش این عامل در وقوع خشکیدگی را نادیده گرفت. در ها بویژه در سالبا توجه به حضور ریزگرد

بلوط ایرانی بررسی و بیان شد که در کنار عواملی همچون  های بیوشیمیاییتحقیقی تاثیر گرد و غبار بر برخی ویژگی

غبار نیز یکی از عوامل مهم موثر بر  ها و آفات، پدیده گرد وها، شیوع بیماریهای پی در پی، کاهش بارشخشکسالی

و عملی شود که از  زوال  بلوط در زاگرس است. لذا برای جلوگیری از زوال بلوط باید تصمیمات بهتر و موثرتری اتخاذ

 (. 9997های مقاوم به خشکی و گرد و غبار است )فرشاد و همکاران، ها کاشت و توسعه نهالمهم ترین آن
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 خاک عوامل فیزیوگرافی و1-9

های جغرافیایی و موقعیت مکانی بر پراکنش زوال بلوط بر اساس مطالعات میتوان بیان داشت در ارتباط با تاثیر جهت

دره قرار دارند. لذا  که بیشتر درختان بلوط ایرانی زوال یافته منطقه شوراب لرستان در جهت شمال و موقعیت مکانی

های فردی گیری رویشگاه و ویژگیهت جغرافیایی، موقعیت مکانی قرارشود در کنترل زوال بلوط تاثیر جپیشنهاد می

ها عمل کرد و های آلودگی با توجه به شدت و نوع آلودگیدرختان )قطر برابر سینه( در نظر گرفته شود تا بتوان کانون

ا، شرایط (. همچنین در منطقه دن9995ها جلوگیری کرد )گودرزی و همکاران، از گسترش این پدیده در جنگل

شناسی از جمله عوامل مهمی بودند که بر چگونگی پراکنش خشکیدگی درختان بلوط و موقعیت و توپوگرافی و جنگل

میزان زوال تاثیر داشتند. بنابراین در مدیریت این عارضه زیست محیطی باید تاثیرات عوامل توپوگرافی، خاکی و جنگل 

های قارچی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متاثر ات و بیماریشناسی منطقه و عوامل ثانویه خشکیدگی چون آف

(. در منطقه مله سیاه استان 9994از عوامل توپوگرافی و جنگل شناسی هستند، توجه کرد )امیراحمدی و همکاران، 

ختان از های درگیری ویژگیایالم نیز ارتباط عوامل پستی و بلندی با گسترش زوال بلوط بررسی شدو پس از اندازه

های مختلف دامنه و ارتفاعات مختلف از سطح دریا قبیل قطر، ارتفاع، طول تاج و سطح مقطع برابر سینه در جهت

داری داشته است. زاد اثر معنیمشخص گردید که جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر میزان خشکیدگی درختان دانه

و در ارتفاع پایین بیشتر از ارتفاع باال بود. اثرات متقابل این  میزان خشکیدگی در جهت جنوبی بیشتر از جهت شمالی

(. در منطقه تنگه داالب، استان ایالم نیز 9990دار بود )حسین زاده و پورهاشمی،دو عامل نیز بر میزان خشکیدگی معنا

های غربی دامنهگزارشی مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین میزان خشکیدگی درختان با درصد شیب و جهت دامنه )در 

(. در کنار عوامل 9994و جنوبی میزان خشکیدگی درختان بیشتر است( به ثبت رسیده است )گل محمدی و همکاران، 

نامبرده خصوصیات خاک نیز میتواند بر خشکیدگی درختان تاثیرگذار باشد. در تحقیقی که در منطقه قالجه در استان 

داری دارند و ها اختالف معنیها و شیبهای مختلف، جهتیده در تیپکرمانشاه انجام پذیرفت، تعداد درختان خشک

دار ، کربن و نیتروژن خاک همبستگی معنیpHبین تعداد درختان خشکیده با رطوبت و بافت خاک، وزن ظاهری، 

ر مواد تر با مقداعمقهای کمتوان بیان داشت که مرگ و میر درختی شدیدتر، در خاکطور کلی می وجود داشت. به

تر و گونۀ بلوط روی داده است )پروانه و های خالصتر و تیپهای گرمهای تندتر، جهتآلی و نیتروژن کمتر، شیب

 (.9995همکاران، 

 هاآفات و بیماری 1-4

در اثر تغییرات شرایط آب و هوایی و بروز خشکسالی و نیز گرد و غبارهای متعدد طی سالهای اخیر درختان مختلف از 

های خاصی از حشرات چوبخوار طغیان نمایند طور کلی ضعیف شده و این ضعف باعث شده است که گونهبلوط بهجمله 

های جنگلی و بر شدت خشکیدگی بیفزایند. از آنجمله میتوان به طغیان آفات برگخوار نوظهور درختان و درختچه

اشاره نمود. این    Tortrix viridana ، Lymantria dispar ، Periclista sp ، Tomostethus sp زاگرس همچون

(. در 9997درصد است )توکلی و همکاران، 900ها زایی برگخواری آنآفات جمعیت بسیار باالیی داشته و خسارت

، Cerambyx cerdo (Col., Cerambycidae)های خوار شامل گونههای ایالم نیز مهمترین آفات چوبجنگل

Chalcophorella bagdadensis (Col., Buprestidae) ،Agrilus hastulifer (Col., Buprestidae) ،

Lampetis mimosa (Col., Buprestidae)  و قارچBeauveria Bassiana  و چهار گونه زنبور پارازیتویید 

Trigonura ninae (Hym.: Chalcididae) ،Atanycolus sp. (Hym.: Braconidae) ،Oodera formosa 

(Hym.: Pteromalidae) ،Pristaulacus compressus (Hym.: Aulacidae)  می باشند که در پژوهشی به )

 خوار بلوط(.  عالوه بر آفات چوب خوار، جوانه خوارانی از جمله جوانه9995ثبت رسیده است )جوزیان و همکاران، 
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(Tortrix viridana L.)  اند، این شهر مشاهده شدههای بلوط شهرستان پیراندر جنگل روی  بلوط  دارمازو و ویول

(. در همین ارتباط 9995داند )مطلبی تپه رشت و همکاران،تری برای خود میآفت  بلوط دارمازو را میزبان مناسب

و شناسایی دشمنان طبیعی آن  ) viridana Tortrix (Tortricidae.: Lep تغییرات جمعیت پروانه جوانه خوار بلوط

ست  و مشخص شده است که  این آفت دارای یک نسل در سال در منطقه مورد نظر در استان فارس نیز بررسی شده ا

نمونه عنکبوت از  30آوری شده، متشکل از کند. دشمنان طبیعی جمعباشد و به صورت تخم زمستان گذرانی میمی

 Salticidae ،Phomicidae ، Ulobridae خانواده شامل 7بیش از 

Araneidae، Clubionidae، Oplionidae، Lycasidae از راسته سخت بال پوشان سه گونه ،

یک    Exochomus quadripustulatus ، Coccinella septempunctat ،Oenopia conglobataکفشدوزک

های آفت به وسیله بودند. شفیره Formicidae و دو گونه مورچه از تیره  Tenebrionidae گونه سوسک از خانواده

شوند) آل حسین و پارازیت می Tachinidae ای از مگس خانوادهو گونه Brachymeria intermedia زنبور

(. در زمینه فعالیت آفات چوبخوار نکته جالب توجه اینست که عوامل توپوگرافیک و خصوصیات توده نیز 9993همکاران،

یشترین میزان آلودگی های چوبخوار تاثیر گذار باشند به طوری که بتوانند بر میزان آلودگی درختان به سوسکمی

متر از سطح دریا و جهت جغرافیایی جنوب مشاهده  9700-3000های چوبخوار در طبقه ارتفاعی درختان به سوسک

گردید، میزان آلودگی در فرم شاخه زاد بیشتر از دانه زاد بود و میزان آلودگی با افزایش انبوهی توده و عرض تاج 

کلی نتایج نشان داد که تنوع در شرایط رویشگاه و ساختار توده موجب تنوع در  درختان رابطه مستقیم نشان داد. بطور

(. در مجموع میتوان گفت حشرات 9993شدت آلودگی درختان به سوسک چوبخوار شد )آل حسین و همکاران، 

ض شوند و درختان پس از تنش خشکی بیشتر  در معرچوبخوار به عنوان عوامل ثانوی در مرگ درختان محسوب می

 رسانی آفات قرار دارند.حمالت و آسیب

 ابعاد و شکل تاج درختان 1-1

های زاگرس میانی پرداخته شده است، در تحقیقی به بررسی پدیده زوال بلوط در درختان با ابعاد تاج مختلف در جنگل

ن بیشتری از افزایشی بوده و درختا 9999به   9999دهد که روند خشکیدگی درختان بلوط از سالنتایج نشان می

اند و تعداد درختان با های خشکیدگی تغییر یافتهمنطقه مورد پژوهش از کالسه سالم )بدون خشکیدگی( به کالسه

درجات مختلف خشکیدگی مبتال شدند. با گذشت زمان روند مرگ و میر درختان افزایشی است. نتایج مقایسه وضعیت 

ترین مقدار خشکیدگی درختان در سطح تاج دو متر مربعی و های سطح تاج نشان داد که بیشخشکیدگی در کالسه

بیشتر در  ،متر مربعی مشاهده شد. درختان با سطح تاج کوچکتر 94بیشترین درصد درختان سالم در کالسه سطح تاج 

تال تاج درختان بر حساسیت درختان نسبت به اب معرض خشکیدگی بلوط قرار داشته و این نتایج تایید کننده تاثیر ابعاد

(. همچنین در پژوهش دیگری رابطه قطر و ارتفاع درختان با توزیع 9997به پدیده زوال بلوط است )فالح و حیدری،

های جنگلی بلوط استان ایالم  بررسی و بیان شد که توزیع در طبقات قطری جنگل دارای روند خشکیدگی در توده

یشتری از درختان طبقات قطری و طبقات ارتفاعی باالتر ی ناهمسالی توده است. اگرچه درصد بکاهشی و نشان دهنده

دچار خشکیدگی شده بودند، اما خشکیدگی مشابه روند توزیع کل درختان بوده و در همه طبقات دیده شد. تجزیه و 

داری را ها هیچ گونه تفاوت معنیتحلیل رابطه بین قطر برابر سینه و ارتفاع درختان بلوط با میزان خشکیدگی در آن

(. در تحقیق دیگری نیز بررسی کمی و کیفی درختان خشکیده در 9995فر، زاده و نجفینشان نمیداد )حسین

سانتی متر،  90درصد درختان قطر در  15/6اصله درخت مورد بررسی  500های بلوط ایالم مشخص شد که از جنگل

متر  9/5متر و بلندترین تاج  5ترین تاج همتر را دارا هستند. همچنین کوتا 6درصد درختان ارتفاعی کمتر از  90/4
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متر است. در بیشتر درختان نوع اراضی زیر اشکوب  1متر و بیشترین عرض تاج  0/3طول دارد. کمترین عرض تاج 

 (.9994ها فرسایشی و عامل خشکیدگی قارچ است)آهنجان و رستمی ،آن

 مطالعات انجام شده در زمینه تعیین وسعت و شدت زوال-3

وه بر اهمیت و تاثیرات مهم علل و عوامل وقوع خشکیدگی درختان بلوط، توجه به وسعت وشدت وقوع این عال3-9

رخداد نیز میتواند موجب شناخت بیشتر مناطق آلوده و ارائه راهکارهایی سازنده گردد. در این ارتباط میتوان به نقش 

اند در منطقه از جمله مطالعاتی که بر این نقش تاکید نمودهاشاره نمود.  GISافزارهایی از جمله ای و نرمتصاویر ماهواره

های این درصد از سطح جنگل96ملکشاهی با استفاده از تصاویر لندست انجام پذیرفته است، بر اساس نتایج حدود 

درصد نیز در خشکیدگی شدید به سر میبرند. روش بکار 36درصد، خشکیدگی خفیف و  51منطقه در وضعیت سالم، 

(. را پایش و 9995داشت )ایمانی فر و حسنلو ، %19در آن پژوهش قابلیت تفکیک پوشش زوال یافته را با دقت رفته 

در بررسی  BFASTای و مدلدهنده کاربرد تصاویر ماهوارهارزیابی نمودند. نتایج پژوهش مرتبط دیگری نیز نشان

ی نمودار خودهمبستگی و ضریب کندال تاو و های بلوط در استان لرستان است. بررستغییرات پوشش و زوال جنگل

در منطقه مورد مطالعه  بود و  نمودار فصلی نیز دارای  (-07/0روند آن حاکی از تغییرات زیاد و شدت شکست )

های بلوط منطقه است ) شیراوند و همکاران، تغییرات غیریکنواخت و نامنظم است که ناشی از وجود تغییرات در جنگل

زمانی خشکیدگی بلوط ایرانی در منطقه  -در تعیین الگوی  پراکنش مکانی GISه از فن دورسنجی و (.  استفاد9991

دهنده تاثیر مثبت شیب بر تعداد درختان خشکیده است )حیدری باشت استان کهگیلویه و بویراحمد نیز نشان

نیز بر این نکته  RSوGIS  های بلوط زاگرس با استفاده از(. بررسی پتانسیل خشکیدگی جنگل9994ناصرآبادی، 

تاکید کرد که مناطق جنوبی و غربی با افزایش ارتفاع، کاهش عمق خاک، افزایش دما و کاهش بارندگی، مستعد 

 (.9997خشکیدگی شدید جنگل هستند )کوه سلطانی و همکاران ،

 پهنه بندی زوال با رگرسیون لجستیک-2-2

سعی بر بررسی شدت تاثیر هر یک از دالیل و عوامل وقوع این  با توجه به اهمیت پدیده زوال پژوهشگران مختلفی

اند، از آنجمله در تحقیقی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک مناطق جنگلی دارای خشکیدگی باالی پدیده داشته

رصد عامل محیطی شامل میانگین بارندگی سالیانه، میانگین دمای سالیانه، د 93عنوان متغیر مستقل و درصد به 50

، درصد شیب،  NDVIرطوبت نسبی، تبخیر و تعرق، شاخص خشکی، شاخص خشکسالی، شاخص طوفان گرد و غبار، 

عنوان متغیرهای وابسته برای شناسایی های سطحی بهجهت جغرافیایی، فاصله از اراضی کشاورزی و فاصله از آب

یر باال عوامل اقلیمی در خشکیدگی مناطق جنگلی دارای شرایط خشکیدگی استفاده شدند نتایج حاکی از تاث

های استان لرستان بود که در این بین عوامل شاخص خشکی، تبخیر و تعرق، بارش، شاخص خشکسالی، رطوبت جنگل

(. در پژوهش مشابهی با استفاده از 9996نسبی و دما به ترتیب مهمترین عوامل تاثیرگذار بودند) قدیریان و همکاران،

بینی شد. نتایج حاصل از ایالم بررسی و پیش -ال درختان بلوط منطقه بیوره ملکشاهیمدل رگرسیون لجستیک زو

های جنوبی و غربی و افزایش تراکم پوشش جنگلی و در مدل نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا و در جهت

یابد. در افزایش می مناطق با عمق کم خاک و افزایش درصد شیب منطقه میزان و پراکنش درختان خشکیده بلوط

نهایت بر اساس تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل و نقشه کنونی موقعیت درختان خشکیده، نقشه احتمال خشکیدگی 

 (.9994درختان بلوط در آینده تهیه شد ) مهدوی و همکاران،
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 مطالعات انجام شده در ارتباط با اثرات زوال بر جنگل -9

های مختلفی از درختان تاثیرگذار باشد، این مسئله از جهات تواند بر ویژگیبروز زوال و خشکیدگی درختان می

 گوناگونی بررسی شده که نتایج آنها در ذیل بیان شده است.  

 تاثیر بر ترکیبات ثانویه برگ و عناصر غذایی -9-1

م، آنتی اکسیدان، قند نامحلول از جمله تاثیرات مهم پدیده زوال بر ترکیبات ثانویه  از قبیل میزان تانن کل، تانن متراک

و قند محلول درختان است، این مسئله در سه منطقه میان کوه، مله شبانان و ابوالوفا در استان لرستان بررسی شده 

های مبتال به زوال و است، بر اساس نتایج میزان تانن کل، تانن متراکم، قند نامحلول و قند اصلی محلول در پایه

داری را در مناطق داری نشان دادند ولی میزان آنتی اکسیدان تفاوت معنیمنطقه تفاوت معنی های سالم در سهپایه

توان بیان کرد که شرایط تنش زا مانند زوال، سبب ایجاد تغییر در مقدار ترکیبات ثانویه مورد بررسی نشان نداد. لذا می

-وان به شیوع و کنترل شرایط تنش زا پی برد )بادهتشوند که با بررسی این موضوع میدر برگ درختان بلوط ایرانی می

(. در این ارتباط نتایج پژوهش دیگری نیز نشان داد که خاک محیط ریشه درختان بلوط با 9997یان و همکاران،

شرایط یکسانی دارند و مقادیر عناصر کلسیم، منیزیم و پتاسیم  PH های خشکیدگی تاجی مختلف از نظر بافت وشدت

داری بین درختان سالم و سرخشکیده نداشتند. اما مقدار پتاسیم برگ و ریشه درختان سرخشکیده عنیخاک تغییر م

بطور  99داری بیشتر از درختان سالم بود، در حالیکه مقدار کلسیم ریشه درختان سرخشکیده در تابستان بطور معنی

طالعه در پیکره درختان بلوط به دنبال تر بود. بطور کلی غلظت عناصر مورد مداری کمتر از درختان سالممعنی

ها در درختان سرخشکیده، با توجه نقش این عناصر در خشکسالی و خشکیدگی تاجی دچار تغییراتی شده و تغییر آن

های حیاتی درخت، اهمیت باالیی دارد )حسینی و حیات درخت، در جهت مقاومت به شرایط خشکی و انجام فعالیت

 (.9997جعفری، 

 ر بر ساختار جنگلتاثی-9-2 

ای تاثیر زوال بلوط بر منظور تایید این امر، در مطالعهزوال درختان بلوط میتواند بر ساختار جنگل نیز تاثیرگذار باشد. به

ی تغییر پراکنش مکانی درختان در اثر زوال از الگوی های زاگرس میانی بررسی شد، نتایج نشان دهندهساختار جنگل

و  59ی یکنواخت قبل و بعد از زوال به ترتیب برابر فی است. همچنین میانگین شاخص زاویهکپه ای به صورت تصاد

ی الگوی تصادفی درختان همسایه در هر دو حالت است. میانگین و شاخص درصد محاسبه شد که نشان دهنده 41

ایش بسیار اندک اختالط است. محاسبه شد که حاکی از افز 9/0و  6/0آمیختگی قبل و بعد از تخریب به ترتیب برابر با 

محاسبه شد که حاکی از چیره بودن درخت  50و  79شاخص اندازه مساحت تاج پوشش قبل و بعد از زوال به ترتیب 

های خود است که این چیرگی با اثر زوال کاهش یافته های ساختاری( نسبت به همسایهمرجع ) درختان مرکزی گروه

محاسبه شد که اختالف مساحت بین  56و بعد از زوال  41وشش نیز قبل از زوال است. اختالف اندازه مساحت تاج پ

(. نتایج به دست آمده از این 9995درختان مرجع و درختان همسایه با اثر زوال بیشتر شده است )مدبری و میرزایی، 

ار تغییرات به وجود آمده بر ریزان بشناساند و برای تعیین مقدتواند سیمای جنگل را به مدیران و برنامهها میشاخص

 های طبیعی در مدیریت بهینه جنگل مورد استفاده قرار گیرد. اثر فرآیند

 تاثیر بر خصوصیات رویشی جنگل-9-9

در پژوهشی اثر پدیده زوال بلوط بر روی خصوصیات رویشی جنگل در شهرستان آبدانان ایالم مورد توجه قرار گرفت و 

ها به صورت تصادفی در هر واحد همگن، های همگن و انتخاب نمونهنه با تشکیل واحدپس از انتخاب دو منطقه جداگا
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مشخصات نوع گونه، فرم رویشی، قطر تنه، قطر تاج، ارتفاع، درصد خشکیدگی، درصد شادابی و تقارن درختان در هر 

داری منطقه، تفاوت معنی های رویشی در دوگیری و مقایسه شد. نتایج نشان داد که بین مشخصهقطعه نمونه اندازه

های مورفولوژیک و فیزیولوژیک برگ درختان در (. همچنین در پژوهشی پاسخ9994وجود دارد )غالمی و همکاران، 

برداری و شدت ها حاکی از این است که، اثر متقابل فصل نمونههای دچار زوال بلوط ایرانی بررسی گردید. یافتهتوده

دار نبوده، اما تمامی صفات مزبور با تغییرات صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک معنی خشکیدگی تاجی بر روی مقادیر

دهنده این مورد است که وزن خشک برگ درختان دار همراه بودند. این نتایج نشانکاهشی یا افزایشی معنی

و در بهار و  93ار بیشتر از درختان سالم بود. میانگین سطح برگ درختان سرخشکیده در به 99سرخشکیده در بهار 

کمتر از درختان سالم بود. در نتیجه میتوان بیان داشت که خشکسالی تاثیر شدیدتری بر وضعیت  99تابستان 

های برخی صفات در درختان مورفولوژیک و فیزیولوژیک برگ درختان سرخشکیده بلوط ایرانی داشته و پاسخ

های حیاتی در حد ممکن است) حسینی جام فعالیتسرخشکیده در جهت تحمل یا مقاومت به شرایط خشکی و ان

،9994.) 

 تاثیرات اجتماعی زوال  9-4

نشینان و روستاییان در جنگل و وابستگی آنها به محصوالت اصلی و فرعی آن، با توجه به تاثیر غیر قابل اغماض جنگل

ت. در این راستا اثرات اجتماعی نشین نیز از اهیمت بسزایی برخوردار استوجه به نقش زوال بلوط بر زندگی مردم جنگل

ای از نامههای پرسشهای بلوط ایرانی در روستاهای شهرستان ملکشاهی ایالم، با استفاده از گرداوری دادهزوال جنگل

اساس تحلیل عاملی، اثرهای اجتماعی زوال نفر از جنگل نشینان شهرستان ملکشاهی استان ایالم بررسی شد. بر 396

درصد  93,6زندگی روستاییان شهرستان ملکشاهی در هشت عامل خالصه شد، بدین ترتیب که  های بلوط برجنگل

درصد به کاهش مشارکت  9,11درصد به کاهش مسولیت پذیری،  90,64واریانس کل عامل کاهش کیفیت زندگی، 

به تغییر نگرش به درصد  6,94درصد به شبکه روابط اجتماعی،  1,56درصد به کاهش اعتماد اجتماعی،  9,7اجتماعی، 

درصد به عامل افزایش مهاجرت مرتبط  4,99درصد به کاهش رضایت از دولت و  6,71شغل کشاورزی و دامپروری، 

های بلوط در کاهش کیفیت زندگی جنگل نشینان بود) قربانی و بود. بنابراین، بیشترین تاثیر اجتماعی زوال جنگل

 (.9996همکاران، 

 بندی و پیشنهاداتجمع

-توان بیان داشت که تاکنون در قالب پایانها و مطالعات انجام گرفته در ارتباط با زوال بلوط میز بررسی پژوهشپس ا

های مختلف مورد های مختلف و از جهات و جنبهنامه، طرح تحقیقاتی و مقاالت گوناگونی پدیده زوال بلوط در استان

رمانشاه، فارس، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد وآذربایجان شرقی های لرستان، ایالم، کبررسی قرار گرفته است )استان

ها و ها به همراه تخریبها را به خود اختصاص داده اند( و وقوع خشکسالی، آفات و بیماریبه ترتیب بیشترین پژوهش

این تحقیقات،  اند. همچنین بر اساس نتایجهای انسانی مهمترین عوامل موثر بر وقوع این پدیده معرفی شدهآشفتگی

های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی درختان تاثیر نهاده زوال بلوط بر ساختار و ترکیب جنگل، ترکیبات ثانویه و ویژگی

ها و های مختلف و با کمک روشاست. حال که پدیده زوال بلوط توسط اساتید، دانشجویان و پژوهشگران از جنبه

ل از آن بصورت مقاالت، پایان نامه و طرح های پژوهشی مدون شده است، ابزارهای مختلفی بررسی شده و نتایج حاص

ها، مراتع و آبخیزداری، ادارات منابع طبیعی، سازمان های ذیربط از جمله سازمان جنگلشود که سازمانپیشنهاد می

منظور احیا، بازسازی و های خود به های این مطالعات در جهت تدوین برنامهحفاظت محیط زیست و ...  از نتایج و یافته

گیری توانند با بکارها میهای متولی منابع طبیعی و بویژه جنگلها استفاده نمایند. همچنین سازمانصیانت این جنگل
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های فعلی و کنونی خود را نیز اصالح نموده تا بتوانند با کمک این منابع به روز ها، برنامههای حاصل از این پژوهشیافته

 های زاگرس به اجرا درآورند.اهکارهای سازنده و کارگشایی برای بهبود وضعیت جنگلو ارزشمند ر

 منابع

 خوار بلوط. تغییرات جمعیت پروانه جوانه9993آل حسین، سید اصغر.، سعادتی، سید حسن.، حمزه زرقانی، حبیب.  -9

(Tortrix  viridana(Lep.: Tortricidae 9-93(: 9) 5رس. و شناسایی دشمنان طبیعی آن در استان فا. 

. تهیه نقشه خشکیدگی بلوط ایرانی با 9995احمدی، شهرام.، زاهدی امیری، قوام الدین.، مروی مهاجر، محمدرضا.  -3

 .499-450(: 9)34استفاده از روش زمین آمار در دشت برماستان فارس. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 

. ارتباط بین خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با 9994زایی قره لر، محمدرضا. امیراحمدی، بهمن.، ذوالفقاری، رقیه.، میر -9

 . 99-37(:6)9های ایران. عوامل محیطی و خصوصیات جنگل شناسی در جنگل حفاظتی دنا. بوم شناسی جنگل

ورد های بلوط ایالم )منطقه م. بررسی کمی و کیفی درختان خشکیده در جنگل9994آهنجان، شیوا.، رستمی، علی.  -4

مطالعه: زرآب زرین آباد شهرستان دهلران. کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و 

 گردشگری.

های ملکشاهی با استفاده از . تعیین وسعت و شدت پدیده زوال بلوط در جنگل9995فر، صدرا.، حسنلو، مهدی. ایمانی -5

 .9-99(:4)4تصاویر لندست. مهندسی فناوری اطالعات مکانی . 

. تاثیر پدیده زوال بلوط بر ترکیبات 9997یان،ضیاء الدین.، مهدی کرمی، شهرام.، رشیدی، مرضیه.، رجبی، محسن. باده -6

استان لرستان. مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی.  -های زاگرسثانویه برگ بلوط ایرانی. مطالعه موردی: جنگل

9(93 :)346-396 

. بررسی ارتباط  9995ماد، وحید.، مروی مهاجر، محمدرضا.، زاهدی امیری، قوام الدین.، عطارد، پدرام. پروانه، ایرج.، اعت -7

های قالجه بین مقدار خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با تیپ جنگل، خصوصیات خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل

  3تا  369، صفحات  9،شماره  1کرمانشاه. مجله جنگل ایران. سال

شمی، مهدی .، جهانبازی گوجانی، حسن.، حسین زاده، جعفر.، بردبار، سید کاظم.، ایران منش، یعقوب.، پورها -1

 . 39-97(:9)3. پیشینه زوال جنگل های بلوط زاگرس. طبیعت ایران.  9994خداکرمی، یحیی. 

شکیدگی درختان . بررسی وضعیت پدیده زوال و خ9997توکلی، مجید.، محمدی نژاد، محمئرحیم.، پیروزی، فاطمه. -9

نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی های جنگلی استان لرستان. در عرصه Oak Decline بلوط

 . زاگرس

 آنها طبیعی دشمنان و بلوط چوبخوار سوسکهای . بررسی9995جوزیان، عسگر.، .فایی شوشتری، رضا، عسکری، حسن.  -90

-939(: 3)94ایران.  مراتع و جنگلها حفاظت و حمایت تحقیقات پژوهشی-علمی فصلنامه ایالم. دو استان درجنگلهای

907. 

های ه قطر و ارتفاع درختان با توزیع خشکیدگی در توده. بررسی رابط9995حسین زاده، جعفر و نجفی فر، علی.  -99

 . 75-11(:3)39جنگلی بلوط استان ایالم. علوم و فناوری چوب و جنگل. 

های پستی و بلندی با گسترش زوال بلوط در . بررسی ارتباط عامل9994حسین زاده، جعفر و پورهاشمی، مهدی.  -93

 . 990-997(:9)39. تحقیقات جنگل و صنوبر. 9994جنگل مله سیاه. 

های چوبخوار و ارتباط آن با شرایط رویشگاهی در . بررسی میزان آلودگی درختان به سوسک9990حسینی، احمد.،  -99

. 59-66(: 9)9ها و مراتع ایران. های بلوط ایرانی در استان ایالم. دو فصلنامه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلجنگل

66. 

. اثر خشکیدگی تاجی ناشی از خشکسالی بر برخی عناصر غذایی در 9997حسینی، احمد.، جعفری، محمدرضا.  -94

 های بلوط ایرانی. علوم و تکنولوژی محیط زیست. جنگل

https://www.civilica.com/Papers-ZAGROSLAW01=%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3.html
https://www.civilica.com/Papers-ZAGROSLAW01=%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3.html
https://www.civilica.com/Papers-ZAGROSLAW01=%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3.html
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های دچار زوال بلوط ایرانی. دو های مورفولوژیک و فیزیولوژیک برگ درختان در توده. پاسخ9994حسینی. احمد.  -95

  311-391(:46)3نگلی ایران. صلنامه تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و ج

های رقابتی .  مقایسه خصوصیات محیط9993حسینی، احمد.، حسینی، سید محسن.، رحمانی، احمئ.، آزادفر، داوود.  -96

های متاثر از زوال بلوط در استان ایالم. تحقیقات جنگل و های سالم بلوط ایرانی و تودههای سالم ایرانی و تودهتوده

 . 606-696(:4)39صنوبر ایران. 

 منطقه :مطالعه با مورد ایرانی بلوط خشکیدگی زمانی -مکانی پراکنش الگوی . بررسی9994 .سحر ناصرآبادی، حیدری -97

 منابع مهندسی ارشد کارشناسی نامهو پایان دورسنجی فن از استفاده (GIS)احمد بویر و کهگیلویه استان باشت،

 .اسوجی دانشگاه کشاورزی، دانشکده جنگلداری، - طبیعی

(. دومین های بلوط غرب )سنندج، کردستانروند درازمدت پارامترهای اقلیمی در جنگل. 9999دلجویی و صادقی،  -91

 . همایش ملی دانشجویی علوم جنگل

 زاددانه مقایسه زادآوری و بررسی . 9911 .وحید اعتماد، منوچهر.، محمدرضا.، نمیرانیان، مهاجر، مروی زاهد.، شاکری، -99

 و جنگل تحقیقات فصلنامه علمی پژوهشی شمالی، زاگرس بلوط شده گالزنی و نخورده دست هایتوده رد زاد شاخه و

 .79-14: 7ایران.  صنوبر

 پوشش تغییرات ارزیابی و . پایش9991شیراوند، هنگامه.، خالدی، شهریار.، بهزادی، سعید.، شکری سنجابی، حجت اله. -30

 کاربردی تحقیقات . نشریهBFASTای و مدل تفاده از تصاویر ماهوارهبا اس لرستان استان در بلوط جنگلهای زوال و

 .355-310(: 57) 30جغرافیایی. علوم

عطارد، پدرام.، صادقی، سید محمد معین.، طاهری سرتشنیزی، فریدون.، ساروئی، سعید.، عباسیان،پریسا.، مسیح پور،  -39

مل اقلیمی و تبخیر و تعرق بر زوال جنگلهای . اثرگذاری عوا9995مهرنوش.،کردستمی،فرشته.، دریکوندی، آرش.،

 .9-91(: 3)99ها و مراتع ایران. زاگرس مرکزی دراستان لرستان. فصلنامه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل

. بررسی اثر پدیده زوال بلوط بر روی خصوصیات 9994غالمی، مهشید.، جلیلوند، حمید.، کرمی، امید.، زالی، حسن.  -33

 بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست . رویشی جنگل. کنفرانس

.  تاثیر گرد و غبار در شرایط برخی 9997فرشاد، فرشاد.، ناجی، حمیدرضا.، بازگیر، مسعود.، نادری، مصطفی.  -39

 .59-79(:39)9:1های فرسایش محیطی. پژوهش. 9997های بیوشیمیایی بلوط ایرانی. ویژگی

های زاگرس . بررسی پدیده زوال بلوط در درختان با ابعاد تاج مختلف در جنگل9997ار.فالح، اصغر و حیدری، مازی -34

 .9-97(:93)6میانی. بوم شناسی جنگل های ایران 

های بلوط ایرانی. تحقیقات .  اثرهای اجتماعی زوال جنگل9996قربانی، سهیال.، مرادی نژاد، همایون.، حیدری، مهدی. -35

  .499-440(:9)35جنگل و صنوبر. 

 بندی.  پهنه9997قدیریان، امید.، همامی، محمودرضا.،  سفیانیان، علیرضا.، پور منافی، سعید، ملکیان، منصوره.  -36

 محیط پژوهشی علمی لجستیک. فصلنامه رگرسیون مدل از استفاده با لرستان استان جنگلهای شدن خشک احتمال

 .494-503(: 9) 90جانوری.  زیست

 پتانسیل خشکیدگی . بررسی9997، علی اصغر.، قرمز چشمه، باقر.، مهری، سعید.کوه سلطانی، شیوا.، آل شیخ -37

 .799-735: 3اکوهیدرولوژی،  Fuzzy AHP .و روش  GISاز  استفاده با زاگرس بلوط جنگلهای

بر . تاثیر برخی عوامل محیطی 9994محمدی، فاطمه.، حسن زاد ناورودی، ایرج. اسالم بنیاد، امیر.، میرزایی، جواد. گل -31

 . 644-655(:9)90های گیاهی. شدت خشکیدگی درختان در زاگرس میانی. پژوهش

های جغرافیایی و موقعیت . تاثیر جهت9995گودرزی، نسیم.، زرگران، محمدرضا.، بانج شفیعی، عباس.، توکلی، مجید.  -39

 .  379-317(:9)3ل. های منطقه شوراب استان لرستان. پژوهش و توسعه جنگمکانی بر پراکنش زوال بلوط در جنگل

های زاگرس میانی. پژوهش و توسعه جنگل. . تاثیر زوال بر ساختار جنگل9995مدبری، امیر و میرزایی، جواد.  -90

3(4:)996-935 . 

بلوط  خوارجوانه تغذیهای شاخصهای . بررسی9995مطلبی تپه دشت، رستگار.، علیجانپور، احمد.، زرگران، محمدرضا.  -99

 .939-937(: 3) 90های بلوط شهرستان پیرانشهر. یول در جنگلروی بلوط دارمازو  و و
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. بررسی و پیش بینی زوال درختان بلوط با 9994مهدوی، علی.، میرزایی زاده، وحید.، نیک نژاد، مریم.، کرمی. امید.  -93

مایت ایالم(. تحقیقات حفاظت و ح -استفاده از مدل رگرسیون لجستیک )مطالعه موردی: جنگل های بیوره ملکشاهی

 .30-99(: 9)99ها و مراتع.جنگل

مقایسه تاثیر متغیرهای اقلیمی  .9995ناصری کریموند، صدیقه.، پورسرتیپ، الدن.، مرادی، مصطفس.، سوسنی، جواد.  -99

-600(:4)7. صنایع چوب و کاغذ ایران. 9995های سالم و متاثر از زوال بلوط ایرانی در شهرستان خرم آباد. بر توده

599. 
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های هیرکانی )پژوهش آ در جنگلسه ساقاب درختان راش و پیسهمقای -2-4-1

 های سیاهکل(موردی: جنگل

 2، سید محمدمعین صادقی*1کیومرث سفیدی

ی، دانشگاه محقق اردبیلی کشاورزی و منابع طبیعدانشکدة دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل،  -9

(kiomarssefidi@gmail.com)  

 منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج؛دانشکدة ژی جنگل، شناسی و اکولودکتری جنگل

 

 چکیده

یکی از مباحث مهم در اکوهیدرولوژی جنگل، توزیع اجزای باران در هنگام تماس با پوشش گیاهی است که به سه 

شود. از این سه جز، ساقاب کمتر در مطالعات داخل کشور مورد توجه بارش و ساقاب تقسیم میبخش ساقاب، تاج

که است  باران بخشی ازنظر شده است. ساقاب گیری آن صرفژوهشگران قرار گرفته است و در بیشتر مطالعات از اندازهپ

. بنابراین هدف از این پژوهش، رسدمی پوشش کف جنگلاز طریق تنه به سمت پایین درختان جریان یافته و سپس به 

های ( در بخش هفت شنرود جنگلPicea abiesآ )( و پیسهFagus orientalisبررسی مقدار ساقاب در دو توده راش )

 9/1متوسط بارندگی  آوری شد کهرخداد باران جمع 75ساله بود. در این پژوهش، سیاهکل گیالن در دوره یک

 6/4و  9/90آ به ترتیب گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین مقادیر ساقاب در دو توده راش و پیسهمتر اندازهمیلی

میانگین غیرجفتی نشان داد که  تیبا استفاده از آزمون ن ساقاب میانگی همقایسدرصد از هر رخداد باران بدست آمد. 

آ بدست آمد. بین ساقاب و باران در هر دو توده راش و داری بیشتر از توده پیسهصورت معنیبه راش ساقاب در جنگل

توان بیان کرد که سهم چشمگیری از بندی میداری وجود دارد. در یک جمعنیآ، همبستگی مثبت و لگاریتمی معپیسه

رسد. بنابراین نیاز است در معادالت های معتدله خزری توسط ساقاب به پوشش کف جنگل میبارش ساالنه در جنگل

برآوردی مقدار شپوشی از آن، سبب بیمربوط به چرخه هیدرولوژی جنگل، مقادیر ساقاب نیز وارد گردد و چشم

 ربایی و باران رسیده به پوشش کف جنگل خواهد شد.باران

 های معتدله، گیالن.اکوهیدرولوژی جنگل، توزیع اجزای باران، جنگل کلمات کلیدی:

 مقدمه

 ها، مراتع وکاری، یکی از راهکارهای مهم اجرایی سازمان جنگلهای جنگلاحیای مناطق تخریب یافته و انجام پروژه

ها و فضای در شهرهای مختلف کشور برای توسعه جنگل ها و فضای سبز شهرداریآبخیزداری کشور و سازمان پارک

کاری و توسعه فضای سبز شهری انتخاب شود، امری پیچیده است و سبز شهری است. اینکه کدام گونه برای جنگل

توان یک گونه بیان دیگر، نمیوانند استفاده شوند. بهتبرگ هریک میبرگ یا سوزنیبسته به اهداف مدیران، درختان پهن

های مختلف درباره هر گونه وجود دارد. در داخل را در تمام شرایط و اقالیم کشور توصیه کرد و نیاز به بررسی از جنبه

یک و تند برگ )به دالیلی همچون نرمش اکولوژهای سوزنیکشور، مانند دیگر نقاط دنیا، در چند دهه اخیر کاشت گونه

کاری و توسعه فضای سبز شهری در های مختلفی برای جنگلیافته است و گونهرشد بودن( در داخل کشور افزایش

های مختلف در تکمیل پازل خصوصیات هر روند. در این بین، شناخت رفتار اکوهیدرولوژی گونهداخل کشور به کار می

سال  95جنگل در داخل کشور، نوپا است و قدمت آن به کمتر از گونه بسیار مهم است، زیرا که دانش اکوهیدرولوژی 

 (. 9995رسد )صادقی، می
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یکی از مباحث مهم در اکوهیدرولوژی جنگل، توزیع اجزای باران در هنگام تماس با پوشش گیاهی است. باران هنگام 

ربایش(،  یرش تاجی، ربایش تاجی، بارانریزه، برگاب، گگیرش، بارانربایی )بارانبرخورد با پوشش گیاهی به اجزای باران

-(. باران9شود )شکل بارش، بارش تاجی عبور یافته( و ساقاب )رواناب تنه، جریان ساقه ریز( تقسیم می بارش )میانتاج

ی ربایپوشش( و تنه یا ساقه )بارانربایی تاجها )بارانها، شاخهها یا سوزنربایی، سهمی از باران است که بر روی برگ

شده و از دسترس پوشش گیاهی کف جنگل شده و در زمان یا پس از بارندگی تبخیر تنه/ساقه( پوشش گیاهی ذخیره

-بارش مستقیم( یا با برخورد به تاج )ریزشها )تاجبارش بخشی از باران است که یا با عبور از روشنهشود. تاجخارج می

به سمت پایین  خشی از باران است که از طریق تنه/ساقهرسد. ساقاب نیز بهای تاجی( به پوشش کف جنگل می

(؛ بنابراین باران خالص، یعنی باران Sadeghi et al., 2020رسد )درختان جریان یافته و سپس به پوشش کف جنگل می

 آید. بارش و ساقاب به دست میرسیده به پوشش کف جنگل، از جمع مقادیر تاج

 
-ربایی تاجبارش مستقیم، ریزش تاجی، ساقاب، بارانتوزیع اجزای باران هنگام برخورد به پوشش گیاهی، به اجزای تاج -1ل شک

 ربایی تنه درختان در توده جنگلیپوشش و باران

یل گران دالنظر شده است و پژوهشگیری آن صرفساقاب پارامتری است که معموالً در مطالعات داخل کشور از اندازه

 Abbasian et al., 2015; Attarod؛ 9990اند )برای نمونه: عطارد و همکاران، پوشی را مقدار کم آن بیان کردهاین چشم

et al., 2015; Sadeghi et al., 2014, 2015a,b90طور متوسط تا (، هرچند در مطالعات جهانی، مقدار این پارامتر به 

درصد مقدار باران  90های کشور مقدار آن تا -( و در اکوسیستمSadeghi et al., 2020دهد )درصد از باران تشکیل می

( که Sadeghi et al., 2016, 2017؛ 9997؛ صادقی و همکاران، 9994ساالنه گزارش شده است )احمدی و همکاران، 

 ربایی منجر شود.برآورد بارانتواند در بیشگیری ساقاب میدهد که عدم اندازهکامالً نشان می

ساقاب اهمیت بسیار زیادی در حاصلخیزی خاک در اطراف تنه درختان برعهده دارد، زیرا که غلظت عناصر غذایی 

-(. از دیگر سو، بهVan Stan & Stubbins, 2018بارش گزارش شده است )برابر بیشتر از تاج 900موجود در ساقاب تا 

بارش، رطوبت مناسبی در اطراف تنه درختان وجود ه تاجدلیل ورود آب باران با سرعت و شدت کمتر در ساقاب نسبت ب

های نازک در اطراف تنه درختان نسبت به فواصل دورتر از ( که سبب حضور بیشتر ریشهSadeghi et al., 2020دارد )

 

 

 

 

 

   

 پوشش کف جنگل

 سطح خاک

 

 باران باران باران باران

 ربایی تاج پوششباران

 ربایی تنهباران

 ریزش تاجی
 بارش مستقیمتاج

 ساقاب
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(. شناخت مقادیر ساقاب به مدیران جنگل و فضای سبز شهری برای انتخاب گونه مناسب 9997شود )دلجویی، تنه می

نماید چنین تعیین فاصله کاشت مناسب درختان کمک میانجام تیمارهایی مانند تنک کردن و هرس کردن و همو 

(Hakimi et al., 2018برای نمونه، با بررسی مقدار ساقاب درختان و گونه .) های مختلف این توانایی را خواهیم داشت

افزایش رطوبت خاک و حاصلخیزی بیشتر خاک در  که با کاشت گونه مناسب که مقدار ساقاب بیشتری دارد، باعث

سازگان از طریق ساقاب وارد شود، با بیان دیگر، در مناطقی که نیاز است آب بیشتری به بوماطراف تنه درختان شد. به

های زیرین خاک و توان سبب افزایش مقدار آب در الیهانتخاب درختانی که توانایی توزیع ساقاب بیشتری دارند، می

باشد، باید با پذیر نمیهای آب زیرزمینی در منطقه شد. بنابراین، در مناطقی که انجام آبیاری امکانی تامین سفرهحت

 های مدیریتی سبب افزایش مقدار ساقاب در منطقه شد. اعمال روش

مبنا در براورد های مختلف فیزیکی( به ارزیابی مدل9997از جمله مطالعات داخلی درباره ساقاب، صادقی و همکاران )

توان بندی، میساقاب درباره گونه کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در یک جمع

 & Ghorbaniتری باشد. تواند مدل کاربردیهای کمتر، می( به دلیل نیاز به ورودی9979) Gashبیان داشت که مدل 

Rahmani (3009توزیع اجزای بارا )های هیرکانی مطالعه ی یک ساله در توده راش شرقی در جنگلن را در یک دوره

 شود.درصد از باران ساالنه را شامل می 0/9کردند و به این نتیجه رسیدند که ساقاب توده راش شرقی 

( 9ارتند از: های هیرکانی، اهداف این پژوهش عببا توجه به اهمیت ساقاب و ناکافی بودن اطالعات درباره آن در جنگل

 ( رابطه بین مقدار باران و مقدار ساقاب در منطقه پژوهش.3آ ومقایسه مقادیر ساقاب بین دو گونه راش و پیسه

 هامواد و روش
 منطقه تحقیق

(، شهرستان سیاهکل استان گیالن )در غرب ناحیه رویشی هیرکانی(، با 793این مطالعه در بخش هفت شنرود )پارسل 

شرقی و دامنه ارتفاع از   47̊   47ˊ 50ˊˊشمالی، طول جغرافیایی   96̊  55ˊ 90ˊˊعرض جغرافیایی 

هکتار بود که به جنگل عربستون در  905(. مساحت این پارسل حدود 3متر انجام شد )شکل  3900تا  700سطح دریا 

 0/9×  0/9اصله خورشیدی و ف 9971کاشت نوئل )سال کاشت: این منطقه معروف است. دو توده طبیعی راش و دست

 ارایه شده است.  9های کمی درختان در جدول متر( انتخاب شدند. مشخصه
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 نقشه منطقه مورد مطالعه -2شکل 

 

 

 بخش هفت شنرودهای کمی درختان راش و نوئل مورد مطالعه در میانگین مشخصه -1جدول 

 تراکم )پایه در هکتار( پوششدرصد تاج ارتفاع تاج )متر( فاع )متر(ارت متر(سینه )سانتیبرابر قطر  گونه

 530 50 3/99 9/31 9/49 راش

 9900 55 3/95 7/30 1/34  آپیسه

 

 اطالعات هواشناسی

میالدی( که نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی به منطقه  3007-3094دیلمان ) بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی شهر

گراد است. از نظر میانگین دمای ماهانه، ماه ژانویه دارای درجه سانتی 4/93، متوسط دمای هوا ساالنه مورد مطالعه بود

دهند. گراد( را به خود تخصیص میدرجه سانتی 5/30گراد( و ماه آگوست بیشترین دما )درجه سانتی 1/3کمترین دما )

بارش در منطقه، سبب افزایش مقدار چند وجود مهدست آمد، هرمتر بهمیلی 9/996مقدار متوسط بارندگی ساالنه 

متر( و کمترین بارندگی در ماه میلی 6/69شود. در این منطقه، بیشترین بارندگی در ماه نوامبر )بارش منطقه می

 بخش هفت شنرود

N 

 سری شنرود 709ل نقشۀ پارس
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متر بر  75/3دهد. جهت باد غالب در منطقه غربی بود. متوسط سرعت باد در منطقه، متر( رخ میمیلی 9/1آگوست )

 صل شد. ثانیه حا

گیری مقدار باران در هر خورشیدی( انجام گرفت. برای اندازه 9994سال )فروردین تا اسفند ماه این مطالعه به مدت یک

ترین فضای باز به دو توده، متر( در نزدیکسانتی 33متر و عمق سنج دستی )قطر دهانه هشت سانتیباران 90رخداد، از 

ها، هیچ گونه درجه از سطح آن 45ای انتخاب گردید که در زاویه ها، به گونهجسناستفاده شد. محل استقرار باران

ی اطراف سنج دستی به صورت تصادفی در فضای باز توزیع شدند. محفظهباران 90تداخلی با تاج درختان نداشت. 

 های آلومینیومی جهت کاهش اثر نور خورشید پوشانده شدند.ها با فویلسنجی بارانکلیه

 9شوند، بر روی های الستیکی/پالستیکی که به صورت مارپیچی به دور تنه درخت، نصب میوسیله لولهساقاب به

چنین از نظر ای انتخاب شدند که تاج سالم و شاداب داشته و همگونهدرخت به 9گیری شد. درخت در هر توده اندازه

های الستیکی با قطر شش وده باشد. به این منظور، از ناودانقطری، نزدیک به میانگین قطر برابر سینه درختان در هر ت

آوری ساقاب و پوست درختان، توسط چسب سیلیکونی های الستیکی جمعی بین ناودانمتر استفاده شد. فاصلهسانتی

ن است. ها و پوست درختای بین ناودانبندی و درزگیری شدند. دلیل از این کار، جلوگیری از عبور آب از فاصلهعایق

لیتری، توسط  30کننده آوریهای جمعها به ظرفهای الستیکی در ارتفاع برابر سینه نصب و خروجی آناین ناودان

ای نصب شدند که با داشتن ها به گونهمتر و طول تقریباً یک متر(، متصل شد. این ناودانیک شلنگ )قطر هفت سانتی

کننده به ده بر روی تنه را جمع و آن را از طریق شلنگ متصلشیب به سمت پایین و شکل مارپیچی، آب جاری ش

زمان و با گیری میزان بارندگی و ساقاب در هر رخداد بارندگی، به طور هماندازه کننده انتقال دهند.آوریهای جمعظرف

 لیتر صورت گرفت.استفاده از استوانه مدرج با دقت یک میلی

 مقایسات آماری

درصد(. از ضریب همبستگی  99و  95دار مقایسه ساقاب بین دو توده استفاده شد )سطوح معنی جفتی برای tاز آزمون 

ترین خصوصیت باران و عنوان مهمپیرسون برای بررسی ارتباط بین مقادیر توزیع اجزای باران با مقدار باران )به

 فته شد. ( بهره گرSadeghi et al., 2020پارامترهای اقلیمی اثرگذار بر این فرآیند؛ 

 نتایج و بحث

 9/1و  9/0، 3/99آوری شد که بیشترین، کمترین و متوسط بارندگی به ترتیب رخداد باران جمع 75در این مطالعه 

متر داشتند. طبق نتایج حاصل از این بررسی، ها، مقداری کمتر از پنج میلیدرصد باران 50متر بود و حدود میلی

( به 9994آ در طول دوره یکساله پژوهش )جنگل طبیعی راش و جنگلکاری پیسه میانگین مقادیر ساقاب در دو توده

درصد از باران( در هر رخداد باران بدست آمد  6/4متر )میلی 97/0درصد از باران( و  9/90متر )میلی 13/0ترتیب 

 (.3)جدول 
( در جنگل 1994) در طول مدت پژوهشمیانگین، انحراف معیار، بیشینه، کمینه و مجموع عمق بارندگی و ساقاب  -2جدول 

 آ در منطقه سیاهکلطبیعی راش و جنگلکاری پیسه

 بارندگی
 ساقاب

 آپیسه راش

 درصد مترمیلی درصد مترمیلی مترمیلی 

 6/4 97/0 9/90 13/0 9/1 میانگین

 5/3 53/0 9/5 95/0 9/7 انحراف معیار

 0/0 0/0 0/0 0/0 16/0 کمینه

 7/7 4/3 4/94 1/9 3/99 بیشینه

 - 0/31 - 1/69 5/601 مجموع
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درصد بین  99داری از نظر توزیع ساقاب در سطح اطمینان نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اختالف معنی

 (.9آ در منطقه سیاهکل وجود دارد )جدول های راش و پیسهتوده

 آ در منطقه سیاهکلهای راش و پیسهر تودههای مربوط به مقدار ساقاب دتجزیه واریانس داده -9جدول 

 .F  Sig درجه آزادی خطای معیار انحراف معیار میانگین

13/0 

97/0 

95/0 

53/0 

99/0 

06/0 

941 97/91 000/0 ** 

 .دار استدرصد معنی 99** در سطح 

یانگین مقدار این پارامتر در انحراف معیار( ساقاب با استفاده از آزمون تی غیرجفتی نشان داد که م ±مقایسه میانگین )

 (.9باشد )شکل ( می97/0 ±53/0آ )( بیشتر از مقدار آن در جنگلکاری پیسه13/0 ±95/0جنگل طبیعی راش )

a

b
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آ در منطقه سیاهکل )بارها نشان دهنده انحراف معیار و حروف مختلف های راش و پیسهمیانگین مقدار ساقاب در توده -9شکل 

 درصد می باشند(. 99ختالف معنی دار میانگین ها در سطح احتمال بر روی بارها معرف ا

 
آ، همبستگی مثبت و لگاریتمی وجود نتایج این پژوهش نشان داد که بین ساقاب و باران در هر دو توده راش و پیسه

 (.4دارد )شکل 
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y = 0.0453ln(x) - 0.0056

R² = 0.7381جنگل راش  

y = 0.0239ln(x) - 0.0135

R² = 0.8329جنگلکاری پیس آ  
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( در منطقه سیاهکل. 1994) پژوهش آ در طول مدترابطۀ بین ساقاب و باران در جنگل طبیعی راش و جنگلکاری پیسه -4شکل 

 .است باران رخداد یک دهندهنشان لوزی )راش( آ( و)پیسه هر دایره

همچنین نتایج نشان داد که بین درصد ساقاب نسبی )مقدار ساقاب در هر رخداد باران( و باران در هر دو توده راش و 

 (. 5آ، رابطه افزایشی و لگاریتمی وجود دارد )شکل پیسه

y  = 2.2586L n(x) - 1.127

R
2 = 0.7861

y  = 4.1618L n(x) - 0.5214

R
2 = 0.7194
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( در 1994) آ در طول مدت پژوهشرابطه بین درصد ساقاب نسبی و باران در جنگل طبیعی راش و جنگلکاری پیسه -1کل ش

 .است باران رخداد یک دهندهنشان لوزی )راش( آ( و)پیسه منطقه سیاهکل. هر دایره

 

در جنگل طبیعی راش  Fداری همبستگی بین درصد ساقاب نسبی و باران نشان داد که آماره نتایج آزمون معنی

 (.4)جدول  دار استدرصد معنی 99( در سطح اطمینان 9/393آ )( و جنگلکاری پیسه9/67)

 راش

 آپیسه
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های مربوط به نمودار مقدار درصد ساقاب نسبی و باران در جنگل طبیعی راش و جنگلکاری تجزیه واریانس داده -4جدول 

 آ در منطقه سیاهکلپیسه

 .F Sig مربعات میانگین وع مربعاتمجم درجه آزادی منبع تغییرات 

 راش

   9/9909 9/9909 9 رگرسیون

 **000/0 11/67 0/31 9/3046 79 خطا

    9/9950 74 کل

 آپیسه

   6/9005 6/9005 9 رگرسیون

 **000/0 31/393 9/93 5/944 79 خطا

    9/9950 74 کل
 دار است.درصد معنی 99** در سطح 

 9/0(، سهم ساقاب در جنگل طبیعی راش در منطقه شصت کالته گرگان را 9990و رحمانی ) براساس مطالعه قربانی

اند که ساقاب در مطالعه ایشان سهم بسیار کمتری را نسبت به این تحقیق، به خود اختصاص داده درصد گزارش نموده

ی گرگان سط ماهیانه بیشتر منطقهی کمتر و دمای متوتوان بیشتر به دلیل مقدار بارش ساالنهاست. این موضوع را می

 نسبت به منطقه سیاهکل )شرق گیالن( دانست.

( گزارش شده است، 9911های هیرکانی نیز سهم ساقاب راش تا سه درصد از بارندگی )احمدی و همکاران، . در جنگل

جایی که مقدار ساقاب داد. از آندرصد از باران را به خود تخصیص می 9/90ی راش سیاهکل، ساقاب سهم اما در توده

( و قطر Van Stan et al., 2016; Sadeghi et al., 2016, 2017, 2018بسیار تحت تاثیر قطر برابر سینه درختان است )

ها این درختان راش در جنگل سیاهکل کمتر از درختان مطالعات انجام گرفته در داخل کشور است، بنابراین یافته

ایی که پارامتر قطر برابر سینه تاثیر بسیار زیادی بر روی مقدار ساقاب دارد و از سوی پژوهش قابل توجیه است. از آن ج

های هیرکانی در مورد اثر قطر برابر سینه بر روی مقدار ساقاب به انجام نرسیده است، دیگر، تاکنون پژوهشی در جنگل

هایی جنگلی با میانگین قطر برابر ودههای آتی مبادرت به بررسی مقدار ساقاب در تشود در پژوهشلذا پیشنهاد می

 سینه متفاوت انجام گیرد. 

های پوشش گیاهی مطالعات گذشته وابستگی کمی و کیفی ساقاب را به فاکتورهای اقلیمی، خصوصیات باران و ویژگی

-ها را میههای مورد بررسی با هم و دیگر توداند. از این رو اختالف درصدهای تجمعی و نسبی ساقاب تودهنشان داده

توان به دلیل اختالف در فاکتورهای اقلیمی )دمای هوا، میزان تبخیر، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد و فشار بخار 

اشباع هوا( اختالف در خصوصیات باران )مقدار بارندگی، شدت بارندگی، مدت زمان بارش باران و زمان وقوع بارندگی، 

دهنده توده، شاخص یاهی )سن توده، ترکیب و ساختار توده، گونه تشکیلهای پوشش گاندازه قطرات باران(، ویژگی

پوشش درختان( و ظرفیت نگهداری آب تنه دانست )عطارد و سطح برگ، تراکم درختان، مورفولوژی و ساختار تاج

قلیمی و مطالعه به همدیگر، عوامل اآ مورد های راش و پیسهدلیل نزدیکی توده(. از سوی دیگر، به9996صادقی، 

های پوشش باشد، لذا می توان اظهار نمود که ویژگیداده در هر دو توده تقریباً یکسان میهای رخخصوصیات باران

-آ موردبندی بارندگی به اجزاء بارش در دو توده راش و پیسهبودن تقسیمگذار بر متفاوتگیاهی، عامل عمده تاثیر

 پژوهش بوده است.

 جمع بندی و پیشنهادات

-سازگانسازگان است. در بومترین منبع تأمین آب در این بومها و بارندگی مهمترین عوامل در تولید جنگلاز اصلی آب

گذارند، نقش مهمی را در چرخه آب در های جنگلی تاج درختان با تأثیری که بر توزیع مجدد بارش و میزان تبخیر می

توان بیان کرد که سهم چشمگیری بندی مینمایند. در یک جمعسطوح مختلف )محلی، حوزه آبخیز و کشوری( ایفا می

آ: درصد و پیسه 9/90رسد )راش: های معتدله خزری توسط ساقاب به پوشش کف جنگل میاز بارش ساالنه در جنگل
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-مدرصد(. بنابراین نیاز است در معادالت مربوط به چرخه هیدرولوژی جنگل، مقادیر ساقاب نیز وارد گردد و چش 6/4

ربایی و باران رسیده به پوشش کف جنگل خواهد شد. در پایان پیشنهاد برآوردی مقدار بارانپوشی از آن، سبب بیش

های مدیریتی )مانند تنک کردن، هرس کردن و غیره( بر مقدار ساقاب شود تاثیر قطر برابر سینه و اعمال شیوهمی

بارش و باران، نیاز به بررسی و مقایسه غلظت عناصر با تاج چنین ورود عناصر غذایی از طریق ساقاببررسی شود. هم

 دارد.
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کاربرد روش چشمی کونیگ برای برآورد تولید بذر بلوط ایرانی  -2-4-9

(Quercus brantii Lindl.در جنگل )های پلدختر، استان لرستان 
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  چکیده

جنس بلوط نیز از این قاعـده مسـتثنی نیسـت. افـزون بـر      تعیین توان تولید بذر در درختان جنگلی بسیار دشوار است. 

وحش بوده و همواره بانان و متخصصان حیاتدلیل مصارف مختلفی که دارد، همواره مورد توجه جنگلاینکه بذر بلوط به

رف های چشمی برآورد تولید بذر برای برطنوعی برآورد شود. استفاده از روشسعی شده تولید بذر درختان این جنس به

عنـوان  ( بـه Koenigباشد. در این مقاله، کـاربرد روش کونیـگ )  هاست مورد توجه پژوهشگران میکردن این مشکل سال

اصـله بلـوط ایرانی/بـرودار     900های بـرآورد چشـمی بـذر درختـان بلـوط درمـورد       روشترین یکی از بهترین و متداول

(Quercus brantii Lindl.در جنگل )( مـورد مطالعـه قـرار    9999-9996ستان طی شـش سـال )  های پلدختر استان لر

گـذاری  های قطـری، انتخـاب و شـماره   بندی طبقهبرداری تصادفی با مونهگرفت. درختان نمونه با استفاده از روش نمونه

شدند. نیمه اول شهریور هر سال کلیه بذرها روی تاج درختان شمارش شدند. با استفاده از روش برآورد چشمی کونیگ 

صـورت چشـمی مشـخص و درنهایـت، مـدل      ثانیه بـرای هـر درخـت بـه     90یز تعداد بذر شمارش شده در مدت زمان ن

آمده از دو روش شمارش تاجی و کونیـگ محاسـبه شـد. براسـاس نتـایج،      دسترگرسیونی خطی ساده بین شمار بذر به

بـرای ایـن    93/0( RMSEات خطـا ) و جذر میـانگین مربعـ   63/0با ضریب تبیین  y = 0.85 x + 1.41مدل خطی ساده 

های آینده در این منطقه، تنها با شمارش بذر هـر درخـت   توان برای سالمنطقه محاسبه شد. با استفاده از این مدل می

 دست آمده، برآورد قابل قبولی از تولید بذر آن داشت. ثانیه و استفاده از مدل به 90در مدت زمان 

 .  های زاگرسگ، بلوط ایرانی، تولید بذر، جنگلبرآورد چشمی کونی  کلمات کلیدی:

 مقدمه

کننـده  ای خزانگونه درختی و درختچه 900( با دارا بودن حدود Fagaceaeاز دیدگاه سیستماتیک گیاهی، تیره راش )

 9های متنوع گیاهی محسوب شده و پراکنش وسیعی در نیمکره شمالی دارد. این تیره دارای سبز یکی از تیرهو همیشه

 ;Jones, 1986باشـد ) تـرین جـنس ایـن خـانواده مـی     گونه متنوع  600تا  900جنس است که بلوط با  90زیرتیره و 

Johnson et al., 2002( جنس بلوط .)Quercusسـبز و  های همیشـه های متنوعی از درختان و درختچه( شامل گونه

ا و آمریکا گسترش دارند. جنس بلوط در ایران نیز از های گرمسیری آسیهای سرد تا جنگلاست که از اقلیم کنندهخزان

هـای هیرکـانی،   های مختلف این جنس سطوح وسیعی را در جنگلشود. گونههای درختی محسوب میترین جنسمهم

-میلیون هکتار بـرآورد مـی   6ها بیشتر از شده توسط آندهند که مجموع مساحت اشغالارسباران و زاگرس پوشش می
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 ,.Panahi et al؛ 9917هـای زاگـرس اسـت )ثـابتی،     های ایران مربوط بـه جنگـل  سطح پراکنش بلوط شود. بیشترین

2012a; Sagheb Talebi et al., 2014( برودار یا بلوط ایرانی .)Q. brantii Lindl.هـای  ( گونه غالب درختی جنگل

غربـی تـا فیروزآبـاد در اسـتان     آذربایجان های زاگرس از پیرانشهر در استانآید که در سرتاسر جنگلشمار میزاگرس به

 (.Panahi et al., 2012b؛ 9993رستاقی، ای و ابراهیمی فارس پراکنش دارد )جزیره

های مربوط به شـمارش بـذر   های مرتبط با تولید بذر درختان بلوط، دشوارییکی از مشکالت اساسی در اجرای پژوهش

تـرین و  رو، یکـی از متـداول  انـد. در پـژوهش پـیش   ور ابـداع شـده  های برآورد چشمی بـذر بـرای ایـن منظـ    است. روش

صـورت دسـتیابی   ( مورد استفاده قرار گرفت که در Koenigنام روش کونیگ )های برآورد چشمی بهسودمندترین روش

ن توان در درازمدت شمار بذر درختان بلوط را با دقت خوب و صـرف هزینـه پرسـنلی و همچنـی    به نتایج قابل قبول، می

 زمان کم برآورد کرد.  

 پیشینه تحقیق

اصله درخت بلـوط از   350سال مطالعه درمورد  93پس از  Koenigتوسط  9994روش کونیگ برای اولین بار در سال 

منظور بـرآورد  های خطی مناسبی بههای بلوط کالیفرنیای مرکزی در آمریکا معرفی شد و مدلگونه مختلف در جنگل 6

(. سـپس،  Koenig et al., 1994aاسبه شد که در تمام موارد از دقت قابل قبولی برخوردار بود )بذر درختان مذکور مح

( در b9994و همکـاران )  Koenigعنـوان مثـال،   های دیگری نیز مورد اسـتفاده قـرار گرفـت. بـه    این روش در پژوهش

هـای مختلـف درمـورد    ردهی در سالهای پژوهش فوق، به بررسی تغییرات بذپژوهشی دیگر با استفاده از بخشی از داده

( از روش برآورد چشمی کونیـگ و  9991و همکاران ) Garrisonهای بلوط مورد اشاره در همان منطقه پرداختند. گونه

با ضریب   y = 1.885 x + 3.132را بررسی کرده و رابطه Q. kelloggiiاصله درخت  30گذاری، بذردهی نیز روش تله

 xگـذاری و  وزن خشک کل بذرهای تولیدی درخت حاصل از روش تلـه  yردند. در این رابطه، دست آورا به 49/0تبیین 

تـا   9910سـاله )از  97هـای  ( بـا اسـتفاده از داده  9991) Knopsو  Koenigثانیه بـود.   90شده در تعداد بذر شمارش 

یفرنیای آمریکا، بـه بررسـی   های ساحلی ایالت کالدر نواحی مرکزی جنگل Q. douglasiiدرخت  55( تولید بذر 9996

 الگوی زمانی و مکانی بذردهی در این درختان پرداختند و برای برآورد بذر درختان از روش کونیگ استفاده کردند.

شده درمورد کاربرد روش کونیگ در مطالعات بذر درختان بلوط بسیار محدود بوده است، در داخل کشور مطالعات انجام

 90های بانه استان کردسـتان بـا شـمارش بـذرهای تولیـدی      ( در جنگل9990و همکاران )که فقط پورهاشمی طوریبه

بـرای ایـن    69/0ای با ضریب تبیین ، مدل رگرسیونی خطی ساده9911( در سال Q. infectoriaاصله درخت مازودار )

اصله درخت  40بذر از  های تولید( داده9911-9990گونه محاسبه کردند. ایشان همچنین با برداشت سه سال متوالی )

هـای  ترتیـب بـرای جنگـل   را به 13/0و  61/0های تبیینهای مشابهی با ضریبپایه(، مدل 930بلوط ایرانی )درمجموع، 

 (.  9995دشت ارژن فارس و داربادام کرمانشاه محاسبه کردند )پورهاشمی و همکاران، 

سـازی تولیـد بـذر بلـوط ایرانـی در بخـش       تر، مدلکاملتر و رو سعی شد برای دستیابی به نتایج جامعدر پژوهش پیش

تـر )شـش سـال( بررسـی     های پلدختر استان لرستان( و در یک بازه زمانی طوالنیهای زاگرس )جنگلدیگری از جنگل

 شود.

 مواد و روش تحقیق

 منطقه مورد مطالعه

امان عرفی روستای دارصـافه، از  هکتار از س 90( در مساحتی حدود 9996تا  9999این پژوهش طی شش سال متوالی )

 94"یی مرکز منطقـه مـورد مطالعـه    انجام شد. عرض جغرافیا استان لرستاندر  شهرستان پلدختر بخش معموالنتوابع 

شرقی و گونه مورد مطالعه نیز بلـوط ایرانـی بـود. منطقـه مـورد       41° 93' 07"شمالی و طول جغرافیایی آن  °99 07'

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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(. بـه اسـتناد آمـار ایسـتگاه     9باشـد )شـکل   متر مـی  9440طور متوسط شیب و ارتفاع از سطح دریای آن بهمطالعه کم

 9/39متـر و متوسـط درجـه حـرات سـاالنه آن      میلی 6/967(، میانگین بارش منطقه 9971-9996هواشناسی پلدختر )

 درجه سانتیگراد است.

 

 
 های پلدختر نمایی از توده مورد مطالعه در جنگل -1شکل 

 

 روش پژوهش

 بنـدی درخت نمونه در منطقه بـا اسـتفاده از روش تصـادفی بـا مونـه      900گردشی، در سال اول پژوهش، پس از جنگل

هـای بـالغ   (. برای درختان نمونـه ویژگـی  3های قطری درختان انجام شد )شکل بندی براساس طبقهانتخاب شدند. مونه

پوشانی تاج درختان مجـاور مـورد توجـه    متر و عدم همسانتی 95پایه بودن، دارا بودن حداقل قطر برابر سینه بودن، تک

ثبت شد. درختـان نمونـه در سـال اول     GPSعیت آنها با استفاده از گذاری درختان نمونه، موققرار گرفت. پس از شماره

-بذرها )نیمه اول شهریور( با استفاده از روش برآورد چشمی کونیگ برآورد بذر  اجرای طرح پیش از شروع اولین ریزش

هـا  ر بلـوط ترین روش برآورد چشمی بذترین و متداول(. این روش در حال حاضر کاملKoenig et al., 1994aشدند )

دلیل دقت زیاد آن، سهولت اجرا و هزینه زمانی و پرسنلی کم، بسیار کاربرد دارد. در این روش ابتدا تـاج زنـده   است و به

طور کـامالً تصـادفی یـک    هر درخت به دو نیمه باالیی و پایینی تقسیم شد. سپس هر نیمه به سه قطاع تقسیم شد و به

ثانیه بذرهای قابل مشاهده یکـی   95کننده ابتدا در مدت انتخاب شد. یک مشاهدهقطاع از هر نیمه برای شمارش بذرها 

ثانیه دیگر همـین کـار را    95های منتخب نیمه باالیی تاج را شمارش کرد. سپس، همین شخص در مدت زمان از قطاع

 90ارش شـده در مـدت   برای قطاع منتخب دوم از نیمه پایینی تاج انجام داد و از مجموع دو عدد، تعـداد بـذرهای شـم   

شود. چون ارتفاع درختان کم بود، مشاهده بذرها روی تاج با استفاده از چشم گفته می 30Nثانیه محاسبه شد که به آن 

غیرمسلح انجام شد. همچنین، کلیه مشاهدات توسط یک نفر انجام شد تا خطای انسانی کـاهش یابـد. محـل ایسـتادن     

خـوبی قابـل مشـاهده باشـد، تـابش نـور       که تـاج درخـت بـه   بر اینشد که عالوهکننده نیز طوری تعیین شخص مشاهده

 خورشید نیز مزاحمتی ایجاد نکند. 

( کلیه بذرهای درختان نمونه روی Gysel, 1956کونیگ، با استفاده از روش شمارش تاجی )  پس از اتمام اجرای روش

هـا مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.      سـازی ده و در مـدل تاج نیز شمارش شدند تا مقدار واقعی تولید بذر درخت مشخص شـ 

ترین روش تعیین شمار بذر است و سعی شد این روش با استفاده از مـردم محلـی بـا دقـت کامـل      شمارش تاجی دقیق
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بـرداری تکـراری( اجـرا    صورت تکراری )نمونههای بذر طی شش سال بر روی درختان نمونه بهانجام شود. کلیه شمارش

 شدند.  

 

 

 
 های پلدختر گیری قطر برابر سینه درختان نمونه در جنگلاندازه -2ل شک

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

هـا در  هـای مربـوط بـه آن   های مورد مطالعه، شش درخت بنا به دالیل مختلف قطع شـدند. بنـابراین، داده  در طی سال

اسـتفاده از ضـریب همبسـتگی     کونیـگ بـا روش شـمارش تـاجی بـا      محاسبات دخالت داده نشد. همبستگی بین روش

پیرسون انجام شد تا در صورت وجود همبستگی خوب، در آینده بتوان برای گونه مورد مطالعه در همین منطقه، فقط با 

روش فوق، شمار بذر تولیدی درخت را برآورد کرد. برای تعیین مدل رگرسـیونی،  ثانیه به 90شمارش بذر در مدت زمان 

های پرت مشخص و حذف شدند ر شمار بذر در صفحه دو محور مختصات ترسیم شد، سپس دادهابتدا  ابر نقاط دو متغی

طـور  سازی به روش کونیگ چـون بـه  ذکر است که در مدلشد. الزم بهو درنهایت، مدل رگرسیونی خطی ساده محاسبه 

سـازی  هـا در مـدل  لگـاریتم داده شـود،  های اصلی شمار بذر نرمال نمیمانده( برای دادهمعمول توزیع مقادیر خطا )باقی

 Excelافزارهای های آماری در محیط نرم(. کلیه محاسبات و تجزیه و تحلیلKoenig et al., 1994aشود )استفاده می

 انجام شد.   SPSS 16و 

 نتایج

این تـوده  بنـابر  متـر بـود،  سـانتی  95و  95، 9/51ترتیب میانگین، کمینه و بیشینه قطر برابر سینه درختان نمونه به

قطر، قطور و خیلی قطور بود. ابر نقاط دو متغیر لگاریتم شمار بذر بـا روش کونیـگ و   مورد مطالعه دارای درختانی میان

نشان داده شـده اسـت.    3همراه مدل خطی ساده برازش داده شده در شکل لگاریتم شمار بذر با روش شمارش تاجی به

 عبـارت دیگـر، مـدل   دسـت آمـد. بـه   به 93/0( نیز RMSEمربعات خطا )و جذر میانگین  63/0( مدل 2Rضریب تبیین )

 دهد.درصد تغییرات متغیر مورد بررسی را نشان می 63شده  برازش داده
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 ابر نقاط و مدل رگرسیونی لگاریتم شمار بذر )روش کونیگ( با لگاریتم شمار بذر )روش شمارش تاجی( -:9شکل 

 

درصـد   99آمده در سـطح اطمینـان   دستجزیه واریانس نیز نشان داد که مدل بهآمده از تدستداری بهسطح معنی

 (.  9دار بود )جدول معنی

 

 تجزیه واریانس مدل رگرسیونی لگاریتم شمار بذر )روش کونیگ( با لگاریتم شمار بذر )شمارش تاجی( -1جدول 

 داریمعنی Fآماره  میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی مدل

 000/0٭٭ 476/539 596/53 596/53 9 یونرگرس

   900/0 959/99 991 باقیمانده

    547/14 999 مجموع

 درصد   99دار در سطح اطمینان معنی ٭٭

 

داری، مشخص ارائه شده است. با توجه به مقادیر سطح معنی 9نیز در جدول  های مدلدار بودن ضریبآزمون معنی

 دار بودند.درصد معنی 99سطح اطمینان های رابطه در شد که تمام ضریب

 

 داری آنهاآمده و آزمون معنیدستهای رابطه رگرسیونی بهضریب -2جدول 

 مدل
 های استانداردشدهضریب های استانداردنشدهضریب

 داریمعنی tآماره 
B اشتباه معیار Beta 

 000/0٭٭ 113/39  047/0 401/9 مقدار ثابت

Log N30 153/0 097/0 719/0 110/33 000/0٭٭ 

 درصد   99دار در سطح اطمینان معنی ٭٭

 بحث

خوبی امکان استفاده از روش چشـمی کونیـگ را بـرای بـرآورد تولیـد بـذر درختـان بلـوط در         رو بهنتایج پژوهش پیش

ده در طور که پیشتر اشاره شد، اساس روش کونیگ تعیین رابطه بین بذر شمارش شهای زاگرس نشان داد. همانجنگل

ها بـرای  برداری یا آماربرداری از تاج درخت است. در بیشتر پژوهشهای دیگر نمونهثانیه با یکی از روش 90مدت زمان 
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گذاری بررسی شود و ارتباط رگرسیونی بین روش کونیگ با روش تلهگذاری استفاده میتعیین متغیر وابسته از روش تله

ها مشاهده شده است ، اما در برخی پژوهش(Koenig et al, 1994a; Garrison et al., 1998عنوان مثال شود )بهمی

ای اسـتفاده  بـرداری شـاخه  هـای نمونـه  دلیل دقت زیاد( و یا روشهای دیگری مانند روش شمارش تاجی )بهکه از روش

یـگ بـرای   هـا نیـز از روش کون  (. در برخی پژوهشMasaki & Abe, 2008؛9990شده است  )پورهاشمی و همکاران، 

 Q. kelloggiiاصله درخت  30عنوان مثال، در پژوهشی، بذردهی توده بذرهای بلوط استفاده شده است. بهمحاسبه زی

توده کل بذرهای تولیدی درختان بلـوط  برای محاسبه زی y = 1.885 x + 3.132بررسی شد و مدل رگرسیونی خطی 

تعداد  xتوده کل بذرهای تولیدی درخت و زی yحاسبه شد که در آن ثانیه م 90آمده در دستبا استفاده از شمار بذر به

 .Q. ilex ssp(. همچنـین، درمـورد گونـه    Garrison et al., 1998ثانیـه بـود )   90بذر شمارش شده در مدت زمـان  

ballota وزن  غربی اسپانیا با استفاده از روش کونیگ، سه مدل خطی برای برآورد تولیـد بـذر   زارهای جنوبدر درخت(

و  717/0، 593/0هـای  بـا ضـریب تبیـین    3009-3090و  3001-3009، 3007-3001هـای  ترتیب بـرای سـال  تر( به

 (. Carevic et al., 2014ارائه شد ) 759/0

های محاسبه شده در روش کونیگ از نوع خطی ساده هستند که سهولت اجـرا داشـته باشـند. کونیـگ در اولـین      مدل 

 .Qاصـله   17) پایه از شش گونه بلوط 350(، با مطالعه a9994ش ابداعی خود نیز ختم شد )پژوهشی که به معرفی رو

lobata ،57  اصلهQ. douglasii ،69   اصـلهQ. agrifolia ،39   اصـلهQ. kelloggii ،39   اصـلهQ. chrysolepis  و

 94مـدت  گـذاری بـه  وش تله( با استفاده از روش چشمی ابداعی خود و رQ. lobata×Q. douglasiiیک اصله هیبرید 

هـای رگرسـیونی   ها را برآورد کرده و مـدل ( در منطقه کالیفرنیای آمریکا، مقدار بذر تولیدی بلوط9999تا  9910سال )

 73/0بـا ضـریب تبیـین      y = 0.85 x + 0.02عنـوان مثـال رابطـه   مربوط به آنها را محاسبه کردند. در این پژوهش، به

تعـداد بـذر    xدسـت آمـده بـود و    گـذاری بـه  تولیدی درخت بود که با استفاده از روش تلهبذر  yمحاسبه شد که در آن 

 ثانیه بود.  90شمارش شده در مدت زمان 

بـرداری  بـرداری تکـرای و غیرتکـراری اسـتفاده کـرد. در نمونـه      توان از دو روش نمونهبرای اجرای روش کونیگ می

گرفت، درختان انتخاب شده )نمونه( در طول بازه زمانی مورد مطالعـه   رو مورد استفاده قرارتکراری که در پژوهش پیش

شـوند. مزیـت اصـلی روش    برداری غیرتکراری، هرساله درختان جدیدی شمارش بذر میثابت هستند، اما در روش نمونه

بـت هسـتند،   برداری تکراری بر غیرتکراری این است که در روش تکراری چون درختان نمونه در سالیان مختلف ثانمونه

یابد، درنتیجـه  های ذاتی درختان نمونه و تأثیر آن بر توان تولید بذر کاهش میخطاهای ناشی از تغییر کیفیت و ویژگی

(. در پژوهشی که توسط پورهاشمی و همکـاران  Koenig et al., 1994تر خواهد شد )نوسانات ساالنه بذردهی مشخص

( انجـام شـد. در پـژوهش    9911برداری فقط در یک سال )نجام شد، نمونههای بانه استان کردستان ا( در جنگل9990)

درخـت بلـوط ایرانـی در     40برداری تکراری استفاده شد و (، روش نمونه9995شده توسط پورهاشمی و همکاران )انجام

( 9911-9990درخـت( طـی سـه سـال )     40دو منطقه دشت ارژن استان فارس و داربادام استان کرمانشاه )هر منطقه 

بـرداری  رو عالوه بر استفاده از نمونهکه در پژوهش پیشپایه در هر منطقه(، درحالی 930شمارش بذر شدند )درمجموع 

درخت نمونه( و هم بازه زمانی مورد مطالعه به شش سال افـزایش   900تکراری، هم تعداد درختان نمونه افزایش یافت )

طور که پیشتر ذکر شـد،  ها استفاده شد. البته همانی در تجزیه و تحلیلدرخت بلوط ایران 600های یافت. درنتیجه داده

 دلیل قطع، از محاسبات کنار گذاشته شدند.   شش درخت به

رو نشان از دقت قابل قبول روش برآورد چشمی کونیگ در منطقه تبیین مدل محاسبه شده در پژوهش پیشضریب

های آینده در همین شده را برای سالتوان مدل خطی ساده ارائهیجه، میمورد مطالعه و درمورد بلوط ایرانی داشت. درنت

هـایی ماننـد روش تـاجی یـا روش     منطقه مورد استفاده قرار داد و با صرف وقت و هزینه بسیار کمتـر )نسـبت بـه روش   

موضـوع   شـده در داخـل کشـور نیـز بیـانگر همـین      های انجـام گذاری( به نتایح مطلوب دست یافت. مجموع پژوهشتله
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هـای دیگـر   شود روش کونیگ در سایر مناطق زاگرس، هیرکانی و ارسـباران درمـورد گونـه   هستند. درانتها، پیشنهاد می

 تری دست یافت.بلوط بومی استفاده شود تا بتوان به نتایج کامل

 سپاسگزاری

(، مؤسسه 19009997کشور )کد این پژوهش با استفاده از اعتبارات و امکانات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 

تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان انجام شده است که 

عمل آید. همچنین ضروریست از همکاری صمیمانه کلیه عزیزانـی  جا دارد از مسئولین محترم کمال تشکر و قدردانی به

 این پژوهش یاریگر ما بودند، سپاسگزاری شود.که در مراحل مختلف اجرای 

 منابع

هـای  ( در جنگـل Quercus infectoria. برآورد شمار بذر مـازودار ) 9990پورهاشمی، م.، زندبصیری، م. و پناهی، پ.،  .9

 .994-305(:3)99. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، Koenigبانه با استفاده از روش چشمی 

( در Quercus brantiiسازی تولید بذر بـرودار ) . مدل9995، خداکرمی، ی. و پناهی، پ.، پورهاشمی، م.، بردبار، س.ک. .3

(: 3)94ها و مراتع ایـران،  های زاگرس در راستای حفاظت از درختان مادری. تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلجنگل

99-16. 

 صفحه. 116ات دانشگاه یزد، یزد، های ایران. چاپ پنجم، انتشارها، درختان و درختچه. جنگل9917ثابتی، ح.،  .9

 600شناسی زاگرس. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهـران، تهـران،   . جنگل9993رستاقی، م.، ای، م.ح. و ابراهیمیجزیره .4
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)مطالعه  اثر مبدا برصفات مورفولوژیکی و فیزیکی بذرهای بلوط ایرانی -2-4-11

 های استان لرستان(موردی: جنگل

 *2، زهرا میرآزادی1نگار اسماعیلوند

 نشناسی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستادانشجوی کارشناسی ارشد جنگل -9

 (Mirazadi.z@lu.ac.ir) استادیار گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان -3

 چکیده

. است ضروری درختی امری هایگونه بذر زنیجوانه رفتار و مورفولوژی خصوصیات از آگاهی جنگل احیاء هایبرنامه در

فولوژیکی و فیزیکی بذرهای بلوط ایرانی از دو مبدا در استان هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه برخی از صفات مور

آوری بذرها، برخی از لرستان است. بدین منظور دو منطقه جنگلی بادامک و قلعه نصیر انتخاب گردید، پس از جمع

صفات فیزیکی از جمله درصد رطوبت، درصد خلوص و وزن هزاردانه و صفات مورفولوژیک شامل طول و عرض بذرها 

نظر داری از نظر هیچیک از صفات موردگیری شد. بر اساس نتایج بین دو منطقه مورد مطالعه اختالف معنیندازها

در مشاهده نشد، ولی با افزایش ارتفاع از سطح دریا، عرض بذرها، درصد خلوص و وزن هزاردانه بذرها کاهش یافت، 

تری دارد، از نظر فیزیکی و مورفولوژیکی ع از سطح دریا پایینتوان گفت که بذرهای منطقه بادامک که ارتفانتیجه می

 تر هستند.کیفیت باالتری داشته و مرغوب

 پروونانس، بذر، مورفولوژی، ارتفاع از سطح دریا کلمات کلیدی:

 مقدمه 

اده درصد کل جنگلهای ایران را به خود اختصاص د 40میلیون هکتار وسعت، معادل  5ناحیه رویشی زاگرس با 

-های جنگلی کشور به لحاظ بومنسازگا. جنگلهای زاگرس جزو مهمترین بوم(Sagheb Talebi et al., 2014)است

های نامناسب اراضی و امروزه رشد جمعیت، گسترش فعالیتهای انسان در طبیعت، کاربریشناختی و اقتصادی هستند. 

ها را با مشکالتی مواجه کرده است که شش گیاهی، این جنگلاصولی از منابع آب، خاک و پورویه و غیربرداری بیبهره

نتیجه آن بروز عواملی چون زوال پوشش گیاهی، فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک، کاهش تولید و پیامدهای منفی 

های بلوط غرب همیشه حیات طبیعی جنگلبا توجه به عوامل تخریب یاد شده، تجدید اجتماعی شده است. -اقتصادی

های مدیریت علمی به همین دلیل الزم است تا هرچه زودتر با اعمال روش (،9910ل رو به رو بوده است )کنشلو،با مشک

-ها جلوگیری شده و با کمک تجدید حیات مصنوعی )جنگلکننده سطح و کیفیت این جنگلو جامع از کاهش نگران

 Quercus) بلوط ایرانی ارزشمند تقویت و اصالح گردد. کاری با بذر و نهال( نسبت به احیاء آنها اقدام شود تا این منابع

   .brantii)  هاست. نیاز رطوبتی این گونه ترین گونهنظر اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و حفاظتی یکی از با ارزش از

ی در ترهای جنس بلوط در ناحیه رویشی زاگرس کمتر است و در حقیقت از دامنه بردباری وسیعنسبت به سایر گونه

(. با توجه به اینکه گونۀ بلوط ایرانی از 9913رستاقی، ای و ابراهیمیباشد )جزیرهقبال رطوبت و خاک برخوردار می

های پایین رشته کوه زاگرس گسترش دارد و به شرایط اکولوژیکی مختلف سازگار های جغرافیایی باال تا عرضعرض

های زاگرس، ناسب برای تهیۀ بذر در این محدودة وسیع از جنگلشده است، شناختن و یافتن رویشگاه )پروونانس( م

(. بر اساس مطالعات، انتخاب مبدا مناسب بذر از عوامل موثر در صفات 9993ضروری است)کریمی حاجی و همکاران، 

همترین عنوان یکی از ممورفورلوژی بذر مانند طول و عرض، وزن بذر و ... است، در این میان، ارتفاع ازسطح دریا به

 میزان و مانی زنده زنی، جوانه فنولوژی، روی بر که است بذور زنیجوانه در اساسی عوامل از یکیعوامل اکولوژیک، 
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 هایاسترس چگونگی پراکنش، رشد، شکل گیاه، ارتفاع ژنتیکی درختان، خصوصیاتاست.  گذارتأثیر گیاهی رویش

(. 9996املی هستند که بر روی اندازه بذور تاثیرگذارند )الوانی نژاد، از دیگر عو و آب و هوا نیز جغرافیایی مبدأ محیطی،

 باشد، هدف از این تحقیق می نهال کیفی و خصوصیات کمی در تأثیرگذار فاکتورهای از یکی بذر مبدا اینکه به نظر

ر( در استان لرستان ایرانی از دو پرونانس)مبدا بذ بلوط بررسی و مقایسه برخی از مشخصات مورفولوژیک و فیزیکی بذور

 است.

 پیشینه تحقیق

( اثر مبدأ و رطوبت داخلی بذر را بر کیفیت بذر بلندمازو بررسی 9991علی رضا عرب، مسعود طبری و همکاران) 

بذر سالم و رسیده از سه منطقه مختلف جنگل جمع آوری شد. نتایج آشکار ساخت که در  9500کردند، برای این کار 

مطالعه، کاهش رطوبت داخلی بذر باعث کاهش قدرت حیاتی، درصد سرعت، ارزش و انرژی تمامی مبدأهای مورد 

 زنی و شاخص بذر شده است. جوانه

( در تحقیقی اثر مبدأ بذر بر جوانه زنی و مورفولوژی بذر و نونهال های بلوط ایرانی 9996عارفه رحیمی و آفاق تابنده )

ین کردستان، چله کرمانشاه، نوژیان لرستان، کبیرکوه ایالم و دورگ را در شش جمعیت، سردشت آذربایجان غربی، سل

اناری از چهارمحال بختیاری مقایسه نمودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مبدأ روی صفات طول و وزن بذر، 

 سرعت جوانه زنی، میانگین مدت جوانه زنی و وزن ریشه معنی دار بود.

 جغرافیایی جهت دو در و ایستگاه ارتفاعی سه را در ایرانی بلوط گونه بذور ، کیفیت(9999زردی و همکاران )وره

 9 سطح در زنیجوانه درصد و بذر بذر، قطر طول صفات بر دریا سطح از ارتفاع اثر که داد نشان مقایسه کردند. نتایج

 پایین ارتفاع بذور در گیریاندازهمعنی دار است و بیشترین مقادیر صفات  درصد 5 سطح در دانه هزار وزن بر و درصد

 یابد. می کاهش شده گیریاندازه صفات مقدار دریا سطح از ارتفاع افزایش با دیگر عبارت به .باشدمی

 4زنی بلوط ایرانی را در نهالستان بررسی نمودند. بذرها از (، صفات مورفولوژیک و جوانه9996الوانی نژاد و همکاران)

آوری و مقایسه شد. بر اساس نتایج اثر مبدا بذرها بر روی صفات مورفولوژیک بذر)طول ی جمعرویشگاه در زاگرس جنوب

 دار است.بذر، قطر بذر و وزن هزار دانه( معنی

Sing.B ( منشاء تنوع در بذر و ویژگی نهال3090و همکاران در سال ) های بلوط ژاپنی در هندوستان و کاروال هیمالیا

ارتفاع مبدأ بذر دارای همبستگی مثبت با  .ر بذر این مناطق زیاد و دارای تفاوت هایی بودندرا بررسی کردند. تنوع د

 باشد.ها بود،  اما دارای همبستگی منفی با طول بذر، وزن بذر و وزن نهال ها میدرصد رویش و قطر ریشه نهال

 هامواد و روش

 99 09 50انتخاب شد، منطقه جنگلی بادامک که در  منظور انجام این پژوهش، دو منطقه جنگلی در استان لرستانبه

کوه غربی از توابع بخش مرکزی شهرستان پلدختر در استان طول شرقی، در دهستان میان 47 56 57عرض شمالی و 

متر است. منطقه  9300لرستان واقع شده است، دارای اقلیم گرمسیری است و ارتفاع از سطح دریا در آن حدود 

کوه شرقی از توابع بخش معموالن در استان مطالعه است که در دهستان میاننیز دومین منطقه مورد جنگلی قلعه نصیر

طول شرقی قرار دارد. این منطقه دارای  41 01 99عرض شمالی و  99 99 09لرستان و در مختصات جغرافیایی 

های سردسیری است و زمستان ( به همین علت دارای آب و هوای9500ارتفاع از سطح دریای باالتری است )حدود 

 های نسبتا خشکی دارد.بسیار سرد و تابستان

 آوری بذورجمع

، به مناطق مراجعه شد و از درختان شاداب و سالم بلوط ایرانی  9991ماه مطالعه، در آبانپس از انتخاب مناطق مورد

پس از تفکیک مواد اضافه از جمله تکه  آوری شده به آزمایشگاه انتقال یافته وآوری گردید. بذرهای جمعبذور جمع
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عدد بذر انتخاب  900چوب و سنگ و همچنین بذور آسیب دیده و افت زده ... از هر منطقه بصورت تصادفی تعداد 

گیری گردید. سپس طول  و عرض  بذور انتخاب شده به وسیله دستگاه کولیس تا دقت صدم میلیمتر، اندازه

  (.Tolki & Alptekin, 2005شدند)

 گیری وزن هزار دانه اندازه

گیری شدند و بر اساس نمونه صد تایی از بذرها بوسیله ترازوی دیجیتال اندازه 1گیری وزن هزار دانه منظور اندازهبه

 (.Ginwal et al., 2005گیری شد)وزن هزار دانه بذور اندازه 9رابطه 

                                                                 9رابطه 

 تعیین درصد رطوبت بذرها

گرم( انتخاب و پس از توزین،  500آوری شده هر منطقه، تعدادی بذر)برای تعیین درصد رطوبت بذور، از بذرهای جمع

زن آنها مجددا ساعت قرار داده شدند. پس از خشک شدن بذرها، و 97درجه به مدت  904در دستگاه آون و در دمای 

 درصد رطوبت بذور محاسبه گردید. 3گیری شد و با استفاده از رابطه اندازه

 رابطه 3

 تعیین درصد خلوص بذر

تایی به طور تصادفی انتخاب شد و هر یک از بذرها  50نمونه  5برای تعیین درصد خلوص بذرها نیز از بذور هر منطقه، 

ن با قرار دادن آنها در آب، بذور پوک در سطح آب شناور و جداسازی گردید. نسبت بین از نظر ظاهری بررسی و همچنی

 کند.تعداد بذرهای سالم به کل بذرها درصد خلوص بذرها را تعیین می

وارد شد و ابتدا با استفاده از آزمون  SPSSافزار های حاصل به نرمهای مورد نظر، دادهگیری ویژگیپس از اندازه

های بذور در دو منطقه مورد ها بررسی گردید. سپس به منظور مقایسه ویژگیاسمیرنوف نرمال بودن دادهکلموگروف 

 انجام شد. Excellمستقل به کار گرفته شد. رسم نمودارها نیر با کمک نرم افزار  T بررسی آزمون

 نتایج و بحث

داری مشاهده ل و عرض بذرها اختالف معنیمطالعه از نظر طومستقل بین دو منطقه موردبر اساس نتایج آزمون تی

 (.9(. با این وجود بذرهای منطقه بادامک طول کمتر و عرض بیشتری داشتند )جدول sig>0.05نگردید )
 مقایسه طول و عرض بذرهای بلوط ایرانی در دو منطقه مورد مطالعه با آزمون تی -1جدول

 mm sigرمیانگین عرض بذو mmمیانگین طول بذور آوریمنطقه جمع

 0.76 (10.13)17.77 (8.02)55.67 بادامک

 0.24 (1.06)16.57 (2.93)55.92 قلعه نصیر

 مقادیر انحراف معیار داخل پرانتز آورده شده است.

گیری شده وزن هزاردانه و درصد خلوص بذرها در منطقه بادامک همچنین نتایج نشان دادند که از بین صفات اندازه

 (.  3نصیر است، درحالیکه درصد رطوبت بذرها در منطقه قلعه نصیر مقدار بیشتری داشت )جدول بیشتر از منطقه قلعه 
 مقادیر میانگین درصد خلوص، رطوبت و وزن هزار دانه بذرها در دو منطقه مورد مطالعه  -2جدول

 وزن هزاردانه درصد رطوبت بذرها درصد خلوص بذرها آوریمنطقه جمع

 10.514 38.22 74 بادامک

 9.06 45 54 قلعه نصیر

 مقادیر انحراف معیار داخل پرانتز آورده شده است.

 

 های بذرهای دو رویشگاه مقایسه شده است.های زیر ویژگیدر شکل
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 بذرهای دو منطقهمیانگین وزن هزار دانه  -2میانگین درصد خلوص بذور دو منطقه                                     شکل -1شکل   

         
 درصد رطوبت بذرهای دو منطقه -4مقادیر طول)سمت چپ( و عرض )سمت راست( بذرهای دو منطقه            شکل -9شکل   

 

نشان داد که از لحاظ صفات مورفولوژیکی و فیزیکی بین  های مورفولوژیکی و فیزیکی بذر بلوط ایرانیبررسی ویژگی

وری بذر اختالف وجود دارد. زیرا دو منطقه مورد مطالعه از نظر شرایط آب و هوایی و ارتفاع از آارتفاعات مختلف جمع

تر و ارتفاع کمتری است، لذا باال بودن سطح دریا با یکدیگر متفاوت هستند. منطقه بادامک دارای آب و هوای گرم

دن این منطقه و ارتفاع کمتر آن نسبت داد، مقادیر وزن هزار دانه، خلوص بذر و عرض بذرها را میتوان به گرم تر بو

تر از منطقه قلعه نصیر میباشند. این نتیجه با تر، اما قطورتر و سنگینبعبارت دیگر بذور بلوط ایرانی در این منطقه کوتاه

ا وزن نتایج الوانی نژاد و همکاران هم راستا است، آنها هم درپژوهش خود دریافتند که با افزایش ارتفاع از سطح دری

هزاردانه و عرض بذرها کاهش یافته است. در توجیه این نتایج میتوان به گرم تر بودن شرایط آب و هوایی در ارتفاعات 

تر شدن پایین و باالتر بودن درجه حرارت در این منطقه اشاره کرد، این امر موجب سنگین شدن بذرها و به اصطالح پر

نیز در منطقه قلعه نصیر کمتر از منطقه بادامک است، در برخی از آنها شده است. همچنین درصد خلوص بذرها 

مطالعات بیان شده است که در ارتفاعات باالتر درصد پوکی بذرها به دلیل سرمای بهاره در این ارتفاعات و یخ زدگی 

های اقلیمی ا شاخص(. با افزایش ارتفاع از سطح دری9919ها و عدم انجام کامل گرده افشانی افزایش میابد )اعتماد، گل
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حرارت، افزایش تشعشع خورشیدی و تابش حرارتی در شب، کاهش درجه کند که شامل فشار هوا،تغییر پیدا می

(. البته Korner,2004سرعت باد، طول دوره رویش و نیز خشکی میشود )خیزی خاک، همچنین تغییر در حاصل

یا همیشه یک اصل نیست، در برخی از پژوهش ها افزایش اندازه کاهش اندازه و وزن بذر با افزایش ارتفاع از سطح در

 Totaland( و در برخی دیگر، کاهش )Vokiou and Blionis, 2002. Bouli et al., 2001بذر با افزایش ارتفاع )

and Briks, 1996( نشان داده شده است و در برخی نیز بدون تغییر )Gera et al., 2000, Kaya and Temrit 

 بوده است. (1994

 ,Ista)شودگیری میهای اصلی کیفیت فیزیکی بذر است که در آزمایش استاندارد اندازهرطوبت بذر نیز یکی از شاخص

با توجه به بیشتر بودن رطوبت بذرها در منطقه قلعه نصیر میتوان گفت که روند تغییرات این شاخص در  .(2008

گی است. بدین ترتیب که با افزایش ارتفاع از سطح دریا در منطقه قلعه گرادیان ارتفاعی، در تناسب با تغییرات بارند

نصیر رطوبت بذرها متناسب با افزایش بارندگی تغییر میکند. این نتیجه در تحقیق اسالمی و همکاران نیز مشاهده 

ن نتیجه سینق و گردید که با افزایش ارتفاع درصد رطوبت بذهای توسکای ییالقی افزایش یافته بود. در تقابل با ای

 (، رابطع معکوس بین درصد رطوبت بذر داغداغان و افزایش ارتفاع از سطح دریا را گزارش نمودند. 3005همکاران )

(، و از طرف دیگر 9911زنی آنها نیز کاهش میابد )طبری و رضایی، توجه به اینکه با کاهش رطوبت بذور قدرت جوانهبا

ی رطوبت و چربی زیادی هستند و در گروه ریکالسیترانتها قرار دارند و کاهش بذرهای بلوط به علت درشت بودن حاو

(، میتوان بیان داشت که به 9917رطوبت آنها موجب افت قدرت جوانه زنی شان میشود )الوانی نژاد و همکاران، 

برخوردارند.  زنی بیشتری نسبت به بذرهای منطقه بادامکاحتمال زیاد بذرهای منطقه قلعه نصیر از قدرت جوانه

زنی بذر میتواند متأثر از ناهمگنی شرایط محیطی در تفاوتهای موجود بین پرونانسهای مختلف به خصوص از نظر جوانه

های با توجه به اینکه بلوط ایرانی یکی از گونهبا Loha et al., 2006). آوری بذر باشد)های مختلف جمعبین عرصه

ته غرب کشور محسوب میشود، مطلوب بودن کیفیت بذور آن بسیار ضروری های تخریب یافارزش برای احیا جنگل

ترین و مهمترین ماده مورد نیاز است، همچنین نظر به اینکه همه ساله مبالغ زیادی صرف خرید بذر به عنوان ابتدایی

-راه یکی از تواند می مناسب بذر مبدأهای (، یافتن9993های حفاظتی انبارداری و .. میشود )رضایی و همکاران، برنامه

 .باشد یافته مناطق تخریب احیای امر در موفقیت افزایش های

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

در نهایت میتوان اینگونه بیان نمود که بذرهای منطقه بادامک از نظر فیزیکی و مورفولوژیکی کیفیت باالتری داشته و 

تر منطقه بادامک باشد. در عین حال ارتفاع باالتر منطقه قلعه یندلیل ارتفاع پایتر هستند، این امر میتواند به مرغوب

زنی بذرها تر شدن بذور در این منطقه شده است که میتواند در جوانهنصیر موجب افزایش بارندگی و در نتیجه مرطوب

ر استان لرستان های بلوط ایرانی دشود که در مطالعات آتی بذرهای سایر رویشگاهموثر باشد. در انتها پیشنهاد می

مقایسه و رویشگاه با کیفیت بیشتر برای تولید بذر سالم و مطلوب انتخاب و معرفی گردد و از بذرهای رویشگاه منتخب 

 های احیایی استفاده گردد.  برای انجام برنامه

 منابع
ییالقی در لوژیکی بذر گونه توسکاهای فیزیکی و فیزیو. بررسی ویژگی9995اسالمی، علیرضا.، ناصریور، بهرام.،  خزایی، جعفر.  .9

داری گلبند نوشهر(، مازندران. )مطالعه موردی: طرح جنگل.Alnus subcordata C.A.Mey اکولوژیکی شرایط متفاوت

 .475-419(: 9)39مجله پژوهش های گیاهی. 

. بررسی محتوای رطوبتی 9917. الوانی نژاد، سهراب.، پورحمزه، مجتبی.، اسپهبدی، کامبیز.، تقوایی، منصور.، طبری، مسعود .3

 .574 -513:  96شمارة  4زنی و بنیه بذر بلوط ایرانی. فصلنامۀ پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران ، بذر بر جوانه

 شناسی زاگرس. انتشارات دانشگاه تهران.. جنگل9913ای، محمدحسیم.، ابراهیمی رستاقی، مرتضی. جزیره .9
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 Qurcusهای بلوط ایرانی )زنی و مورفولوژی بذر و نونهال. اثر مبدأ بذر بر جوانه9996ی، آ. رحیمی نصب، ع.، تابنده سارور .4

Brantii).  ،349-363(: 9)9فصلنامه علمی و پژوهشی و توسعه جنگل. 

 Quercus). بررسی اثر کاهش رطوبت بذر بر ویژگیهای جوانهزنی بلند مازو 9911پور، محمد.طبری، مسعود.، رضایی .5

castaneifolia C.A.Meyer.) 399تا  319( : 9)63های چوب، دانشکده منابع طبیعی، . نشریه جنگل و فرآورده. 

. اثر مبدأ بذر و درخت عادی بر رشد و 9993کریمی حاجی پمق، خ.، ذوالفقاری، رقیه.، الوانی نژاد، سهراب.، فیاض، پیام.  .6

 (.4)66نشریه جنگل و فرآورده های چوب، مجله طبیعی ایران، (  در یاسوج. QurcusBrantiiاستقرار اولیه بلوط ایرانی )

 کاری در مناطق خشک. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور. جنگل9910کنشلو، هاشم.  .7

. بررسی اثر مبدأ جغرافیایی بذر بر درصد بسته کردن بذرهای 9911مال شاهی، مریم.، حسینی، محسن.، نادری، عبدالرضا.  .1

(: 9)97(، پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. .Pranusarium Lطری و ارتفاعات نهالهای گیالس وحشی )رویش ق

995-907. 
9. Blionis, G. J. and D. vokou, 2002. Structure and functional divergence of campanula 

spatulatasubaspecieson Mt olympos (Greece). Plant systematic and Evolution, 232(1-2): 89-105. 
10. Boulli, A., M Baziz and D.M, Hirit, 2001. polymorphism of natural of pinushelepesis Mill. in 

morphological characters, Euphytica, 119(3): 309-316. 
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های کاج بروسیا با خصوصیات بررسی ارتباط ازت سوزن و سرشاخه -2-4-11

 فیزیکی و شیمیایی خاک

 9، زهرا میرآزادی2*وریله، بابک پ1الهام مال اسدی

شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل -9

 دانشگاه لرستان

 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان -3

(pilehvar.b@lu.ac.ir ) 

 منابع طبیعی، دانشگاه لرستان  استادیار گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و  -9

 چکیده

شیمیایی و  -های فیزیکیدهد، بلکه باعث تغییرات مهم در ویژگیگیاهی را تغییر می جنگلکاری نه تنها پوشش

های کاج بروسیا و . هدف از این پژوهش بررسی غلظت ازت در سوزن و سرشاخهشودهای بیوشیمیایی خاک میچرخه

های فیزیکی و شیمیایی خاک است. بدین منظور پارک جنگلی مخملکوه در استان لرستان ژگیارتباط این عنصر با وی

های مورد مطالعه نیز برداری گردید، همچنین در تودههای کاج بروسیا نمونهانتخاب شد و از سوزن و سرشاخه

های ها و سرشاخهاس نتایج، سوزنگیری شد. بر اسهای خاک تهیه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اندازهنمونه

همچنین های چند ساله مقدار ازت کمتری در خود داشتند، جوان بیشترین مقدار ازت را داشتند، در حالیکه سرشاخه

ها وجود داشت. با توجه به این مطالب بر اساس نتایج، همبستگی مثبتی بین هدایت الکتریکی و غلظت ازت سوزن

ایت الکتریکی یکی از مهمترین عوامل خاکی است که بر جذب ازت تاثیر مثبت داشته است. توان بیان داشت هدمی

دلیل اصلی پایین بودن ازت در خاک را میتوان سرعت کم تجزیه الشبرگ در سوزنی برگان و کم بودن مقدار ماده آلی 

 خاک دانست.

 یایی خاکهای فیزیکی و شیمازت، جنگلکاری، کاج بروسیا، ویژگی کلمات کلیدی:

 مقدمه

کاری با هدف توسعه سطح جنگل ی جنگلهای طبیعی در نتیجه عوامل مختلف، سبب اهمیت ویژهکاهش سطح جنگل

 یگونه است انتخاب مطرح اصولی و مهم اصل یک عنوان به کارییک جنگل در آنچه و تولید چوب شده است.

تأثیر  آن از و گذاشته تأثیر محیط بر زنده موجود یک وانعن درختی به یگونه هر که چرا است، کاریمناسببرای جنگل

 کیفیت و در توانبخشی کاهنده ابزار یک میتواند خود نامناسب، گونه صورت نگیرد درستی به انتخاب این اگر میپذیرد.

د های انجام گرفته، نقش مهمی در ایجاکاریاز طرف دیگر، ارزیابی جنگل . (Neiryck., 2000) شود محسوب خاک

(. در این زمینه شناخت 9916هایی با کیفیت و کمیت بهتر در آینده خواهد داشت )مسیب نژاد و همکاران، جنگل

توان از آن برای پی بردن به وضعیت ای دارد و میترکیب شیمیایی و غلظت عناصر غذایی برگ درخت اهمیت ویژه

-Hagenی عناصر غذایی کل گیاه استفاده نمود ( و ارزیابDuchesne et al, 2001ای و تشخیص کمبودها )تغذیه

Thorn et al,2004) .) همچنین تغییر غلظت عناصر غذایی در برگهای یک گونه ممکن است ناشی از اسیدیته و
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(. کاشت درختان جنگلی موجب بروز Hagen-Thoren et al., 2004غلظت کاتیونهای بازی خاک هر گونه باشد )

د و عالوه بر نوع گونه، شدت این تغییرات تحت تأثیر سن توده و رویش بیوماس قرار تغییراتی در خواص خاک میگرد

دهنده اثر قابل های درختی بر خصوصیات خاک انجام شده است که نشانمیگیرد. مطالعات فراوانی در مورد اثر گونه

با این وجود، ارتباط و اثر  ،(Mohr et al., 2005توجه نوع گونه درختی آشکوب باالیی توده بر حاصلخیزی خاک است)

ای پیوند تنگاتنگ دارند و یک مولفه را نمیتوان بدون تأثیر متقابل بین خاک و درختان در یک اقلیم مشخص تا اندازه

ای از ازت موثرترین عنصر در حیات گیاهان است که بخش عمده (.Zarinkafsh., 2001مولفه دیگر بررسی کرد)

دهد. تامین ازت مناسب سبب تحریک رشد و توسعه ریشه و ها را تشکیل میله آنزیمساختار اسیدهای آمینه از جم

شود. با توجه به نقش این عنصر در گردد. کمبود ازت نیز سبب ضعف فیزیولوژیک گیاه میجذب سایر عناصر غذایی می

ها، میتواند اطالعات مهم اریکهای متابولیکی گیاهان تعیین غلظت آن در خاک و درختان بویژه در جنگلانجام فعالیت

ریزان امور جنگل قرار دهد، به همین علت، در این تحقیق غلظت عنصر ازت در و کاربردی در اختیار مدیران و برنامه

 های کاج بروسیا و ارتباط آن با عناصر غذایی خاک بررسی گردید.ها و سرشاخهسوزن

 پیشینه تحقیق

سی میزان بازگشت مجدد عناصر غذایی از  برگ درختان به خاک در کشت (، به برر9990روحی مقدم و همکاران )

ها در مرداد و آذرماه به منظور برآورد میزان عناصر غذایی برگ، قبل برداریخالص و آمیخته بلند مازو پرداختند. نمونه

-کاری میمختلف جنگلهای های درختی کاشته شده در تیپو بعد از خزان انجام شده است. نتایج نشان داد که گونه

ها این موضوع باید مدنظر قرار توانند تا حدودی خواص خاک را تحت تأثیر قرار دهند. لذا در مدیریت پایدار جنگل

 گیرد. 

برگ بر برخی از (، در تحقیقی اثر جنگلکاری با گونه های غیربومی سوزنی برگ و پهن9990کیا و همکاران )متین

خاک در منطقه پارک جنگلی گهر دورود را بررسی نمودند، نتایج نشان داد برخی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تحت تاثیر نوع گونه تغییر کرده است، به طوری که گونه سوزنی برگ کاج بروسیا 

نسبت به خاک  PH باعث افزایش میزان فسفر قابل جذب، شوری و درصد لوم خاک و کاهش میزان کربن آلی، ازت و

 منطقه شاهد شده است.

برگان های غیربومی سوزنی(، در پژوهشی، به بررسی تغییر کیفیت خاک ناشی از کاشت گونه9999حسینی و حسینی )

دار مقدار در منطقه جنگلکاری مریوان در مقایسه با جنگل طبیعی، پرداختند. نتایج بدست آمده حاکی از کاهش معنی

برگان مقدار صورتیکه در زیر سوزنیبرگ نسبت به شاهد بود. بههای سوزنیلخیزی خاک زیر گونهمواد غذایی و حاص

pH  درصد، فسفر آلی به اندازه  36-96درصد، نیتروژن کل به مقدار  4-30درصد، کربن آلی به مقدار  5/0- 9به مقدار

 ش یافته بود.درصد نسبت به شاهد کاه 90- 33درصد و پتاسیم تبادلی به مقدار  55-47

های صنوبر (، با هدف مقایسه عناصر غذایی پرمصرف خاک در هر یک از توده9994سلیمانی رحیم آبادی و همکاران)

مطالعه ای انجام دادند. نتایج بررسیها نشان داد که از بین  دلتوئیدس، توسکای ییالقی، دارتاالب و اراضی رها شده

ی دارتاالب، بیشترین مقادیر یتروژن کل و کلسیم قابل جذب مربوط به تودهعناصر غذایی پرمصرف، بیشترین مقادیر ن

ی صنوبر اختصاص داشته فسفر  و منیزیم قابل جذب مربوط به توسکا و بیشترین مقدار پتاسیم قابل جذب به توده

ده بوده و همچنین های دست کاشت بیشتر از اراضی رها شاست. مقادیر عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در توده

های مورد بررسی و سانتیمتری توده 0-95بیشترین میزان عناصر غذایی پرمصرف به غیر از کلسیم قابل جذب در عمق 
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منطقه شاهد مشاهده شد. نتایج این پژوهش حاکی از اثر مثبت جنگلکاری در افزایش عناصر غدایی پرمصرف، غنا و 

 .ها میبایست مد نظر قرار گیردیستمحاصلخیزی خاک میباشد که در مدیریت اکوس

کاری های خاک جنگلبرگ را بر ویژگیبرگ وسوزنیهای پهن(، در تحقیقی نقش گونه9995جمشیدنیا و همکاران)

ریمله در استان لرستان بررسی نمودند، نتایج نشان داد که از بین پارامترهای مورد مطالعه خاک منطقه از نظر 

دار وجود دارد،  با این های مورد نظر اختالف معنیقابل جذب و مقدار نیتروژن کل در تودهمقدارکربن آلی و پتاسیم 

 داری وجود نداشت. وجود در این سه توده از نظر سایر پارامترهای خاک، فسفر و وزن مخصوص ظاهری اختالف معنی

Majdtahery& Jalili, 1996 جنگلکاری با کاج الداریکا و اقاقیا  ای اثرهایدر مطالعۀ خود تحت عنوان بررسی مقایسه

روی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و پوشش گیاهی زیراشکوب، چنین استنباط کردند که، روند تغییر 

طوریکه این گونه خصوصیات فیزیکی و سال چشمگیر بود، به 35سازگان تحت تأثیر گونه کاج الدار در طول و تحول بوم

 .یر داده و موجب افزایش فسفر و اسیدیته خاک شده استشیمیایی خاک را تغی

 هامواد و روش

ی خالص کاج بروسیا در پارک جنگلی مخملکوه واقع در شمال شهرستان کاری شدههای جنگلپژوهش حاضر در توده

 و  آباد در استان لرستان انجام شد. پارک جنگلی مخملکوه بین طول جغرافیاییخرم

آباد واقع شده و کیلومتری شمال شهر خرم 1شمالی  در  شرقی و عرض جغرافیایی 

باشد. متوسط درجه متر از سطح دریا می 9310هکتار است و دارای حداقل ارتفاع تقریباً  465مساحت کل پارک 

میلیمتردر سال است )طرح پارک  509انه درجه سانتیگراد است. متوسط بارندگی سالی 9/97حرارت سالیانه در منطقه 

(. اقلیم منطقه مطالعاتی به استناد روش آمبرژه جزء مناطق نیمه خشک محسوب می گردد. 9976جنگلی مخملکوه، 

ای، کاج بروسیا، سرو شیراز، اقاقیا، ارغوان، های سرو نقرهبا استفاده از گونه 9975تا  9973در بخش غربی پارک از سال 

 (.9976کاری شده است )طرح پارک جنگلی مخملکوه، و زیتون جنگل زبان گنجشک

 روش کار

متر( به روش 30*30متر مربعی ) 400توده خالص کاج بروسیا انتخاب و در هر کدام، یک قطعه نمونه  5دراین مطالعه 

رشد کاج  تصادفی پیاده شد. در هر قطعه نمونه یک درخت بعنوان درخت شاخص انتخاب شد و بدلیل فصلی بودن

 9997، و اواخر خرداد 9996، اوایل اسفند 9996، اواسط آذر 9996، اواخر شهریور 9996برداری در اواخر خرداد نمونه

انجام شد. بدین منظور از هر درخت کاج شاخص، سه سرشاخه از یک سوم باالیی تاج درخت )در جهت جنوبی(  بریده 

گیری، تر اندازه ها، وزنها از نمونهکیک گردید. پس از زدودن آلودگیهای جوان و چند ساله تفشد و سوزن و سرشاخه

ی سانتی گراد خشک شده و درادامه وزن خشک و درصد درجه 990ها شستشو شدند و درآون با دمای سپس نمونه

دال ها آسیاب شده و غلظت ازت به ترتیب به روش کجلرطوبت آنها نیز  محاسبه گردید. سپس سوزن ها و سرشاخه

 0-5ها، نمونه خاک ترکیبی از دو عمق محاسبه گردید. همچنین  در هر قطعه نمونه، پس از کنار زدن الشبرگ

ها برداشت شد. پس از تفکیک بقایای سانتیمتری خاک همزمان با نمونه برداری از سوزن و سرشاخه  5-95سانتیمتر و 

دو میلیمتری عبور داده شد. سپس در آزمایشگاه مشخصاتی  های خاک، هر نمونه خاک از الکطبیعی و گیاهی از نمونه

، مواد آلی و ، بافت  خاک و هدایت الکتریکی PH ,(C%) با روش کجلدال، کربن آلی از جمله درصد نیتروزن کل

 ها با کمک آزمون کولموگروف اسمیرنوف، بهپس از اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهگیری شدند. اندازه  C/Nنسبت 
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منظور مقایسه عناصر غذایی خاک در دو عمق مورد بررسی از آزمون تی مستقل استفاده گردید. همچنین به منظور 

های فیریکی و شیمیایی خاک ازهمبستگی های مختلف گیاه و ویژگیبررسی رابطه غلظت عناصر غذایی در بخش

های مختلف گیاه نیز با آزمون آنالیز واریانس یک برداری و در بخشمرحله نمونه 5پیرسون استفاده شد. مقادیر ازت در 

افزار انجام گرفت. نمودارها نیز با نرم  SPSS ver 16افزار عامله مقایسه شد.  تمامی محاسبات با استفاده از نرم

Excell .رسم شد 

 نتایج و بحث

( 95-5( و عمق دوم )5-0میانگین و انحراف معیار هریک از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو عمق اول)

 بیان شده است.     9در جدول

 های فیزیکی و شیمیایی خاک در دو عمق مورد بررسیمقادیر ویژگی -1جدول

مواد آلی  ازت)درصد( اسیدیته بافت خاک

 )درصد(

کربن آلی 

 )درصد(

هدایت الکتریکی)دسی 

 زیمنس بر متر(

 

 63/7 لومی

(36/3) 

77/3 

(3376/3) 

71/2 

(22/3) 

67/7 

(71/3) 

36/7 

(33/3) 

 عمق اول

 17/7 لومی

(36/3) 

31/3 

(3333/3) 

31/7 

(72/3) 

85/3 

(33/3) 

31/3 

(36/3) 

 عمق دوم

 مقادیر انحراف معیار داخل پرانتز آورده شده است.

 5-95مقدار بیشتری نسبت به عمق دوم  0-5های خاکی مورد بررسی در عمق اول بر اساس نتایج، تمامی ویژگی

(. بیشتر بودن ازت در الیه سطحی خاک به دلیل تجمع و حضور الشبرگ بعنوان منبع اصلی 9داشتند)جدول مترسانتی

(. البته بطورکلی ازت غلظت Mayani & Payam, 2013)ای و مواد آلی خاک قابل پذیرش است ورود عناصر تغذیه

را میتوان سرعت کم تجزیه الشبرگ در  کمی در خاک منطقه دارد، دلیل اصلی پایین بودن مقادیر این عناصر در خاک

(. همچنین ازت عنصری است که به سرعت در چرخه خود بازسازی و احیا 9914مروی مهاجر، سوزنی برگان دانست )

 & Richterماند )شده و حجم نهایی آن در خاک، در سطحی تقریبا پایدارتر از سایر عناصر تبادلی باقی می

Markewitz, 1994 .) آلی ضعیف است و از اساس نتایج، خاک منطقه مورد مطالعه از نظر میزان کربنبعالوه بر

و  (Sayyad et al., 2007) است مستقیم ایرابطه نیز  خاک در و نیتروژن آلی کربن میزان یآنجایی که رابطه
توان اینگونه د، میباش نیز برخوردار بیشتری نیتروژن میزان از هستند، آلیمقدار کربن بیشترین دارای که مناطقی

استنباط کرد که کم بودن مواد آلی خاک موجب کاهش مقدار نیتروژن خاک شده است. از طرف دیگر فعالیت زیستی 

(. بر 9999برگ کمبود این عناصر را دو چندان میکند)حسینی، های سوزنیتر ریز موجودات در خاک زیر گونهضعیف

برگان، میزان ابشویی عناصر در آنها کاهش ربایی توسط سوزنییزان بارانبدلیل باال بودن م ،Dutta  2002نظراساس 

(. همچنین غلظت باالی Dutta and Agrawal. 2002) یافته و در نتیجه غلظت این عناصر در خاک نیز کم میشود

 ,.Augusto et alبرگان نیز میتواند موجب کاهش سرعت معدنی شدن ازت شود )های سوزنیلیگنین در سوزن

(. با این وجود میزان ازت خاک در دو عمق مورد مطالعه نسبت به میزان ازت خاک منطقه ریمله در استان 2002

 درصد گزارش شد. 01/0(، ازت خاک در ریمله 9995لرستان بیشتر بود. در پژوهش جمشیدنیا و همکاران)
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برگان با ه این امر است که سوزنیهمچنین بر اساس نتایج میزان اسیدیته خاک در منطقه مورد بررسی نشاندهند

تر شدن خاک میشوند، این نتیجه با نتایج جمشیدنیا و همکاران در ها درخاک موجب اسیدیانباشته نمودن کاتیون

برگان را کاری با سوزنیمنطقه ریمله لرستان هم راستا است. در این ارتباط کاهش میزان قلیاییت خاک در جنگل

 pH بدیهی است تغییرات (.Fernandez, 1987)ها دانستها و مواد موجود در الشبرگهمیتوان فعالیت سطحی ریش

هـا و جـذب مـواد غـذایی توسـط خـاک موجـــب تغییراتـــی در جذب نیتـــروژن و فعالیـــت میکروارگانیسم

 .(9990درختـان میشود و در مقدار کربن خاک تغییر ایجاد میکند )نوبخت وهمکاران، 

های کاج بروسیا با کمک آزمون آنوا محاسبه و مقایسه گردید. نتایج در جدول ین غلظت ازت در سوزن و سرشاخهمیانگ

 ارائه شده است. 3

 های کاج بروسیامقایسه غلطت ازت در سوزن و سرشاخه -2جدول 

 sig سرشاخه چند ساله سرشاخه یکساله سوزن چند ساله سوزن یکساله عنصر

 0.49 (0.66) 1.10 (0.7)1.58 (0.58)1.23 (0.65)1.65 ازت

 مقادیر انحراف معیار داخل پرانتز آورده شده است.

های مختلف از نظر میزان ازت وجود نداشت، با این وجود بیشترین میزان داری بین اندامبر اساس نتایج اختالف معنی

ساله و سرشاخه چند ساله به ترتیب  های یکساله مشاهده شد و پس از آن سرشاخه یکساله، سوزن چندازت در سوزن

ها های یکساله مقدار ازت باالتری نسبت به چند سالهبیشترین مقادیر ازت را داشتند. در مجموع سوزن و سرشاخه

های پایای درختان باشد های پیرتر به سایر بخشداشتند، یکی از دالیل این امر میتواند فرآیند بازانتقال ازت از اندام

Herras et al.,) 2017).  

 9برداری نیز مقایسه شد. نتایج در جدول های نمونههای کاج بروسیا در زمانمیانگین غلظت ازت در سوزن و سرشاخه

 ارائه شده است.

 برداریمقایسه غلطت ازت در فصول نمونه -9جدول 

 sig 97بهار  96زمستان  96پاییز  96تابستان 96بهار عنصر

 2.08 (0.43) 0.93 (0.34) 1.03 (0.02)0.83 (0.27)2.07 ازت

(0.28) 
0.000 

 مقادیر انحراف معیار داخل پرانتز آورده شده است.

دار بود. در فصل بهار بیشترین میزان اختالف معنی برداری از نظر میزان ازت انداممرحله نمونه 5بر اساس نتایج بین  

اشت و در فصل تابستان این عنصر در کمترین مقدار خود های کاج بروسیا وجود دهای سوزن و سرشاخهازت در اندام

 های این گونه شده است.بود. به نظر میرسد توقف رشد کاج بروسیا در زمستان موجب کاهش غلظت این عنصر در اندام

 اندام مورد بررسی)سوزن یکساله و چندساله و سرشاخه یکساله و چند ساله( در پنج مرحله 4، تغییرات ازت 9در شکل 

 نمونه برداری ارائه شده است.
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 برداریمرحله نمونه 1های یکساله و چندساله در تغییرات مقدار ازت سوزن و سرشاخه -1شکل

های یکساله )جوان( بیشترین غلظت ازت را برداری سوزنمرحله نمونه 5شود در هر همانگونه که در شکل مشاهده می

مرحله  5های چند ساله نیز از نظر مقدار ازت کمترین مقدار را در صاص داده است، همچنین سرشاخهبه خود اخت

 برداری داشتند.نمونه

های خاک از های جوان و چند ساله کاج بروسیا با ویژگیبه منظور تعین ارتباط و همبستگی ازت سوزن و سرشاخه

 ارائه شده است. 4ضریب همبستگی پیرسون استفاده و نتایج در جدول 
 های کاج بروسیا با خصوصیات خاکهمبستگی ازت سوزن و سرشاخه -4جدول

 عمق دوم عمق اول 

 Ec Ph OC N C/N Ec Ph OC N C/N عنصر

 0.09 0.12 0.04 0.1- 0.34 0.4- 0.18 0.37- 0.08- 0.07 ازت سوزن یکساله

ازت سوزن 

 چندساله

0.34 -0.19 -0.08 0.05 -0.15 0.36 -0.23 -0.14 .14 0.11 

ازت سرشاخه 

 یکساله

-0.13 0.21 -0.06 0.31 -0.22 -0.19 0.27 -0.26 0.025 -0.35 

ازت سرشاخه چند 

 ساله

-0.2 0.2 -0.07 -0.3 -0.19 -0.25 0.21 -0.26 0.029 -0.36 

ر موجود های خاک مشخص گردید که عناصها و مشخصهبا بررسی روابط همبستگی ازت موجود در سوزن و سرشاخه

(، به دلیل آهکی بودن 4های گیاهی با برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک همبستگی دارند )جدول در بافت

، بر اساس نتایج (Zarinnkafsh, 2002شود )خاک منطقه جذب برخی از عناصر از جمله ازت توسط گیاهان سخت می

ها رابطه مثبت نشان دادند، با توجه به این مطالب همبستگی، هدایت الکتریکی و غلظت ازت خاک با ازت سوزن

توان بیان داشت هدایت الکتریکی یکی از مهمترین عوامل خاکی است که بر جذب ازت تاثیر مثبت داشته است در می
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( نیز نشان دادند که افزایش شوری موجب افزایش جذب نیتروژن و 3094و همکاران ) Jahanbazi تایید این نتیجه

 روی بر زیادی تأثیر خاک نیتروژن ( نیز گزارش گردید که وضعیت3099)Rékási وFilep است. در پژوهش فسفر شده

 کربن مقدار روی بر خاک اسیدیته همچنین داشت خاک در محلول به نیتروژن آلی کربن نسبت و آلی کربن غلظت

برگان بر خاک پس از چندین ه تاثیر سوزنیبا توجه به اینک دارد. عکس تأثیر محلول روی نیتروژن بر و مثبت تأثیر آلی

تر در منطقه مورد مطالعه و سایر گردد که مطالعاتی مشابه و البته جامع(، توصیه می9979دهه ظاهر میشود)حبیبی، 

-برگان و سوزنیکاری با سوزنی برگان انجام پذیرفته است، صورت گیرد. همچنین کاشت مخلوط پهنمناطق که جنگل

سب و سازگار با منطقه بوده و تاثیر منفی بر رویشگاه جنگلی نداشته باشند و موجب حذف یکدیگر نیز برگان که منا

 نشوند میتواند موجب افزایش کیفیت و حاصلخیزی خاک و خنثی کردن اثرهای کاشت خالص سوزنی برگان گردد. 

 منابع 

های . تأثیر جنگلکاری گونه9995، غالمحسن. جمشیدنیا، زهرا.، ابراری واجاری، کامبیز.، سهرابی، اکبر.، ویسکرمی .9

-965(: 9)90های خاک. لرستان. نشریه پژوهش-کاری ریملهبرگ بر برخی ویژگیهای خاک جنگلبرگ و پهنسوزنی

957. 

 شناسی جنگل. انتشارات دانشگاه تهران.. مبانی خاک9979حبیبی کاسب، حسین.  .3

ای بر برخی های کاج سیاه، کاج تهران و سرونقرهکاری با گونه. تأثیر جنگل9999حسینی، سمیه و حسینی، وحید.  .9

 .97-44(: 4)3خصوصیات خاک بررسی موردی: منطقه گاران شهرستان مریوان. بوم شناسی جنگل های ایران. 

روحی مقدم، عین اله.، حسینی، سید محسن.، ابراهیمی، عزت اله.، رحمانی، احمد. طبری، مسعود.، مهدوی، رضا.  .4

-41(: 9)35های خاک.های خالص و آمیخته. مجله پژوهشکاریهای خاک در جنگلررسی برخی از ویژگی. ب9990

99. 

. مقایسه عناصر غذایی پرمصرف خاک در 9994سلیمانی رحیم آبادی، معصومه.، کوچ، یحیی.، اکبری نیا، مسلم..  .5

 .46-54(: 6)9ایران. بوم شناسی جنگل های  تودههای جنگلکاری در مرکز بذر جنگلی خزر، آمل . 

آباد، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان . شهرستان خرم9976کوه، اجرایی پارک جنگلی مخملتفصیلی طرح .6

 لرستان.

. اثر جنگلکاری با گونه های سوزنی برگ و پهن برگ بر 9990متین کیا، معصومه.، پیله ور ، بابک.، متین فر، حمید. .7

ی و فیزیکی خاک )مطالعه موردی: پارک جنگلی شهرستان دورود. اکوسیستم های طبیعی برخی از خصوصیات شیمیای

 .19-97(: 3)3ایران. 

. ارزیابی وضعیت موجود 9916مسیب مژاد، ایرج.، رستمی شاهراجی، تیمور.، کهنه، احسان.، پوربابایی، حسن.  .1

 .999-999(: 4)95. جنگلکاریهای پهنبرگ بومی در شرق گیالن. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

 شناسی و پرورش جنگل. انتشارات دانشگاه تهران.. جنگل9914مروی مهاجر، محمد رضا.  .9

. مقایسۀ مقدار ترسیب کربن خاک 9990نوبخت.، عباسعلی.، پورمجدیان، محمدرضا.، حجتی، سید محمد.، فالح، اصغر.  .90

جنگلداری دهمیان، مازندران(. جنگل ایران.  برگ )مطالعۀ موردی: طرحبرگ و پهنهای خالص سوزنیدر جنگلکاری

9(9 :)39-99. 
11. Augusto, L., Ranger,T., Binkley, D. and A. Roth. 2002. Impact of several common tree 

species of European temperate forests on soil fertility. Anuals of Forest science 59:233-

254. 
12. Breeman NV (1995). Nutrient cycling strategies. Plant and soil Journal 1: 321-326. 

13. Duchesne، L.، R. Ouimet & D. CamireHoule، 2001.  Seasonal nutrient transfers by foliar 

resorption، leaching and litter fall in a northern hardwood forest at Lake Clair 

Watershed، Quebec، Canada،  Canadian Journal of Forest Research، 31: 333-344. 
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14. Dutta, R.K., and M. Agrawal. 2002. Effect of tree plantation on the soil characteristics 

and microbial activity of Coal mine spoil land, Tropical Ecology. 43: 315-324. 
15. Fernandez, R.A. 1987. Effect of deforestation and reforestation with Pinus spp. on some 

soil chemical characteristics. Ciena del suelo, 5: 123-129. 

16. Filep, T., and Rékási, M. 2011. Factors controlling dissolved organic carbon (DOC), 

dissolved organic nitrogen (DON) and DOC/DON ratio in arable soils based on a 

dataset from Hungary. Geoderma. 162: 312-318. 

17. Hagen-Thoren, A., Callesen, I., Armolaitis, K., and Nihlgard, B. 2004., The impact of 

six European tree species on the chemistry of mineral topsoil in forest plantation on 

former agricultural land. For. Ecol. Manage. 195: 373-384. 

18. Herras, J., Moya., D. and Enrique, J., 2017. Seasonal nutrient retranslocation in 

reforested Pinus halepensis Mill. stands in Southeast Spain. New Forests, 48:397–413. 

19. Jahanbazy Goujani H., Hosseini Nasr S. M., Sagheb-Talebi Kh. and Hojjati S.M. 1393. 

[5]Effect of salinity stress on growth factors, proline, pigments and absorption of 

elements in shoot of four wild almond. 25 (7): 777-787. 
20. Sayyad E., S.M. Hosseini, M. Akbarinia and Sh. Gholami. 2007. Comparision of soil 

properties in pure Paplar plantation and mixed with Alnus Subcordata. Junrnal of 

Environmental Studies, 46: 69-76.. 

21. Majdtahery, H. and A. Jalili. 1996. A comparative study of the effects of Forestation 

with Pinus eldarica and Robinia pseudoacacia on some physical and chemical properties 

of soil and under storey vegetation, Pajouhesh & Sazandegi, 32: 6-15. 
22. Neiryck, J. 2000. Impact of Tillia plutyhyllos Scop, Fraxinus excelsor L., Acer 

Psedoplatanus L., Quercus ruber L. and Fagus sylvatica L. on earthworm biomass and 

physico-chemical properties of loamy top soil. Forest Ecology and Management, 133: 

275-286. 

23. Richter, D.D. and Markewitz, D. 1994. Soil chemical change during three decades in an 

old-field loblolly pine(Pinus taeda L.) ecosystem. Ecology, 75:1463-1473. 

24. Zarin Kafsh, M., 2001. Forestry Soil. Research Institute of Forests and Rangelands, 361 

p. 
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 Crataegusچوب زالزالک  ) زیست سنجی تغییرات دانسیته و خواص -2-4-12

azarolus ( درجهات مختلف جغرافیایی )مطالعه موردی: جنگل های

 بازفت(

 3صالح کهیانی ،3، محسن بهمنی* 9نوراهلل نظری قهفرخی

 (nazarinorolah71@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد علوم جنگل دانشگاه شهرکرد ) -9

 استادیار علوم جنگل دانشگاه شهرکرد  -3

 استادیار علوم جنگل دانشگاه شهرکرد  -9

 

 چکیده

ت گرفته جی چوب زالزالک صورخصوصیات زیست سن اثیر جهت جغرافیایی بر دانسیته وتحقیق حاضر با هدف بررسی ت

 همنطقهای درختی از جهات مختلف جفرافیایی با در نظر گرفتن واحدهای کاری همگن، شرایط منطقه و پایهاست. 

خواص زیست سنجی الیاف از جمله طول الیاف، قطر الیاف، انجام شد یبه روش انتخاب یبردارمورد مطالعه، نمونه

 لرستان، اراک، همدان، کرمانشاه، گیالن، مازندران، هایاستان ضخامت دیواره سلولی و نیز دانسیته اندازه گیری شد.

 یو لبنان تا آناطول یهاز عراق و سور یانهدر خاورم تهران و و احمد بویر و کهکلویه فارس، کرمان، بختیاری، و چهارمحال

پراکنده است و از کشور و خصوصا در ارتفاعات زاگرس  یاستپ یدر نواح یرانو در ا رودیم یشو ترکستان پ یرانو ا

و در  و اشتران کوه و شهبازان( در یشه)ب و باوان پور( و در لرستان یرینهمدان و اراک و کرمانشاهان)کرند و قصر ش

مرغاب و تخت  ینسخت و کوه ولو ب یو کازرون و تل خسرو و س یرزن)کتل پ پشم شوران تا استان فارس یاریبخت

در دره  یشهب یاهدر س ینو همچن ینالبرز در ارتفاعات دره کرج و زنجان کوه یپاست یدر نواح یزانتشار دارد و ن یدجمش

طول الیاف و دانسیته ،ضخامت دیواره سلولی و قطر  شان داد که اثر جهت جغرافیایی بر. نتایج نشودیم یدهچالوس د

 داری ندارند.  لیاف تاثیر معنیا

 الک،جنگل جهت، دانسیته و خواص زیست سنجی، زالز :کلیدی کلمات

 مقدمه

جنگل های زاگرس از جمله مناطق مهم و با ارزش منابع طبیعی کشور ایران است که وسعتی بالغ بر یک پنجم سطح و 

( میزان بارندگی در این جنگل 3005جمعیتی حدود یک سوم جمعیت  کل کشور را در خود جای داده است.)فتاحی،

شرق کاهش می یابد. نقطه آغازین جنگل های زاگرس ،در بعضی از ها از شمال به جنوب و جنوب غربی و از غرب به 

منابع موجود،سر دشت یا پیرانشهر قید شده  و تا جنوب روستای دادنجان واقع در حوزه شهرستان فیروز آباد گسترش 

ات منفصل دارد. هر چند در برخی از نقاط توده های جنگلی از همدیگر فاصله دارند که به علت تغییرات شدید این قطع

و جدای از هم ایجاد شده است .در مجموع سازند جنگلی زاگرس را می توان،دنباله پوشش جنگلی ارمنستان دانست 

که در خارج از مرز ایران،عراق،ترکیه،سوریه و.. نیز گستردگی دارد هر چند که از نظر وجود یا فقدان بعضی از گونه ها ، 

 (9993زیره ای و ابراهیمی رستاقی،تفاوت های زیادی بین آنها وجود د ارد)ج

میلیون هکتار تشکیل می دهند که در حال حاضر  6محدوده گسترده ای را در غرب ایران به وسعت  زاگرس هایجنگل

از حساس ترین و مهم ترین اکوسیستم  های جنگلی ایران  به شمار می روند)سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری 
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س از جمله مناطق مهم و با ارزش منابع طبیعی کشور ایران است که وسعتی بالغ بر (  جنگل های زاگر9913کشور،

یک پنجم سطح و جمعیتی حدود یک سوم جمعیت کل کشور را در خود جای داده است. ژنتیک، محیط طبیعی و 

(. 3009لزیچی گذارند )ودترین عواملی هستند که بر ساختار و خواص چوب تولیدی درخت اثر میعوامل انسانی از مهم

های جغرافیایی( از جمله عواملی هستند های شکل زمین )شیب، ارتفاع از سطح دریا و جهتعوامل توپوگرافی و مولفه

ها تاثیرگذارند. تغییر ارتفاع از سطح دریا، میزان شیب یا سنجی چوب گونههای فیزیکی، آناتومی و زیستکه بر ویژگی

شوند )علی زاده بنوتی و موجب ایجاد میکروکلیمای خاص می محیطی مستقل جهت جغرافیایی به عنوان متغیرهای

های صورت دهد. پژوهشهای چوبی جنگلی را نیز تحت تاثیر قرار می(، و همین مسئله خواص گونه9996همکاران 

رختان در های خواص بیومتری، فیزیکی و آناتومی چوب تحت تاثیر تغییرات خواص دگرفته نشان داده است که تفاوت

، صوفیان و 3096دو محور شعاعی و طولی و همچنین شرایط متفاوت رویشگاهی قرار دارد )توپاق اوغلو و همکاران 

(. اکثر مطالعات انجام شده بر روی درختان جنگل های زاگرس میانی مربوط به 9999، پارسا پژوه3099همکاران 

ده است. این در حالی است که مطالعات بنیادی بر روی فیزیولوژی و فنولوژی درخت و همچنین بوم شناسی آن بو

تواند امکان استفاده از آنها را در مصارف مختلف آشکار سازد، یا منجر به ایجاد های جنگلی میچوب درختان و درختچه

(. به طور کلی کیفیت چوب 9997های مختلف چوبی کشور شود)آقا جانی و همکارانو غنی شدن بانک اطالعاتی گونه

های درختی تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند کیفیت رویشگاه، سن، ژنتیک و مدیریت جنگل، عوامل زیستی، گونه

 باشد.عوامل اقلیمی )شدت نور، دما، بارش، رطوبیت و باد( و عوامل فیزیوگرافی )جهت، شیب و ارتفاع از سطح دریا( می

 پیشینه تحقیق

رسی اثر شرایط رویشگاهی بر ابعاد الیاف و خواص فیزیکی چوب گونه صنوبر ای به بر( در مطالعه9911کرد و همکاران)

سه رویشگاه در مالیر، شازند و بروجرد در استان مرکزی با سه ارتفاع مختلف . پرداختند Populus tremula))تبریزی 

داری بر ثیر معنینتایج نشان داد که شرایط رویشگاه تا .متری( انتخاب گردید 9639، 9701، 9737از سطح دریا )

سنجی طوری که رویشگاه بروجرد از نظر مشخصات زیستسنجی چوب صنوبر تبریزی دارد، بهخواص فیزیکی و زیست

پذیری در و فیزیکی در مقایسه با دو رویشگاه شازند و مالیر از مقدار بیشتری برخوردار است، ولی مقادیر ضریب انعطاف

مالیر بیشتر است منطقه شازند و درصد تخلخل در منطقه

ای به بررسی اثر فاکتورهای آب و هوایی)عوامل محیطی( بر روی ثبات ابعادی چوب کاج ( در مطالعه3095بکتاش)

ای در ترکیه پرداخت. نتایج نشان داد که عوامل اقلیمی تاثیر ( در محدوده رویشگاه مدیترانهPinus brutiaبروسیا)

برداری داری بین جهات نمونهیا دارند. نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه معنیمهمی بر پایداری ابعاد چوب کاج بروس

کشیدگی و کشیدگی و واکشیدگی وجود دارد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که بین همو مقدار هم

 های چوب وجود دارد. داری با ویژگیواکشیدگی حجمی چوب در برخی مناطق، ارتباط معنی

های فیزیکی و مکانیکی ای به بررسی اثر اختالف ارتفاع از سطح دریا بر ویژگی( در مطالعه3096ین و همکاران)کایگ

درخت کاج اسکاتلندی  9( در سینوپ ترکیه پرداختند. برای این منظور pinus sylvestrisچوب گونه کاج اسکاتلندی)

گیری شد. نتایج های فیزیکی و مکانیکی اندازهو ویژگی متری از سطح دریا، انتخاب 9300و  700، 350از سه ارتفاع 

 باشد.های فیزیکی و مکانیکی چوب میکننده ویژگینشان داد ارتفاع از سطح دریا یک عامل مهم و تعیین

های خاک بر خواص فیزیکی چوب کاج ای به بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا و ویژگی( در مطالعه9999کیائی)

کاری غرب استان مازندران پرداخت. برای این منظور، تعداد نه اصله درخت در طرح جنگل( Pinus eldaricaالدار)

متری از سطح دریا در غرب استان مازندران)واقع در شهرستان چالوس(  9400و  9300، 500سالم کاج از ارتفاع 

ارتباط بین خواص چوب و مشخصات  انتخاب و از هر درخت، یک دیسک از ارتفاع برابر سینه قطع گردید. در پایان
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خاک با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل همبستگی چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه خواص 

چوب نشان داد با افزایش ارتفاع از سطح دریا، میزان پهنای دوایر رویش افزایش و میزان دانسیته خشک و بحرانی 

 9300صات خاک نشان داد که درصد رس، منگنز، آهن و مس در کالسه ارتفاعی چنین بررسی مشخکاهش یافت. هم

متری از سطح دریا و میزان شن و فسفر خاک در  500متری از سطح دریا، درصد سیلت، روی و پتاسیم در ارتفاع 

ص چوب با چنین ارتباط مشخصات خاک با خواهای ارتفاعی بیشتر بود. هممتری نسبت به سایر کالسه 9400ارتفاع 

استفاده از تحلیل همبستگی چندگانه نشان داد که رس و شن موجود در خاک بر خواص مختلف چوب تاثیر دارد در 

 حالی که هیچ ارتباطی بین خواص شیمیایی خاک با خواص چوب یافت نشده است.

 هامواد و روش

 ترینمهم از انجام شد. منطقه بازفت یکیهای منطقه بازفت واقع در استان چهارمحال و بختیاری این پژوهش در جنگل

 زبان گنجشک محلب، منطقه، بلوط ایرانی است که غالب چهارمحال و بختیاری است. تیپ استان جنگلی هایرویشگاه

های فیزیکی و باشد.برای بررسی تاثیر جهات جغرافیایی بر ویژگیو کیکم از سایر گونه های موجود در این منطقه می

های درختی موجود در منطقه، با توجه شرایط منطقه و حضور و پراکنش مناسب برخی گونه سنجی چوبزیست

ی درختی مناسب برای تحقیق حاضر تعیین گردید. های جغرافیایی مختلف، ابتدا نوع گونهها و جهتای در شیبگونه

جنوب و جنوب  جغرافیایی های درختی مناسب جهاتسپس با توجه به واحدهای کاری همگن و شرایط منطقه و پایه

برداری به روش انتخابی انجام خواهد شد به صورتی که درختان نمونه انتخاب شده از غربی منطقه مورد مطالعه، نمونه

قطر  لحاظ وضعیت پوشش گیاهی و خاک دارای شرایط همگن هستند. سپس خواص بیومتری شامل: طول الیاف،

یزیکی دانسیته مورد بررسی قرار گرفت. جدا سازی الیاف با استفاده از روش ضخامت دیواره سلولی و از خواص ف الیاف،

سانتی متر از ارتفاع قطر برابر  3( انجام شد. بدین ترتیب که از هر گرده بینه یک دیسک به ضخامت 9954فرانکلین )

های ی  حلقهکه همهانتخاب باریکه چوبی طوری است  سینه  جدا نموده  و از هر کدام یک باریکه چوبی تهیه شد.

رویش ساالنه را در برداشته باشد. از چوب آغاز و پایان هر حلقه ساالنه با میکروتوم تراشه چوبی آماده گردید و چوب 

آغاز و پایان مربوط به درختان در هر جهت با هم مخلوط شد. سپس با روش فرانکلین،مخلوط استیک اسید و آب 

ساعت در آون قرار داده شد تا الیاف  41گراد به مدت درجه سانتی 60حرارت  درصد به نسبت مساوی در 30اکسیژنه 

ها از آون خارج گردید. به منظور خنثی کردن اثر  اسید و آب اکسیژنه، با از هم باز شوند. پس از طی این مدت نمونه

میزی الیاف چند قطره آآب مقطر شستشو داده شد. در پایان مقداری آب مقطر به لوله آزمایش افزوده و جهت رنگ 

محلول زافرانین به آن اضافه گردید و آن گاه برای جدا سازی الیاف از یکدیگر لوله آزمایش به شدت تکان  داده شد و از 

 )طول الیاف،قطر الیاف، و ضخامت دیواره سلولی الیاف( اندازه گیری گردید. رشته الیاف 90چوب آغاز و پایان هر حلقه 

ها با های مختلف دیسکاستفاده شد. تعدادی نمونه از بخش ISO 13061-2( 3094ته از استاندارد )گیری دانسیاندازه

ها پس از برش در داخل آون با دمای تهیه خواهد شد. نمونه mm3 30 × 30  ×90طول( × شعاعی × ابعاد )مماسی 

گیری ها اندازه( آنm0وزن خشک ) ( وd0گراد تا رسیدن به وزن ثابت، خشک و پس از آن ابعاد )درجه سانتی 909

وری( در حالت خیس ور شده و پس از اشباع با آب )یک هفته غوطهها در آب غوطهخواهد شد. در مرحله بعد نمونه

( دانسیته اندازه 9( قرار خواهد گرفت. در پایان با استفاده از رابطه )ds( و ابعاد )dmگیری مجدد وزن )مورد اندازه

 گیری شد:

(9) رابطه
o

o
do

v

m
D .
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 گردنه چری)بازفت(-جانمایی محدوده منطقه مورد مطالعه بر روی نقشه ایران و استان-1شکل 

 نتایج

 ویژگی های بیومتری الیاف

و در جهت   / میلیمتر 95/ میلیمتر به حد ماکزیمم 46تغییرات طول الیاف در جهت جنوبی از حد مینیمم  :طول الیاف

نشان می دهد t-test/ میلیمتر رسیده است. نتایج آزمون 96/ میلیمتر به حد ماکزیمم 50جنوب غربی  از حد مینیمم 

 sig=/56، (t=/587 )درصد ندارد.  95طول الیاف اثر معنی داری در سطح اطمینان  اثر جهت جغرافیایی بر 

 

 67/999میلیمتر به حد ماکزیمم  17/99جنوبی از حد مینیمم الگوی تغییرات کلی قطر الیاف در جهت : قطر الیاف

میلیمتر رسیده است. نتایج  59/933میلیمتر به حد ماکزیمم  13/99میلیمتر و در جهت جنوب غربی از حد مینیمم 

درصد ندارد.  95قطر الیاف اثر معنی داری در سطح اطمینان  نشان می دهد اثر جهت جغرافیایی بر  T-TESTآزمون 

( sig=/56، (T=/597 

میلیمتر به حد  97/5الگوی تغییرات کلی قطر دیواره سلولی  در جهت جنوبی از حد مینیمم : قطر دیواره سلولی

میلیمتر رسیده  09/6میلیمتر به حد ماکزیمم  49/5میلیمتر  و در جهت جنوب غربی از حد مینیمم  03/6ماکزیمم 

قطر دیواره سلولی اثر معنی داری در سطح  جهت جغرافیایی بر  نشان می دهد اثر T-TESTنتایج آزمون  .است

 درصد ندارد. 95اطمینان 

 ( sig=/832، (T=/216 

/ و در 765/ گرم بر سانتی متر مکعب به حد ماکزیمم 655: تغییرات دانسیته در جهت جنوبی از حد مینیمم دانسیته

نشان می دهد اثر  T-TESTده است. نتایج آزمون /  رسی76/ به حد ماکزیمم 66جهت جنوب غربی از حد مینیمم 

 درصد ندارد. 95دانسیته اثر معنی داری در سطح اطمینان  جهت جغرافیایی بر 

 ( sig=/39، (T=/888 
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 های بیومتری الیاف در دو جهت جنوب و جنوب غربی چوب بلوط ایرانیمیانگین مقادیر دانسیته و ویژگی -1جدول 

 ویژگی

property 
نمونه  جهت    

 برداری

Sampling 

position 

 میانگین

average 

  مقدار

 t-value 

  888ns/  /73 جنوب دانسیته 

  /74 جنوب غربی 

  /79 جنوب 

 ns/ 517 /79 جنوب غربی طول الیاف

    
    

 597ns/ 47/73 جنوب قطر الیاف

  36/67 جنوب غربی 

    

  396ns/ 99/5 جنوب قطر دیواره سلولی

  74/5 نوب غربیج 

Ns   درصد  91*معنا داری در سطح -درصد 91عدم معنا داری در سطح    

 گیری بحث و نتیجه

در این تحقیق ویژگی های بیومتری و دانسیته چوب زالزالک در رابطه با دو جهت جنوب و جنوب غرب مورد بررسی 

هایی هستند که به سن سلول های کامبیومی و سرعت  قرار گرفته اند.  دانسیته و سلول های کامبیومی از جمله فاکتور

( نتایج این تحقیق نشان داد که مقادیر  دانسیته زالزالک در دو جهت جنوب و ,Zobel  1989رشد بستگی دارند.)

 جنوب غربی اختالف معنا دار ندارند. 

های متوسط محسوب می شود.  / اندازه گیری شد که جز چوب74/ و 73دانسیته چوب زالزالک دارای مقادیر ماکزیمم 

مطالعات انجام شده نشان می دهد که دانسیته چوب تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند گونه چوبی،سن،سرعت رشد، 

( به طور کلی الیاف گونه های  Hejazi,1978کیفیت رویشگاه و شرایط محیطی و مدیریت و پرورش جنگل می باشد)

/ میلی متر و دسته 9می شوند: دسته اول الیاف کوتاه، با طول کمتر از  چوبی از نظر طولی در سه سطح طبقه بندی

میلی متر .با توجه به  9/9میلیمتر، دسته سوم الیاف بلند با طول بیشتر از  9/9/ تا 9دوم الیاف متوسط با طول  بین 

گروه الیاف متوسط قرار میلی متر در  73نتایج به دست آمده الیاف چوب زالزالک  در این دسته بندی با طول متوسط 

های زاگرس مرکزی دارای ابعاد ( در مقایسه با چوب بلوط ایرانی به عنوان گونه غالب جنگلHejazi,1978گیرد. ) می

  .های زاگرس باشدهای اندک درخت زالزالک در سطح جنگلتواند به دلیل پایهباشد که این تفاوت میالیاف کمتری می

 منابع

های آناتومی، بیومتری، فیزیکی و . ویژگی9997م. رییسی گهرویی م. افهامی سی سی د. کول ف.  جانی ح. بهمنیآقا  

های سنگده مازندران(شیمیایی چوب درخت بارانک)مطالعه ی موردی:جنگل

. تکنولوژی چوب. انتشارات دانشگاه تهران9999پارسا پژوه د.  

زاگرس. انتشارات دانشگاه تهرانشناسی . جنگل9913جزیره ای م و ابراهیمی رستاقی م.  

. بررسی اثر ارتفاع بر روی ضرایب بیومتری و جرم ویژه خشک 9915حمصی ا.ه. سودمند ر. ورشویی ع. و بازیار ب.  

پژوهشی علوم کشاورزی، سال -های سیاهکل. مجله علمی( از جنگلFagus orientalisچوب درخت راش ایرانی)

 933تا 999، صفحات 4دوازدهم، شماره 
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. بررسی جنگلکاری گونه ون در شرایط مختلف 9996علی زاده بنوتی ر. رستمی شاهراجی ت. و محبی بیجار پس ب.  

های چوب، مجله منابع طبیعی فیزیوگرافی )مطالعه موردی:منطقه دولی چال ماسوله،استان گیالن(. جنگل و فرآورده

490تا 439، صفحات 9ایران، شماره 

های آناتومی چوب گونه . تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر برخی از ویژگی9994ر. پور طهماسبی ک. لمتر علی ز. اوالدی  

زبان گنجشک. دانشگاه تهران

ریزی استراتژیک ی جنگلی استان فارس رهنمودی برای برنامه. آمایش سرزمین شش زیر حوزه9976مخدوم م،  .7

 50تا  49فحات ، ص99شناسی دانشگاه تهران، شماره زاگرس. مجله محیط
8. Wodzicki TJ. 2001. Natural factors affecting wood structure. Wood Sci Technol, 35: 5-26. 

9. Topal Oglu, E., AY, N., Altun, L., Serdar, B. 2016. Effect of altitude and aspect on various wood 

properties of Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) wood. Turkish Journal of Agriculture and 

Forestry, 40(3), 397-406. 

10. Zobel, B., and Van Buijtenen, J.P. 1989. Wood variation: Its causes and control. Springer-

Verlag, Berlin, Germany, 363p.10             

11. Hejazi, R. 1978. The principle of wood description. Marvi, Tehran University, Tehran. (In

12. Persian). 

13. Hoseinzadeh, A., and Sheikholeslami, M. 1984. Investigation of Density Variation of 10 

Hardwood Species in Aslam region. Publication 28, Research institute of Forests and Rangeland 

publication. (In Persian). 

14. Roque, R.M., and Fo, M.T. 2007. Wood density and fiber dimensions of Gmelina arborea in fast 

growth trees in Costa Rica: relation to the growth rate. Forest Systems, 16: 3, 267-276. 
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بر روی میزان ذخایر و  های شمالتراکم و سطح جنگلتاثیرات تحلیل  -2-4-19

و ماتریس لئوپولد و کمی دریای خزر با سنجش ماتریس تلفیقی صید آبزیان 

 تدوین برنامه استراتژیک آینده

  9، چیروس بن سعد2رضا فیض بخش ،*1مهسا صالحی

 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ی آبزیان، گروه شیالت و آبزیان ،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس-9

(mahsa.salehi.oa@gmail.com)  

 س مدعو اقتصاد و مدیریت آبزی پروری ، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی مدر-3

 دانشیار بازنشسته گروه شیالت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه دولتی یو پی ام ، کواالالمپور، مالزی  -9

 چکیده

دریا در کشورهای ژاپن، نیجریه و ها و سواحل های جنگل و آبزیان شامل رودخانهامروزه تحقیقات ارتباط اکوسیستم

برزیل نتایجی مثبتی داشته است. این تحقیقات در کشور ژاپن و در کشور نیجریه با استفاده از آمارهای بانک جهانی و 

های شمال کشور ارائه شبیه سازی و مدل تلفیقی برای بررسی روابط آماری جنگل زیل،در برسپس رودخانه آمازون 

و طبقه بندی صفات  آبزیانساختار نظرسنجی میدانی و همچنین و  ایماهوارهتصاویر ی هادادهآوری جمع شده است.

با استفاده از روش ماتریس تلفیقی کمی  زیل مشهود است. در این تحقیقبر در مطالعات کشورهای نیجریه و عملکردی

لیل صورت گرفته است. نتایج میانگین تجزیه و تح هر یک از پارامترهای محیطی اتمحدوده و تاثیرو لئوپولد و سنجش 

های شمال کشور بر روی دهد که نشان از تاثیرات منفی کاهش سطح و تراکم جنگلرا نشان می -3,90کل 

باشد. جلوگیری از قطع درختان شمال کشور و ایجاد عملیات حفاظت های ساحلی و آبزیان دریای خزر میرودخانه

 های ساحلی و تدوینر روی صید آبزیان و همچنین بازسازی و ترمیم رودخانهمشترک جنگل و شیالت و کاهش فشار ب

 تواند از نتایج کاربردی این تحقیق باشد. برنامه ملی آموزش جوامع محلی می

های شمال کشور، آبزیان دریای خزر، ماتریس تلفیقی، تحلیل کمی، ماتریس جنگل و شیالت، جنگل :کلمات کلیدی

 تراتژیکلئوپولد، برنامه اس

 مقدمه 

متاسفانه های مشترک در جهان ضرورت دارد. امروزه تالش و کوشش بیشتر نسبت به گذشته جهت حفظ اکوسیستم

های شمال کشور کمتر به موضوع ارتباط متقابل با آبزیان دریای ها و تحقیقات و مقاالت متعدد در جنگلاغلب بررسی

های ماهیان هایی را در آبزیان بخصوص گونههای شمال بحرانجنگل خزر پرداخته در حالیکه در سالیان اخیر کاهش

نمودند، گذاشته است. سایر آبزیان های حاشیه دریای خزر و در مناطق جنگلی زاد و ولد میخاویاری که در رودخانه

ین تاثیرات در های شمال تاثیرات منفی گرفته اند. در این مقاله به بررسی ادریای خزر نیز از تغییرات کاهش جنگل

های کمی و تلفیق پردازیم. سپس به بررسی دادهانجام شده در کشورهای ژاپن، نیجریه و برزیل می ابتدا با سه تحقیق

 های  محاسباتی پرداخته خواهد شد. ماتریس و تخمین
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 مطالعات کشور ژاپن

ن بررسی و تحلیل گردیده است )جایکا، ها توسط کشور ژاپرابطه بین میزان ذخایر و صید آبزیان و تراکم و سطح جنگل

میالدی،  ژاپن با مشکل قطع درختان توسط روستاهای باال دست  9160(. در قبل از زمان دولت میجی در سال 3000

و مناطق دورتر از ساحل روبرو بوده است.  هدف روستائیان ژاپن قطع بیش از حد درختان و کسب درآمدهای اقتصادی 

های زیاد زمین کشاورزی روبرو بودند. اورزی بوده است. زیرا در کشور ژاپن کشاورزان با محدودیتو زمین مورد نیاز کش

اما از سوی دیگر روستاهای ساحلی که اغلب مشغول صیادی بوده و برای تامین غذا از موجودات کف زیان و سایر 

از فروش مازاد آبزیان گردیدند )جایکا،  آبزیان ساحلی استفاده می نمودند، دچار کمبود غذا و عدم درآمد کافی حاصل

ها میزان های صیادی و سپس تعیین محدوده جنگل(. بعد از تصویب قوانین میجی در ژاپن و تشکیل تعاونی3000

های تحت حمایت دولت ژاپن افزایش زیادی یافت. سپس دولت ژاپن اقدام به تحقیقات تراکم  و سطح جنگل

ها و آبزیان دریایی نمود که نتایج آن نشان داد که کاهش سطح سیستمی بین جنگلای در زمینه روابط اکوگسترده

ها افزایش شدید یافته و در زمان ها شده و در زمان بارش حجم آب رودخانهها موجب تغییرات دبی آب رودخانهجنگل

کاهش توان تکثیر  (. این موضوع موجب3090کاهش بارندگی دبی رودخانه بشدت کم و حتی خشک می شوند)جایکا، 

باشند. از سوی دیگر شدت های طبیعی آبزیان میگاه و زیستگاهحگردد که به عنوان تفریهایی میو تولید رودخانه

ها و از بین رفتن پوشش گیاهی های بارندگی موجب گل آلودگی بیش از حد آب رودخانهگرفتن سرعت آب در زمان

نتایج تحقیقات برای  بین جنگل و دریا و آبزیان را نشان داده است.  نهایتاًجنگلی شده است. این موضوع رابطه مستقیم 

ها وضع شد که تا به امروز لدولت ژاپن روشن گردید و بر اساس آن قوانین بسیار سختی برای حفظ و حراست جنگ

 90در ژاپن در (. همچنین دستاوردهای این تحقیقات موجب تشکیل انجمن جنگل و شیالت 3000تداوم دارد )جایکا، 

 های ملی مشترک کشور ژاپن با موفقیت می پردازد. سال گذشته شده و این انجمن به حفظ سرمایه
 مطالعات در کشور نیجریه 

هایی وجود دارد که گیرد. در نیجریه جنگلمیلیون هکتار از اراضی این کشور را در بر می 6/9های نیجریه حدود جنگل

های نیجریه با تهدیدهای گسترده در تبدیل به مزارع شوند. جنگلها یافت میبها در این جنگلبا بسیاری از نهرها و تاال

زدایی ساالنه در آفریقا میالدی، بیشترین میزان نابودی جنگل  3095تا  3090کشاورزی مواجه هستند. بین سالهای 

فشارهایی از توسعه شهری روبرو هستند  های منطقه نیجریه باهکتار در سال( بود. جنگل 490،000در کشور نیجریه )

کیلومترمربع کشور از  900میالدی گردیدند. حدود  3094تا  9914های در بین سال ٪66که منجر به از دست دادن 

های آب شیرین تشکیل شده و به طور هایی حفاظت شده است که از ماهیها و دریاچهکشور نیجریه دارای رودخانه

های موجود در های نیجریه از ماهیشوند. بیشتر ماهیهای شهری و روستایی مصرف میگسترده توسط خانواده

 کند. از تولید داخلی کمک می ٪10ها است که به رودخانه

های غذایی متنوع و سالم به ماهی وابسته هستند. ماهی منبع ها به دلیل داشتن رژیمبسیاری از نقاط کشور نیجریه

اند که های غذایی سالم مهم هستند. برخی تحقیقات نشان دادهها است که هر دو برای رژیماصلی پروتئین و ریز مغذی

کنند. این پشتیبانی در راستای افزایش ظرفیت تولیدی و ها را پشتیبانی میها عملکردهای مهم سایر اکوسیستمجنگل

ف ارزیابی تجربی رابطه بین پوشش باشد. مطالعه با همکاری بانک جهانی با هدپایداری شیالت کشور نیجریه می

های خانوار و روستا با پوشش جنگلی و ها و مصرف ماهی انجام شده است. در این تحقیق از دادهجنگلی اطراف رودخانه

مصرف ماهی تازه ها و متوسط های رودخانه استفاده گردیده است. رابطه بین پوشش جنگلی در اطراف رودخانهنقشه

آیند. البته ده شده، در حالی که سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی و جغرافیایی نیز به حساب میها تخمین زروستا

ها با مصرف روستای ماهی تازه ارتباط مثبت و معناداری دارد. دانیم که تراکم پوشش جنگلی در اطراف رودخانهمی
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، بر مصرف ماهی تازه تأثیر سترس بودن ماهیوری شیالت و افزایش در دها با بهبود بهرهدهد که جنگلنتایج نشان می

  گذارند.می
 زیلمطالعات در کشور بر

 3000هایی را برای پوشش درختان در سال مدل مطالعات کشور بریزل بر پایه مدل دادهای هانسن بوده و تخمین

فزایش و از بین رفتن متر با تخمین میزان ا  30*30 میالدی ارائه نموده است. در این تحقیق به وضوح در ابعاد  

، از این اطالعات استفاده شده و  LSMS هایارائه شده است. برای مطابقت با داده 3097پوشش درختان تا سال  

، پیکسلی یا بیشتر پوشش درخت باشد ٪90. اگر جنگل حاوی متر از سطح زمین تعریف شده است 5درختان باالتر از 

( اختصاص دادیم. اطالعات هیدرولوژیکی از 0)در غیر این صورت  9قدار آن را تعریف نموده و م "جنگل"را به عنوان 

لیتر در ثانیه برای   95های آب شیرین با سرعت آب باالی از زیستگاه  ا با شفافیت باال گرفته شده است.های ناسماهواره

کیلومتر  9هایی که در شعاع انهآب بکار رفته است. پوشش جنگلی در اطراف رودخ های جریانتهیه نقشه برداری شبکه

 ، محاسبه شده است. کیلومتری هستند 30کیلومتری و  90کیلومتری ،  5، 
در مورد مصرف یا  "موانع"، در حالی که مرحله دوم بخشی از شودمرحله اول از مدل سازی بینابینی استفاده می در

، توسط معادله زیر ر روستا وجود داشته باشد یا خیرشود. مرحله اول برای اینکه ماهی دعدم مصرف آبزیان، مدل می

 مدل شده است: 

 

 
d   یک متغیر برابر با یک است در صورت وجود مصرف ماهی تازه در هفته قبل از آن در روستا نظرسنجی شده و در

 غیر این صورت صفرمی باشد. 
 p دهد.میانگین قیمت هر کیلوگرم ماهی در روستا را نشان می  
 D  ترین دریاچه و فاصله تا ساحل که برای کنترل دسترسی فاکتور فاصله از جمله فاصله تا بازار ، فاصله تا نزدیکیک

 ها در نظر گرفته شده استبه منابع ماهی تازه غیر از رودخانه
 Zدهدهای ارتفاع جنگل در عملکرد شیالت را نشان مینمایانگر ارتفاعی است که تفاوت 

  W  دهد آیا این روستا در منطقه گرم و مرطوب واقع شده استکه نشان مییک متغیر است  
  ε ضریب خطا است. 

 

 در مدل دوم

 ماهی مصرف شده است و شامل: مرحله دوم متغیر وابسته شامل اندازه گیری مقدار متوسط 

 
 Y  ماهی مصرف شده در روستاها را در هفته قبل از بررسی نشان می دهدمقدار متوسط. 
 F .نوعی پوشش جنگلی در اطراف رودخانه ها است 
H  خانوار از جمله: میانگین اندازه خانوار ، میانگین سن سرپرست خانوار ، میانگین تحصیالت خصوصیات متوسط

های گزارش سرپرست خانوار و میانگین ثروت روستا )با استفاده از تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی در زیر مجموعه دارایی

 ها تخمین زده می شود(.ر دادهشده د
B   های مصرف شده درهفته قبل از زمان مقدارسایر گوشتبه طور متوسطt است. از نظر مصرف ماهی 

   dهای فرآوری شده است.نشان دهنده حضور یا عدم مصرف ماهی  

 Y نشان دهنده میانگین مصرف روستایی ماهیان فرآوری شده باالی صفر است. 
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گرم ماهی مصرف  710خانواده بطور متوسط در طی یک هفته حدود ، نشان می دهد که به طور کلیآمار توصیفی 

 کند. می

اند که پوشش زمین متعددی نشان داده مطالعاتکردند. خانوارهای نزدیک به دریاچه ها ماهی تازه بیشتری مصرف می

ها این گذارد. یافتههای جانوران آبزی تأثیر میتگاههای رودخانه به طور جدی روی زیسدر مجاورت نزدیکی با زیستگاه

، که های آب شیرین داشته باشندوری جمعیت ماهیتوانند نقش مثبتی در بهرهها می کند که جنگلادعا را تائید می

به جای تجزیه و تحلیل معیارهای  های روستایی در نیجریه است.منبع حیاتی پروتئین برای بسیاری از خانواده

و  β های مختلف تنوع زیستی ماهی یعنی تنوعشود که همزمان جنبه، از یک رویکرد یکپارچه استفاده میبندیطبقه

 .گیردساختار جمع آوری طبقه بندی شده و کارایی را برای تسهیل تفسیرهای تأثیر پوشش زمین در نظر می

دت با پوشش جنگل و همچنین شرایط محیطی الگوهای مکانی تنوع زیستی ماهی در سیالب رودخانه آمازون به ش

ها نیز با پوشش جنگلی ها در زیستگاهو میزان منحصر به فرد بودن ترکیب گونه β مرتبط با شیب همراه بود. تنوع

 همراه است.
ای های رودخانه آمازون و منجر به کاهش تنوع عملکردی در هر دو مقیاس محلی و منطقهزدایی موجب سیالبجنگل

شود تلفات بینی میاند که پیشای در پوشش سرزمین شدهها در سراسر جهان دستخوش تغییرات عمدهسیلاست. 

ها نیاز به محافظت از هر دو زیستگاه آبزی های بعدی افزایش یابد. حفظ تنوع ماهی در این اکوسیستمجنگل طی دهه

های تجاری فراوانی و زیست توده ماهی .ار استو پوشش گیاهی دارد که پوشش جنگلی از اهمیت بسیار باالیی برخورد

 ها مرتبط بوده است.مهم در آمازون به طور مستقیم با میزان جنگل
 ؛Castello & Macedo  ،3096 )زدایی هستندهای آمازونی باید تحت تأثیر جنگل، تنوع و ساختار ماهیاز این رو

Renó ،Novo ،Suemitsu ،Rennó ،& Silva ،2111)  بهتر این موضوع هم برای مدیریت شیالت و هم و درک

، آبزیان  به وفور دیده در مناطقی که دارای پوشش جنگلی متراکم هستندبرای حفظ تنوع زیستی ضروری است. 

های ها و دانهها ، دانههای ماهی به طور مستقیم به منابع تخصیصی )به عنوان مثال میوه، گونهشوند. به عنوان مثالمی

، الگوهای مکانی فراوانی آنها ممکن است به همان ( وابسته هستند و باید با پوشش جنگلی همراه باشند. بنابراینرویشی

 اندازه قوی باشد.
منطقه  463های میدانی در طی پنج سفر با چهار مرحله مختلف که برای سنجش چرخه هیدرولوژیک ساالنه در بررسی

حوضه محلی انجام شده است. برای هر نوع زیستگاه در هر حوضه  30ل( در ، پوشش گیاهی علفی و جنگزیستگاه )آب

، ماهیان با استفاده از یک مجموعه استاندارد از توری با اندازه ، و در طی دو دوره خشک و یک دوره بارانیمحلی

،  90،  10،  70،  60،  50،  40،  90،  30های تورهای گیری با اندازهاندازه 99آوری شدند )تورهای مختلف جمع

میلی متری(. برای هر فصل  910*  910متر ، با مش  9×  900گیری ، و یک وسیله اندازهمترمیلی 990و  930،  900

برای  بود.  ساعت 35برداری تقریباً ، میانگین تالش نمونهبرداری شده در هر حوضه محلیهای نمونهو تمام زیستگاه

، متغیرهای محیطی محلی ود در هر حوضه محلی که ماهی جمع آوری شدههای موجهمان فصول و زیستگاه

 .گیری گردیداندازه

ها را براساس پنج گونه های کاربردی طبقه بندی شد و، تغذیه و شنا به گروهها را بر اساس تاریخچه زندگیگونه

ای و تکثیر مولدین ، باروری دستهلوغ، اندازه در ببندی گردید که بر اساس حداکثر اندازه بدناستراتژی سن طبقه

ها را براساس شش استراتژی ( و گونهWinemiller & Rose ،9993 ؛3097گیری شد )راپکه و همکاران ، اندازه

 بندی گردید. های منتشر شده طبقهای مبتنی بر اطالعات رژیم غذایی از گزارشتغذیه
متر از سواحل رودخانه فاصله  500، اما تنها تا حداکثر کندمی قانون جنگل حفاظت از پوشش گیاهی ساحلی را تأمین

، حفظ تنوع ماهی های ما، که برای حفاظت از مناطق وسیع سیالب در پایین آمازون کافی نیست. براساس یافتهدارد
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ر منطقه مورد های باقی مانده داز جنگل ٪99، حفاظت از های سیالب دارد. به عنوان مثالنیاز به محافظت از جنگل

کوسیستم نیاز به زیستی آبزی و خدمات اکند. حفظ تنوعبندی ماهی را حفاظت میاز تنوع طبقه ٪60مطالعه حدود 

 حفاظت محلی دارد.
 های شمال کشور و آبزیان دریای خزرمدل کمی تحقیق ارتباطات بین جنگل

پوشاند )آمار درصد از سطح کل کشور را می 19/1میلیون هکتار است و در حدود  9/94های ایران مجموع سطح جنگل

هکتار بوده  9967996های هیرکانی به مساحت های شمال کشور یا جنگل(. جنگل9997نامه وزارت جهاد کشاورزی، 

های شمال یا رسمی مرکز آمار ایران میزان جنگل(. بر اساس گزارشات 9991کشاورزی، است )آمارنامه وزارت جهاد 

 هکتار کاهش یافته است.  969390به مساحت  9995-9919های ال گذشته یعنی طی سالس 93هیرکانی طی 
های شمال درصد متوسط جنگل 40بر اساس آمارهای مربوط به مرکز آمار ایران و بررسی عملکرد مقایسه ای میزان 

 سال گذشته کاهش یافته است.  43 کشور طی
 جمع آوری اطالعات 

دسته بندی اساسی در زمینه آبزیان اقتصادی این دریا می باشد که شامل ماهیان آبزیان دریای خزر دارای سه 

آمار و ارقام صید طی سالیان اخیر مشاهده  9باشد. در جدول شماره استخوانی، ماهیان خاویاری و کیلکا ماهیان می

 شود. می
 1997الی  1991وضعیت صید در دریای خزر طی سالهای  -1جدول شماره 

 واحد: تن

 9997 9996 9995 9994 9999 9993 9999 نواع آبزیان / سالا

 90766 90100 90994 99031 96799 97946 96960 ماهیان استخوانی

 97 99 39 96 49 56 61 ماهیان غضروفی

 39954 33503 33439 39559 33179 39339 34016 کیلکا ماهیان 

 99997 99939 99996 93697 99647 40439 40994 جمع  

 9991اخذ: آمارنامه رسمی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیالت ایران ، م
مشاهده می شود میزان صید ماهیان دریای خزر طی سالهای اخیر کاهش نشان می  9همانطوریکه در جدول شماره 

 دهد این موضوع در حالی است که تالش صیادی برای صید کمتر نشده است. 
اهم    .مه بازسازی و رها سازی آبزیان در دریای خزر توسط بخش دولتی انجام می شودفعالیتهای انجام شده توسط برنا

 این فعالیتها در جدول ذیل مشاهده می شود. 
 1997الی  1991های های دریایی طی سالوضعیت تکثیر ماهیان دریای خزر جهت بازسازی گونه -2جدول شماره 

 واحد: میلیون قطعه

 9997 9996 9995 9994 9999 9993 9999 انواع آبزیان / سال

تعداد بچه ماهی تکثیر 

شده جهت بازسازی 

 ذخایر

 919 377 939 996 953 399 350 

 9991ماخذ: آمارنامه رسمی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیالت ایران ، 
آبزیان دریای خزر  و آمارهای مندرج در این جدول تالش زیادی برای برنامه بازسازی ذخایر 3بر اساس جدول شماره 

مشاهده می شود. متاسفانه با وجود این تالشها به دلیل کاهش تعداد مولد دریایی عمال بخشی از تکثیر برخی گونه ها 

 نیز کاهش یافته است. 
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 1997الی  1991های تعداد صیادان فعال در دریای خزر طی سال -9جدول شماره 

 واحد: نفر

 9997 9996 9995 9994 9999 9993 9999 انواع آبزیان / سال

 90545 90517 90663 99199 99319 99711 99159 تعداد صیادان فعال

 9991ماخذ: آمارنامه رسمی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیالت ایران ، 
مشاهده می شود که تعداد صیادان فعال دریای خزر کاهش یافته اند. دلیل اصلی موضوع کاهش  9در جدول شماره 

صید بوده که عمال فضای اقتصادی صیادی را کاهش داده و لذا برخی از صیادان بطور سالیانه این شغل را رها و میزان 

 به دنبال مشاغل دیگری می روند. 
 1997الی  1991های های صیادی فعال در دریای خزر طی سالتعداد تعاونی -4جدول شماره 

 9997 9996 9995 9994 9999 9993 9999 انواع آبزیان / سال

 919 913 914 999 991 309 309 تعداد تعاونی صیادی

 9991ماخذ: آمارنامه رسمی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیالت ایران ، 

 روش تحقیق

لذا جهت تجزیه و تحلیل عوامل مرتبط با تاثیرات میزان صید به دلیل کاهش ذخایر آبزیان رو به کاهش می باشد. 

روی تکثیر و زاد و ولد آبزیان و میزان ذخایر طبیعی آبزیان از ماتریس لئوپولد استفاده می  جنگلهای شمال کشور بر

بیان  5شود. شاخصهای مهم در این روابط جنگل و آبزیان در منطقه شمال کشور بصورت تخصصی در جدول شماره 

جتماعی، محیط فرهنگی و ا–شده است. در این خصوص عوامل محیط  فیزیکی،  محیط بیولوژیکی، محیط  اقتصادی 

برای تخمین پتانسیل بهره برداری برای شاخصهای مرتبط با جنگلهای شمال و آبزیان در این جدول ذکر شده است. 

 سال های بعد از روش معادله خطی استفاده شد. در روش معادله خطی
y=bx+a)) 

y مقدار محصول در سال بعد یا مقدار پیش بینی : 
aد ثابت معادله ض از مبدأ یا عد: عر 
x تعداد سال مورد نظر از سال مبدا : 

b  شیب منحنی حاصل از معادله : 
 ماتریس لئوپولد -1جدول 

 محیط فرهنگی اقتصادی -محیط اجتماعی  محیط بیولوژیکی محیط فیزیکی

 شاخصهای آموزشی جمعیت اکوسیستم خشکی سطح جنگلهای شمال

 جنگلبقآء  مهاجرت اکوسیستم آبی آبهای ساحلی

 بقآء آبزیان اشتغال و بیکاری درختان نادر جنگلها رودخانه های اصلی داخل جنگل

 اکوتوریسم ارزش زمینهای جنگلی زیستگاه آبزیان در رودخانه رودخانه های فرعی داخل جنگل

 پذیرش اجتماعی کشاورزی تراکم جنگلهای شمال ساحل دریا

  زیانبرداشت اب تولید چوب گل آلودگی آب رودخانه

  قطع درختان تولید ابزیان رودخانه ای گل آلودگی آب دریا

    صید غیر مجاز

    فرسایش خاک

    رسوب گذاری در رودخانه

    رسوب گذاری در دریا
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وضعیت محدوده و تاثیرات پارامترهای محیطی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این درجه بندی  6در جدول مشاره 

برای حالتهای مثبت شاخصهای تاثیر گذار درجه بندی شده و برای اثرات منفی محیطی درجه  9الی  5 ماتریس بین

 درنظر گرفته شده است تا تاثیرات را از حالت کیفی به کمی تبدیل نماییم.  -9الی  -5بندی از 
 محدوده و تاثیر اثرات بر هر یک از پارامترهای محیطی -1جدول

 ارزش نفیاثرات م ارزش اثرات مثبت

 -5 تخریب بسیار زیاد 5 سودمندی بسیار زیاد

 -4 تخریب زیاد 4 سودمندی زیاد

 -9 تخریب متوسط 9 سودمندی متوسط

 -3 تخریب کم 3 سودمندی کم

 -9 تخریب بسیار کم  9 سودمندی بسیار کم 

 

یطی تعریف شده بگذارند درجه تاثیراتی که هر کدام از این شاخصها می توانند بر روی عوامل مح 7در جدول شماره 

برای   -9الی  -5برای پیامدهای مثبت و از  9الی  5 بندی شده است. این درجه بندی مطابق با درجه بندی قبلی از

 پیامدهای منفی درجه بندی شده است.   
 نتیجه میانگین رده بندی نسبت به اثرات ایجاد شده -7جدول شماره 

 ارزش ثرات یا پیامدهای مثبتا ارزش اثرات یا پیامدهای منفی

پیامدهای منفی مخرب یا بسیار 

 مخرب

 4,9تا  5 پیامدهای مثبت عالی یا خیلی خوب -.4,9تا -5

 9,9تا  4 پیامدهای مثبت خوب -9,9تا -4 پیامدهای منفی شدید، و مخرب

 3,9تا  9 پیامدهای مثبت متوسط -3,9تا  -9 پیامدهای منفی متوسط

  9,9تا  3 پیامدهای مثبت ضعیف -9,9تا  -3 فپیامدهای منفی ضعی

 0تا  9 پیامدهای مثبت ناچیز 0تا  -1 پیامدهای منفی ناچیز

 ) Sustainabilityمحاسبه پایداری (

 نتایج 

ها و مراتع کشور و سازمان شیالت ایران بر اساس بررسی ها و گزارشات ارزیابی و عملکرد موجود در سازمان جنگل

بصورت کمی درآمده و در جدول به شرح ذیل ارائه گردیده  7عوامل ذکر شده در جدول شماره  تاثیرات هر کدام از

 است. 

 نتیجه میانگین رده بندی نسبت به اثرات ایجاد شده -7جدول شماره

  –اجزای محیط زیست  

 گزینه مدیریت

محیط اجتماعی  محیط بیولوژیکی محیط فیزیکی

 اقتصادی -

 میانگین محیط فرهنگی

 -3,51 -3,9 -3,5 -3,7 -3,3 شت درختان جنگلیبردا

 -9,90 -9,5 -9,1 -9,4 -3,5 تخریب اراضی جنگلی

 -9,50 -9,3 -9,9 -3,3 -9,5 آلودگی آب رودخانه ها

 -3,01 -9,3 -9,5 -9,9 -3,5 کاهش آب رودخانه ها

 -3,61 -9,9 -9,3 -3,9 -9,5 صید بی رویه

 9,99 9,9 9,9 3,7 3,1 حفاظت از جنگل

 3,69 3,1 9,5 3,9 9,9 کاشت و احیاء جنگل
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  –اجزای محیط زیست  

 گزینه مدیریت

محیط اجتماعی  محیط بیولوژیکی محیط فیزیکی

 اقتصادی -

 میانگین محیط فرهنگی

حفاظت از آبزیان و کاهش 

 صید
9,5 3,5 9,9 3,5 3,95 

 3,99 9,9 3,1 3,7 3,5 تکثیر و باز سازی ذخایر

 -3,90 -4,3 -9,4 -4,9 +0,5 جمع کل

 

 بحث و پیشنهادات 

مازون در کشور برزیل و همچنین با توجه به  مطالعات کشور ژاپن، بانک جهانی در نیجریه و مطالعات منطقه آ

های شمال کشور رابطه مستقیم و توان به این موضوع پی برد که اکوسیستم جنگلهای آماری کشورمان میبررسی

سناریو قابل  9ها و بخش جنوبی دریای خزر دارند. در این خصوص پیشنهادات در قالب غیرمستقیمی با آبزیان رودخانه

 ارائه گردید.  
 ل سناریو او .1

ها هستیم. با توجه به تغییرات های شمال شاهد کاهش سالیانه سطح و تراکم جنگلادامه وضع موجود درجنگل

شرایط آب و هوایی جهانی این موضوع موجب می شود که میزان سیل در فصول بارندگی و خشکی و در فصول 

های بومی ی به تکثیر و پرورش گونهترهای جدیهای مرتبط با دریای خزر بیشتر شده و آسیبتابستان رودخانه

شود تا حد امکان از قطع زیستگاه آبزیان دریای خزر ایجاد نماید. لذا پیشنهاد می ها و نهایتاًآبزیان در رودخانه

دهد درحال حاضر درختان جنگلی جلوگیری شود. جداول مربوط به بازسازی ذخایر مصنوعی آبزیان هم نشان می

 زی ذخایر آبزیان از روش تکثیر مصنوعی وجود ندارد.  برای بازسا توان بیشتر

 سناریو دوم  .2

کاشت درختان جنگلی در مناطق پر شیب و یا مناطقی است که درختان قطع شده الزامی است و حفاظت 

ها و باشد. در خصوص آبزیان دریای خزر نیز باید حفاظت بیشتری از رودخانهمی های شمال نیازتر از جنگلشدید

شدید ذخایر انجام شود. باید صیادان غیر مجاز را ترغیب به مشاغل جدید بخصوص آبزی پروری نمود تا کاهش 

توان با کاهش صید و تعداد صیادان آنان را در مباحث بازسازی و تکثیر فشار صید به حداقل برسد. حتی می

 مصنوعی دریای خزر مشارکت داد.

  سومسناریو  .9

دولتی جنگل و شیالت در ایران جهت افزایش حمایت و نظارت بر اکوسیستم ایجاد انجمن و یا سازمان غیر

جنگل   های شمال و شیالت دریای خزر الزامی است. این تشکل همانند کشور ژاپن به نام  انجمنمشترک جنگل

نجمن این تشکل نقش مهمی داشته است. لذا در صورت ایجاد این ا تواند بسیار فعال بوده و در ژاپنو شیالت می

همزمان داشت. همچنین تغییرات اساسی در  های موثری را در حفظ این دو اکوسیستم  بطورتوان کمکمی

های شمال کشور تا دریا جهت بازگشت توان تکثیر طبیعی های مرتبط با جنگلبازسازی و مهندسی رودخانه

 از دارد. آبزیان الزم است که البته این کار تالش بسیار گسترده را در سطح ملی نی
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ر بررسی اثرات مدیریت انتقال آب درکانال های بتنی بر درختان لرگ د -2-4-14

 های شمال ایران )مطالعه موردی: طرح جنگلداری وطنا(جنگل

 2شعبان قلندرآیشی، *1سید مرتضی موسوی نوکنده

 (mosavimorteza9@gmail.com) ، گلستاندانشگاه گنبدکاووس صنایع چوب و جنگل،گروه  -9

 گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان -3

 چکیده

های گیاهی مخصوصاً مر زیاد مانع نفوذ آب به داخل خاک و دسترسی موجودات زنده و پوششهای بتنی با عکانال

 در این تحقیق متغیرهای قطر برابرسینه، ارتفاع کل، وضعیت سالمتی و شوند.درختان مسیر مانند لرگ به آب می

تقال آب کانال بتنی ان متر در دو طرف مسیر نهر طبیعی و 35مانی تمامی درختان لرگ در نواری به عرض زنده

ها مانی آنهای لرگ وزندههدف این مطالعه بررسی اثرات احداث کانال بتنی بر شادابی گونه گیری و بررسی شد.اندازه

وتحلیل عوامل مؤثر بر شادابی ای است و از روش رگرسیون لجستیک ترتیبی برای تجزیهبوده که یک متغیر رتبه

انجام شد. نتایج  Rافزار آماری ها با استفاده از نرممامی آنالیزهای آماری و برازش مدلدرختان لرگ استفاده گردید. ت

( در نزدیکی نهر طبیعی بیشتر است و بافاصله گرفتن 9نشان داد احتمال وجود درختان با درجه شادابی بیشتر )درجه 

گرفتن درختان در طبقات باالتر شادابی  شود. شانس قرارمتر از تعداد این درختان نیز کاسته می 35از محور آن تا 

)شادابی کمتر(، در درختان لرگی که در حاشیه کانال بتنی قرار دارند، نسبت به درختان لرگ واقع در حاشیه نهر 

برابر است. مقایسه درختان خشکیده )درجه سه( در طرفین کانال بتنی و آبراهه طبیعی نشان داد که  41/96طبیعی 

شود ولی در فاصله کم با کانال بتنی درختان خشکیده دیده افاصله از محور نهر طبیعی بیشتر میخشکیدگی درختان ب

 شوند که نشان دهنده اثر قطع جریان آب در پای درختان لرگ پس از احداث کانال بتنی است.می

  لرگ، نهر طبیعی، کانال بتنی، رگرسیون ::کلیدی کلمات

 

  مقدمه

رونـد.  طبیعی و بستر تأمین آب برای نیازهای کشاورزی و مصارف حیاتی انسان به شمار میها یکی از منابع مهم جنگل

نیاز روزافزون به محصوالت کشاورزی موجب افزایش مصرف آب در این بخش مهم تولیدی شـد. تـالش بـرای اسـتفاده     

ی جنگلی تا محل مصـرف  هاها و داخل عرصههای سطحی جاری و به حداقل رساندن اتالف آن از سرچشمهکامل از آب

هـای جـاری سـطحی    های طبیعی آبدر اراضی کشاورزی، سبب روی آوردن به راهکارهای جدید گردید،  نهرها و جوی

هـای مصـنوعی بـا    های جنگلی شمال کشور توسط کشاورزان باهدف حفظ دبی آب تبدیل بـه کانـال  در بعضی از عرصه

هـای  غیرقابل نفوذ آب به داخـل خـاک هسـتند و مـانع دسترسـی پوشـش      ها با عمر زیاد ساختار بتنی شدند. این کانال

 .Spachلـرگ بانـام علمـی    شـوند.  گیاهی و مخصوصاً درختان مسیر مانند لرگ و تمـامی موجـودات زنـده بـه آب مـی     

(pior)Pterocarya fraxinifolia   9تیـره  ازFagales  9، خـانوادهJuglandaceae   3و جـنسPterocarya   خلیلـی(

                                                 

1 Ordo 
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متر است که در شـرایط مسـاعد جسـت هـای زیـاد       30 درختی متوسط با تاجی گسترده و تا ارتفاع( 9911یی، قادیکال

اسـت.   شـده انجـام  کشـور  در شـمال  لـرگ  گونه از معدودی مطالعات ایران در(. 9919)کامل شیخ رجه،  کندتولید می

هـای زاگـرس   درختان لرگ در جنگـل  مبین این مطلب است که 9979های یاسوج در سال مشاهدات نگارنده از جنگل

 خاصـیت  و گونـه ایـن  به باارزش، هایگونه ارزیابی و شمال هایجنگل نگرش به رد (9971خانلری )هم استقرار دارند. 

 آباد اسـتان لرسـتان  ویژه در منطقه شولهای زاگرس بهکوهرویشگاه لرگ در رشتهدر بررسی کرد.  اشاره آن جست دهی

محیطی در زمره ذخایر ژنتیکـی منطقـه   های زیستگونه ازلحاظ جنبهاعالم شد این( 9919فر ) مهدی و سهرابیتوسط 

تـرین روش  خاک منطقه دارای بافت سنگی تا متوسط سنگریزه دار و بـا عمـق کـم تـا متوسـط و عمـده       گیرد.قرار می

 60ی و پوسـیدگی از قطـر   درصد درختان لرگ سالم و عالئم خشـکیدگ  64بیش از و  زادآوری لرگ از طریق غیرجنسی

نتایج تحقیق توسـط  سانتیمتر قطر داشته است.  934متر به باال ظاهرشده و قطورترین پایه موجود در آن منطقه سانتی

هـزار هکتـار    30شده کبیر کوه واقع در پشته الرت ایالم با وسعتی معـادل  ( در منطقه حفاظت9999) پیری و همکاران

که حـداقل و حـداکثر    های درختی استگونهیکی از  "لرگ"که نشان داد شده جنگلی تعنوان یکی از مناطق حفاظبه

متـر اسـت. میـانگین     30و  05/3متر و حداقل و حداکثر ارتفاع درختان به ترتیـب  سانتی 99و  7ها به ترتیب قطر پایه

طـور متوسـط برابـر بـا     رگ بهمتر محاسبه شد. تجدید حیات درختان ل 94/94ارتفاع درختان لرگ به روش لوری برابر 

 ..درصـد تعیـین شـد    40/31صورت شاخه زاد بوده است. میزان تاج پوشش توده یادشده نیـز  اصله در هکتار به 707/5

 و برخـی  داده انجـام  مازنـدران  مرکـزی  در منـاطق  لـرگ  رویشـگاهی  نیازهـای  مـورد  در مطالعاتی (9919ابراهیمی )

 9990 حـدود  در که بر اساس آن محدوده رویشگاهی آن حداکثر به ارتفاعی نمود ارائه را آن کیفی و کمی خصوصیات

هـای  ظهور آثار تغییر در اکوسیستم منطقه و تـنش  رسد.های نور میدر جنگل« واز»متر از سطح دریا در حوضه آبخیز 

هـای  اثـرات دخالـت  دوست از عنوان گونه رطوبت پسند و آبهای درختی مانند لرگ در این تحقیق بهواردشده به گونه

بررسی اثر احداث کانال بتنی انتقال آب در داخل طرح جنگلـداری وطنـا ازنظـر    های جنگلی است. غیراصولی در عرصه

 مانی و سر خشکیدگی و یا پژمردگی تاج از اهداف مهم در این تحقیق بوده است. زنده

 تحقیق روش

شـده کـه در   ان گلستان، طرح جنگلداری وطنـا واقـع  های شمال ایران، غرب استجنگل 14منطقه تحقیق در حوزه 

 هـای شامل جنگـل  آسیا غربی جنوب گونهاین اصلی ( رویشگاه9913) Browiczی پراکنش لرگ توسط  گزارش نحوه

قطعه اول کانال بتنی . مسیر آب شامل (9است )شکل شدهعراق و ترکیه نشان داده ایران، منطقه قفقاز، کردستان شمال

به طـول حـدود    9976 -77اف آب از رودخانه در باالدست در عمق سه کیلومتری جنگل است که در سال از محل انحر

 9500متر امتداد نهر طبیعی، قطعه دوم کانال بتنی بـه طـول حـدود     9500متر احداث شد، سپس بعد از حدود  450

نهـر طبیعـی از داخـل عرصـه جنگلـی      شود. تمام طول کانـال بتنـی و   متر احداث که در ادامه وارد مزارع کشاورزی می

 گذرد.  می

 

                                                                                                                                               

1 Familia 

2 Genus 
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 نقشه پراکنش طبیعی درختان لرگ در داخل و خارج از ایران -1شکل 

 

مانی تمامی درختان لرگ دو طرف مسیر متغیرهای مختلف مانند قطر برابرسینه، ارتفاع کل، وضعیت سالمتی وزنده

گیری و بررسی متر از هر طرف محور اصلی، اندازه 35، متری 50نهر طبیعی و کانال بتنی انتقال آب به عرض نواری 

شده استفاده شد. با توجه به آوریهای جمعسازی و نمایش نموداری دادههای آمار توصیفی برای خالصهاز روششد.  

یک  ها بوده است کهمانی آنهای لرگ وزندهاینکه هدف این مطالعه بررسی اثرات احداث کانال بتنی بر شادابی گونه

وتحلیل عوامل مؤثر بر شادابی درختان لرگ ای هست، از روش رگرسیون لجستیک ترتیبی برای تجزیهمتغیر رتبه

افزار ها با استفاده از نرم(. تمامی آنالیزهای آماری و برازش مدل ;McCullagh, 1980Agresti, 2002استفاده گردید )

ترین آیند. سادههای تجمعی به دست میبی بر اساس احتمالهای رگرسیون لجستیک ترتیمدل انجام شد. Rآماری 

( است. این مدل احتمال Proportional odds modelنوع مدل رگرسیون لجستیک ترتیبی مدل شانس متناسب )

کند. در این نوع مدل لگاریتم تر از این طبقه مقایسه میشده را با احتمال پاسخ بزرگپاسخ کمتر یا مساوی طبقه داده

شود. بنابراین ضرایب رگرسیون، به طبقه متغیر طبقه متغیر پاسخ یکسان در نظر گرفته می Kسبت شانس در میان ن

مستقل از طبقه متغیر پاسخ  Yمتغیر پاسخ  و iXپاسخ موردبررسی بستگی ندارد یعنی رابطه بین متغیر توضیحی 

س متناسب طبقات وجود دارد. یک روش شان های مختلفی برای بررسی فرضیه(. روشMcCullagh, 1980هست )

 Partial proportional oddsهای شانس متناسب جزئی )است. در این تحقیق مدل scoreمتداول استفاده از آزمون 

modelنیز به داده )( ها برازش داده شدPeterson and Harrel, 1990 و با استفاده از نسبت حداکثر درستنمایی )

عنوان متغیرهای سازی اثر احداث کانال بتنی ابتدا تمامی متغیرها بهمنظور مدلبه ید.بهترین مدل انتخاب گرد

داری متغیرهای توضیحی و نسبت درستنمایی، توضیحی در برازش مدل وارد شدند و سپس با استفاده از آزمون معنی

 دار در نظر گرفته شد.معنی 05/0کمتر از  p-valueدار از مدل حذف شدند. در این تحقیق مقدار متغیرهای غیر معنی

 نتایج

دهد که درختان پراکنش نسبتاً یکسانی در طبقات نشان می 3نمودارهای تعداد درختان در طبقات قطری در شکل 

تـر اسـت و بـا افـزایش     حال اثر فاصله بر شادابی درختان واقع در طرفین آبراهه طبیعی واضحقطری مختلف دارند. بااین

داری متغیرهـای  (. بـرآورد پارامترهـا، آزمـون معنـی    4و  9هـای   شود )شـکل دابی درختان کاسته میفاصله از درجه شا

 آورده شده است.  9توضیحی و نسبت شانس مدل نهایی در جدول شماره 
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 پارامترهای مدل نهایی -1جدول 

 شانس p-value انحراف استاندارد برآورد ضرایب

 14/0 000/0 03/0 -9791/0 ارتفاع

 95/0 000/0 009/0 -0479/0 ضریب الغری

 91/9 000/0 09/0 9694/0 فاصله

 41/96 000/0 59/0 1033/3 کانال بتنی

 19/0 000/0 04/0 -9191/0 فاصله:کانال بتنی

 

شده ادهنشان د 9نمودار احتمال قرار گرفتن درختان لرگ در طبقات شادابی مختلف و در فواصل مختلف در شکل 

 است. 

 
 تعداد درختان در طبقات مختلف قطری -2شکل 

 
 مانی درختان لرگ واقع در طرفین نهر طبیعی و کانال بتنی میانگین فاصله برای درجات مختلف شادابی و زنده -9شکل 

 4کل نمودار توصیفی فراوانی نسبی طبقات مختلف شادابی درختان در طرفین آبراهه طبیعی و کانـال بتنـی در شـ   

 شده است.نشان داده
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 نمودار توصیفی فراوانی نسبی طبقات مختلف شادابی درختان در طرفین آبراهه طبیعی و کانال بتنی -4شکل 

نشـان   5متر در طرفین محور نهر طبیعی و کانال بتنی در شـکل   35درجات شادابی درختان لرگ در فواصل صفرتا 

( در نزدیکـی نهـر طبیعـی بیشـتر اسـت و بافاصـله       9شادابی بیشتر )درجـه  دهد که احتمال وجود درختان با درجه می

شود. بر اساس این شـکل احتمـال مشـاهده درختـان     متر از تعداد این درختان نیز کاسته می 35گرفتن از محور آن تا 

وجود درختان بـا  یابد. در اطراف کانال بتنی احتمال لرگ با درجه شادابی یک با افزایش فاصله از نهر طبیعی کاهش می

 ( در فواصل مختلف کم است. 9درجه شادابی بیشتر )درجه 

 
 احتمال قرار گرفتن درختان در درجات شادابی متفاوت و در فواصل مختلف طرفین آبراهه طبیعی و کانال بتنی  -1شکل 

 نتایج و بحث

گیری متر اندازهسانتی 934آباد نیز ده شولتومتر بوده در سانتی 997ه در این منطقه شدگیری اندازهکثر قطر احد

متر سانتی 99( حداکثر قطر 9999( و در پشته الرت ایالم )پیری و همکاران، 9917)سهرابی و همکاران، ست شده ا

د متر نیز یا 3تا  5/9برابرسینه با قطر گ لرن ختااز در Browicz (1982)که گیری شد درحالیبرای درختان لرگ اندازه
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ن لند "کیو"شناسیغ گیاهباگ در لری گیردو رگ نتیجه از ست کاشت دپایه ترین به بزرگ Mitchel (1974)کند و می

مانی نیز بیانگر آن نماید. میانگین فاصله برای طبقات مختلف شادابی وزندهره میشاامتر  9قطر و متر  33ی با بلند

برای  محور رودخانه یا نهر طبیعی دارند. است که درمجموع درختان با درجه شادابی یک کمترین فاصله را از

سازی اثر احداث کانال بتنی بر شادابی درختان ابتدا فرض شانس متناسب رگرسیون لجستیک ترتیبی موردبررسی مدل

قرار گرفت. با توجه به نتایج آزمون درستنمایی، نیازی به برازش مدل شانس متناسب جزئی و مدل شانس نامتناسب 

و  05/0داری دار در مدل نهایی، با توجه به نتایج آزمون والد و مقایسه آن با سطح معنییرهای معنیوجود نداشت. متغ

دار شده برای هر یک از متغیرهای معنیبرآورد نسبت شانس محاسبه. همچنین آزمون نسبت درستنمایی، انتخاب شدند

ض ثابت بودن سایر متغیرهای موجود در مدل، یک صورت زیر تفسیر کرد: برای متغیر کمی ارتفاع با فرتوان بهرا می

شود. برابر می 14/0واحد افزایش در ارتفاع کل درخت شانس قرار گرفتن در طبقات شادابی باالتر )شادابی کمتر( 

(، شانس قرار گرفتن درختان در طبقات شادابی باالتر h/dطور مشابه با یک واحد افزایش در ضریب الغری درختان )به

دیگر درختان بلندتر و با ضریب الغری باالتر شادابی بیشتری دارند. با فرض ثابت بودن عبارتشود. بهرابر میب 95/0

سایر متغیرهای موجود در مدل، شانس قرار گرفتن درختان در طبقات باالتر شادابی )شادابی کمتر(، در درختان لرگ 

برابر است.  41/96رگ واقع در حاشیه نهر طبیعی که در حاشیه کانال بتنی قرار دارند، نسبت به درختان ل

دیگر درختان واقع در طرفین آبراهه طبیعی شادابی باالتری دارند. اثر متقابل فاصله درختان و وضعیت آبراهه عبارتبه

ان بیانگر آن است که اثر فاصله بر شانس قرار گرفتن درختان لرگ در طبقات باالتر شادابی )شادابی کمتر( برای درخت

دیگر اثر فاصله بر عبارتاثر فاصله برای درختان واقع در طرفین آبراهه طبیعی است. به 15/0واقع در طرفین کانال بتنی 

 14در استان مازندران با « واز»های لرگ در بررسی توده شادابی درختان واقع در طرفین آبراهه طبیعی بیشتر است.

ئمی ن آب داجریار و ( حضو9917لرستان )سهرابی و همکاران، « آبادولش»( و 9919درصد درختان سالم )ابراهیمی، 

مانی و که با نتایج این تحقیق و اثر منفی احداث کانال بتنی بر زندهست ه ایشگاکید دو روقابل تأو  صلی اک اشترانقطه 

عیت آبراهه )طبیعی یا کانال دار شدن اثر متقابل فاصله و وضشادابی درختان لرگ نیز همخوانی دارد.  با توجه به معنی

توان گفت با افزایش فاصله از شادابی درختان طورکلی میپذیر نیست ولی بهتنهایی امکانبتنی( تفسیر اثر فاصله به

که داری بر شادابی درختان داشته است. درحالیشود. نتایج نشان داد که احداث کانال بتنی تأثیر معنیکاسته می

یک در فواصل کم طرفین آبراهه طبیعی بیشتر از فواصل دور است در اثر احداث کانال و درجه احتمال یافتن درختان

یک اند و به همین دلیل احتمال یافتن درختان درجهدو شدهتنش خشکی عمده این درختان تبدیل به درختان درجه

رجه دوم در فواصل کم در طرفین یافته ولی احتمال یافتن درختان دحتی در فواصل کم در طرفین کانال بتنی کاهش

یافته است.  مقایسه درختان خشکیده )درجه سه( در طرفین کانال بتنی و آبراهه طبیعی نشان کانال بتنی افزایش

که این احتمال برای دهد که احتمال یافتن درختان خشکیده در فواصل دورتر از محور آبراهه بیشتر است درحالیمی

شود دیگر خشکیدگی درختان بافاصله از محور آبراهه یا نهر طبیعی بیشتر میعبارتاست، بهکانال بتنی نسبتاً ثابت 

دهنده اثر قطع جریان آب در پای شوند که نشانولی در فاصله کم با کانال بتنی این درختان خشکیده دیده می

از صد در71آباد طقه شولن در منختاج درسالمت تاو سی کیفیت ربردرختان لرگ با احداث کانال بتنی است. در 

ن ختادن درشمرس مقددر مورد منطقه دم مرور مرتبط با  باتوان ع را میین موضواسالم هستند که ج تان دارای ختادر

گناهی ها آنقطع شود و میگفته  "الرحمنخت در"آباد شولمنطقه گ در لرن ختادربه که طوری، بهنستده داین توا

 ت. سانی دنابخشو

 پیشنهادات جمع بندی و

مدت جامعه مانند احداث کانال جانبه در تأمین منافع کوتاههای یکهای جنگلی به اثرات دخالتدر مدیریت عرصه

بتنی انتقال آب باید با دقت بیشتری توجه نمود و عواقب اثرات مخرب اکوسیستم را برای درازمدت مدنظر قرارداد. 
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ناپذیر است. جلوگیری از چنین تصمیماتی ل وطنا اتفاق افتاده جبرانحذف درازمدت درختان لرگ مانند آنچه در جنگ

 های جنگلی مشابه، به پایداری اکوسیستم کمک خواهد کرد. در عرصه

قبل از هر تصمیمی در بهره برداری از عرصه های جنگلی به منظور دستیابی به اهداف مختلف مانند  -9

گوناگون، بررسی جامع و دقیقی از اثرات این دخالت ها صورت انتفاع آحاد مختلف جوامع و تامین نیازمندیهای 

 گیرد.

نتایج زیانبار دخالتهای سودجویانه در بهره مندی بیشتر از منابع آبی موجب قطع جریانات طبیعی آب در  -3

اکوسیستم پیچیده جنگلی گردیده و خشکیدگی درختان آبدوست لرگ ناشی از این دخالت خسارتی جبران 

 یل نموده است. برای چنین اقدامی نباید مجوز جدیدی صادر گردد.ناپذیر را تحم

در جهت افزایش آگاهی عموم افراد جامعه از دخالتهای سودجویانه از جنگل ها اقدامات آموزشی و  -9

 ترویجی در سطوح مختلف و مستمر و هدفمند در برنامه های مدیران و مجریان منابع جنگلی گنجانده شود.   

 منابع

هـا و   ، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل«واز»بررسی نیاز رویشگاهی لرگ در جنگل تحقیقاتی  (.9919، ع.، )ابراهیمی .9

 93( 4:) 419 -507پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،  -فصلنامه علمی مراتع کشور،

گـاه جنگلـی   ذخیره (. بررسی مشخصات کمی و کیفی توده لرگ در9999پیری, سمیرا؛ علی رستمی و جواد میرزایی. ) .3

دومین همایش ملی دانشجویی علـوم جنگـل، کـرج، انجمـن علمـی دانشـجویی جنگلـداری         دره الرت در استان ایالم،

 دانشگاه تهران

توده شناسی جنگل(. بررسی خصوصیات رویشگاهی و 9917می. )دخاطالبی و کریم ثاقب و خسرن؛ حمارسید ، بیاسهر .9

  96( 9:) 949 -959ان،  یراصنوبر و جنگل ت هشی تحقیقاوپژ  -میلرستان. فصلنامۀ  علدر استان لرگ 
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 کاشتهای دستای قطر درختان در جنگلتغییرات اندازه -2-4-11

 پور هفتخوانی ، اکبر رستم9، سید محمد معین صادقی2، کیومرث سفیدی1*معصومه دهقان

طبیعی، دانشگاه محقق دانشجوی کارشناسی ارشد علوم زیستی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع  -1

 (m.dehgan16@gmail.com)اردبیلی، اردبیل.

 دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.  -3

دکتری علوم جنگل، اداره فنی جنگلداری و جنگلکاری، اداره منبع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان  -9

  ) غربی، ارومیه. 

 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل  و منابع طبیعی، نشکده کشاورزیاستادیار، دا -4

 

 چکیده

 درحال سرعت به نیز حاضر حال در و توسعه یافته اکولوژیکی پایداری هدف با نوین جنگلداری، اخیر هایسال طی در

 ترینمناسب از یکی نعنوابه جنگل و تغییرات آن در اقالیم متفاوت، ساختار کمی توصیف راستا همین در است. تکامل

ای درختان و این مطالعه به منظور تحلیل تغییرات اندازهشود. می گرفته در نظر جنگل نوین مدیریت در کاری ابزارهای

ی در پارک جنگلی صائب تبریزی انجام گردید. به این منظور سه قطعه یک هکتاری پراکنش درختان در طبقات قطر

اصله درخت با روش آماربرداری صد درصد  9945مورد بررسی،  دید. در سه قطعهبرای تحلیل ساختار انتخاب گر

گیری شدند. نتایج بدست آمده از طبقات قطری در کل سه قطعه مورد بررسی نشان داد که بیشترین فراوانی اندازه

متر است. بر سانتی 35از تر ترین فراوانی در طبقه قطری بزرگمتر است و کمسانتی 90ی قطری ها در طبقهگونه

سال پس از کاشت ایجاد نشده است. توصیه  35اساس نتایج، تغییرات مشخصی در اندازه )قطر( درختان در دوره زمانی 

شناسانه، درختان به سمت افزایش اختالف قطری منظور افزایش پایداری زیستی، با عملیات پرورشی جنگلشود بهمی

 هدایت شوند. 

 شناسی، تغییرات قطر، ساختار جنگل، تبریز، پارک صائبجنگل :یکلید کلمات

 

 مقدمه

 از دنیا هایجنگل چشمگیر مساحت کاهش و سو یک از هاآن هاینیاز ازدیاد آن متعاقب و جمعیت روزافزون افزایش

 و آب تعدیل نظورم به کاریجنگل اهمیت سازد. امروزهمی روشن خوبی به را هاکاریجنگل جایگاه و نقش دیگر، سوی

 بر جنگلی، هایتفرجگاه مسئله نیز و صنعتی چوبی محصوالت فرسایش، ایجاد از جلوگیری آسمانی، نزوالت افزایش هوا،

 اقدام جدید هایگونه کردن وارد و موجود هایگونه حفظ با توانمی که است چنین شرایطی در و نیست پوشیده کسی

-محیط به اهمیت توجه با اخیر، هایسال در کاریجنگل های(. پروژه3095ان، عباسیان و همکارکاری کرد )جنگل به

 مطرح المللبین در سطح توسعه و عمرانی فعالیت یک صورتبه و داشته ایرشد فزاینده اجتماعی،-اقتصادی و زیستی

 انتخاب همچنین ها وآن موفقیت میزان تعیین برای هاکاریاین جنگل موضوع، ارزیابی این به توجه با است. گردیده

 برخوردار باالیی اهمیت بسیار از آتی، هاجنگلکاری برای کاشت مختلف به اهداف توجه با مناسب و سازگار هایگونه

-می ایفا را اساسی نقش شکست طرح یا موفقیت در که است مسائلی اهم از کاریطرح جنگل یک در گونه انتخاب است.
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گیرند )آزادنجات و  قرار مورد بررسی دقیق بطور مؤثرند زمینه این در که مختلفی واملتا ع است الزم رو این از کند.

 نیز حاضر حال در و توسعه یافته پایداری اکولوژیکی هدف با نوین جنگلداری اخیر، هایسال طی در (.3001همکاران، 

-مناسب از یکی عنوانبه نگلساختار ج کمی توصیف راستا همین در .(Spence‚ 2001)است  درحال تکامل سرعت به

 مکانی درختان توزیع و ساختار (.Kint‚ 2005شود )می گرفته در نظر جنگل مدیریت نوین در کاری ابزارهای ترین

درک  برای هاآن پتانسیل و باشندمی جنگلی هایپویایی اکوسیستم درک برای مهمی هایمولفه (افقی و عمودی)

 جنگلی هایاکوسیستم (. درAlhamad, 2006; Lutz, 2014نشده است ) شناخته ملکا طور به هنوز اکولوژیک مفاهیم

 این دست از مواردی و جنس و گونه سن، ابعاد، جمله از درختان هایویژگی از یکسری مکانی ساختار نحوه آرایش واژه

تعددی در داخل و خارج کاشت، مطالعات مهای دستدر ارتباط با جنگل (.Gadow‚ 1997دهد )می قرار توجه مورد را

توسط  کاری شده پارک طبیعت پردیسان شهر تهرانهای جنگلاز ایران انجام شده است. بررسی کمی و کیفی گونه

های سوزنی برگ خصوصاً کاج تهران دارای بیشترین رویش که گونه( منتج به این شد که 9916کرد و همکاران )

ها به این نتیجه چنین آنمقادیر رویش قطری و ارتفاعی را داشته است. هم قطری و ارتفاعی بوده و گونه اقاقیا کمترین

-ها دارای وضعیت مناسبی هستند به طوری که در بین پهندست یافتند که از نظر شادابی )سالمت تاج( کلیه گونه

ترین مقدار سالمت تاج برگان گونه کاج تهران بیشترین و گونه کاج تهران از بیشبرگان، گونه عرعر با و در بین سوزنی

ای بیشترین و گونه کاج تهران کمترین مقدار را دارا بودند. مانی، گونه اقاقیا و سرو نقرهلحاظ زندهبرخوردارند و به

آباد به این ساله پارک جنگلی مخمل کوه خرم 91های کاری( در ارزیابی جنگل3095همچنین پیله ور و همکاران )

های زیتون و بادامک ای دارای بیشترین رویش قطری و ارتفاعی بوده و گونهسیا و سرو نقرهنتیجه رسیدند که کاج برو

ها برای ترین گونهای موفقاند. بر اساس نتایج، کاج بروسیا و سرو نقرهکمترین مقدار رویش قطری و ارتفاعی را داشته

 Pinusبرگ  گونه سوزنی سه لکردعم بررسی در (9916همکاران ) و کاری در این منطقه هستند. فیشرجنگل

halepensis, ،P. brutia و P. elderica,ارتفاع و  به این نتیجه رسیدند که رشد فصل پنج از بعد نیومکزیکو جنوب ، در

 دیگر است.  گونه دو به نسبت بیشتر برابر 9/5و  6/9به ترتیب  P. elderica سینه   برابر قطر

آید، لذا سطح وسیعی از کشور ما فاقد می شمار( بهLFCCپوشش کم جنگلی )تاج از آنجایی که ایران جز کشورهای با

کاری در گیران جنگل در کشور، گسترش جنگلپوشش جنگلی غنی است. یکی از راهکارهای مهم مدیران و تصمیمتاج

کاریارزیابی جنگل شهرها مختلف کشور است که در سالیان اخیر، با سرعت بیشتری اقدام به این عمل شده است. لذا

شناسی در هر توده ها و اجرای به موقع تیمارهای جنگلکاریتواند نقش مهمی در بهبود جنگلهای انجام گرفته می

های جنگلی موجود در ای قطر درختان در یکیاز پارکدنبال بررسی تغییرات اندازه ایفا نماید. بنابراین این پژوهش به

 بود. غرب کشورشهر تبریز در شمال

 مواد و روش تحقیق

 منطقه مورد مطالعه 

 93درجــه و   46دقیقه عرض شـمالی و   90درجه و  91دقیقه تا  9درجه و  91شهر تبریز بـین مختصـات جغرافیـایی 

هـای گـرم و   دقیقه طول شرقی قـرار گرفته است. آب و هوای تبریز استپی خشک بـا تابسـتان   39درجه و  46دقیقه تا 

اسـت. آب  های سرد است. سرمای زمستانی، تأثیر پذیرفته از ارتفاع باال و توپوگرافی کوهستانی منطقه خشک و زمستان

های زیـادی  ها خشک و گرم است، اگرچه حرارت به دلیل نزدیکی به کوه سهند و وجود باغو هوای این شهر در تابستان

گـراد، در  درجـه سـانتی   4/35ترین ماه سال( رماه )گرمگردد. میانگین دمای عوا تبریز در تیدر پیرامون شهر، تعدیل می

درجـه   9/94گـراد و در مهرمـاه   درجه سانتی 5/90ماه گراد، در فروردیندرجه سانتی -5/3ماه )سردترین ماه سال( دی

تـر  گراد است. میانگین بارنـدگی سـالیانه تبریـز ماننـد بـیش     درجه سانتی 9/99گراد و میانگین ساالنه دمای هوا سانتی

متر در سال است. معموالً در طـول فصـل تابسـتان، میـزان بارنـدگی      میلی 999شهرهای ایران بسیار اندک و در حدود 
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این پژوهش در منطقه دو شهر تبریز و در پارک جنگلی صـائب تبریـزی    دهد.بسیار ناچیز بوده و به ندرت بارش رخ می

جنگلی صائب تبریزی در ضلع شمالی آزادراه شهید کسـایی   پارک کاشت درختان آن آغاز شده است. 9975که از سال 

کـاری  هکتار مساحت نواحی درخت 91که هکتار گسترده شده است  33تبریز قرار دارد. این پارک در فضایی به وسعت 

 شده در آن است. 

 روش اجرای پژوهش

-تر انتخاب شد در هر یک از قطعهم 900×900نمونه یک هکتاری به ابعاد های میدانی اولیه، سه قطعهپس از بررسی

 5/7قطر برابر سینه بیشتر از  ثبت و گیریاندازهگیری و ثبت شد. های نمونه انتخابی، قطر برابر سینه درختان اندازه

 شد.  انجام درصد صد صورت به هکتاری های نمونه یکدر قطعه درختانمتر سانتی
 هاتحلیل آماری داده

انجام گرفت. برای رسم نمودارها نیز از نرم  Excelنتایج و محاسبات آماری در محیط در پژوهش حاضر برای تحلیل 

 استفاده شد. Excelافزار 

 نتایج و بحث 

اصله  441اصله در هکتار بود که به طور میانگین  596، 944، 465ترتیب  به درختان تراکم بررسی، مورد هایقطعه در

از ترسیم نمودار طبقات قطر در کل سه قطعه مورد بررسی حاکی از  این بود دست آمد. نتایج بدست آمده در هکتار به

 35تر از ترین فراوانی در طبقه قطری بزرگمتر بود و کمسانتی 90ی قطری ها در طبقهکه بیشترین فراوانی گونه

 (.9تا  9متر حاصل شد )شکل سانتی

 
 داد در طبقات قطری درختان در قطعه شماره یکنمودار فراوانی تع -1شکل
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 نمودار فراوانی تعداد درطبقات قطری درختان در قطعه شماره دو -2شکل 

 
 نمودار فراوانی تعداد در طبقات قطری درختان در قطعه شماره سه -9شکل 

 به قطر برابر سینه های کمی شده مربوطداده

دهد که میانگین قطر برابر سینه در سطح سه هکتار های نشان میدر قطعات مورد بررسی، نتایج حاصل از آماربرداری

 (. 9متر بود )جدول متر و کمینه آن هشت سانتیسانتی 99متر، بیشینه آن سانتی 9/93

 
 ان در قطعات یک هکتاریهای قطر برابر سینه درختاطالعات مربوط به داده -1جدول 

 خطای معیار
 متر()سانتی

 انحراف معیار

 متر()سانتی

-میانگین )سانتی

 متر(
 کمینه  متر(بیشینه )سانتی

 متر()سانتی

 قطعه

 یک 1 36 59/99 34/9 95/0

 دو 1 99 55/93 93/9 17/1

 سه 1 36 69/93 99/9 14/1
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مترمربع در هکتار حاصل شد و این در حالی است  094/0سینه در سه قطعه مورد بررسی، میانگین سطح مقطع برابر 

 (.3گیری شد )جدول مترمربع در هکتار اندازه 07/0با مقدار  3که بیشینه سطح مقطع برابرسینه در قطعه نمونه شماره 

 

 های سطح مقطع برابر سینه در قطعات یک هکتاریاطالعات مربوط به داده-2جدول 

خطای معیار 

 )مترمربع در

 هکتار(

انحراف معیار 

)مترمربع در 

 هکتار(

میانگین )مترمربع در 

 هکتار(
بیشینه )مترمربع در 

 هکتار(
کمینه )مترمربع در 

 هکتار(
 قطعه

 یک 005/0 05/0 095/0 007/0 0009/0

 دو 005/0 07/0 099/0 007/0 0004/0

 سه 005/0 05/0 099/0 007/0 0009/0

 

 بندی و پیشنهادات جمع

کاری موجود در اقلیم طالعه هدف ارائه تحلیل کمی و مبتنی بر مقایسه از وضعیت  و تغییرات ساختاری جنگلدر این م

های جنگلی، ارائه تحلیل مناسب نه تنها راهنمای خشک شهر تبریز بود. با توجه به نیاز روزافزون به توسعه پارکنیمه

ها های احتمالی ناشی از عدم موفقیت کاشت گونهه از هزینههای سازگار با شرایط منطقه خواهد بود بلکانتخاب گونه

-گونه لذا انتخاب است، پایدار نسبتاً و جدید نظام بوم یک به دستیابی کاریجنگل از هدف که از آنجاخواهد کاست. 

با گذشت  های این پژوهش،دارد. براساس یافته ایویژه اهمیت مطلوب رشد و مانیزنده توان با سازگار های مناسب و

ساله از زمان کاشت درختان در پارک جنگلی صائب تبریزی، تفاوت قطری در درختان ایجاد نشده است و  35حدود 

شناسی )مانند تنک کردن و های جنگلشود که با دخالتکاری به سمت ناهمگنی پیش نرفته است. توصیه میجنگل

بب پایداری بیشتر در این پارک شد. نتایج این تحقیق کاری کمک کرد تا سهرس کردن(، به ناهمگنی در این جنگل

-عنوان حلقههای کشور بهکاریشناسی در جنگلتواند توجیهاتی عینی برای اهمیت ایجاد آگاهانه راهبردهای جنگلمی

شناسی در بهبود وضعیت ای مفقوده در مدیریت جنگل کشور کمک کند، زیرا توان بالقوه استفاده از فنون جنگل

گیران منابع طبیعی کشور نادیده گرفته شد. این های جنگلی کشور، توسط مدیران و تصمیمها و پارککاریلجنگ

کاری و رهاسازی کاشت کشور است که آیا پس از جنگلهای دستپژوهش فتح بابی در بررسی وضعیت ساختار جنگل

شود که اند یا خیر؟ در پایان پیشنهاد میتههای جنگلی به سمت ناهمگنی و پایدار شدن پیش رفپارک، ساختار توده

کاشت کشور شود تا بتوان با اقدامی عاجل، به بهبود های دستاقدام به بررسی خصوصیات ساختاری جنگل در پارک

ها، بسیاری از وظایف ها اقدام شود، زیرا که با توجه به احاله مدیریت در این پارکوضعیت پوشش گیاهی در این پارک

-های زمانی کوتاه یا میانها در دورهها، مراتع و آبخیزداری کشور برداشته شده است و این پارکسازمان جنگلاز دوش 

ها دارای اطالعات اندکی درباره فواید اقدامات  مانند واگذار شده است، که این ارگان هایی مانند شهرداریمدت به ارگان

دلیل خالی باشند )بهمی -شناسی همگام با طبیعتای اصلی جنگلعنوان یکی از بازوهبه–تنک کردن و هرس کردن 

شود که با احاله مدیریت، اقدام به بودن از نیروی تخصصی جنگل(، لذا به مدیران ادارات منابع طبیعی پیشنهاد می

شود ند، پیشنهاد مینمایها میهایی مانند شهرداری که اقدام به مدیریت پارکها ننمایند و به ارگانفراموشی این پارک

های جمعی از متخصصین شناسی برای بهبود وضعیت فضای سبز استفاده نمایند؛ تشکیل کارگروهکه از دانش جنگل

تواند کمک شایانی در پیشبرد کاری منابع طبیعی کشور، میها و ادارات فنی جنگلداری و جنگلفضای سبز شهرداری

 کشور بنماید.    اهداف احیا، حفظ و گسترش پوشش جنگلی در

 منابع
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های ای گیاهی در ارتباط با شرایط ادافیک در اکوسیستمارزیابی تنوع گونه -2-4-11

 تحت مدیریت و مدیریت نشده

  9، رمضانعلی پوررستمی*2ا عطارروشن، سین 1ندا حمیدی

 دانشجوی دکتری محیط زیست، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران. -9

 نویسنده مسئول: استادیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران -3

(sina_2934@yahoo.com) 

 فارغ التحصیل دکتری علوم جنگل دانشگاه تهران -9

 کیدهچ

یکی از اجزای مهم اکوسیستم که نقش تولید کننده دارد، پوشش گیاهی آن است که امروزه با توجه بـه بهـره بـرداری و تخریـب     

 جنگل ها و نابودی گونه های گیاهی، بررسی تنوع آنها به عنوان یکی از اصول توسعه پایدار از اهمیت زیادی برخوردار شده اسـت. 

ه ای گیاهی در ارتباط با شرایط ادافیک در اکوسیستم های تحت مدیریت و مـدیریت نشـده، دو قطعـه    به منظور ارزیابی تنوع گون

جنگلی که از نظر شرایط فیزیوگرافی )شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریـا( شـرایط یکسـانی داشـتند در حـوزه آبخیـز       

یاهی با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک شفارود واقع در استان گیالن انتخاب گردید. با هدف بررسی پوشش گ

متر مربع( انتخاب و داده های مربـوط   400متر ) 30×30قطعه نمونه به ابعاد  60قطعه نمونه در هر منطقه و در مجموع  90تعداد 

متـر مربعـی یـک     400ای برداشت گردید. به منظور مطالعه پوشش علفی در مرکز هر قطعـه نمونـه   درختچهبه پوشش درختی و 

های علفی با استفاده از روش بـرون بالنکـه ثبـت گردیـد. در هـر      گونهمتر مربع انتخاب و درصد فراوانی  900میکرو پالت به ابعاد 

( برداشت، با هم مخلوط و در نهایت یک نمونه خاک ترکیبی برای بررسـی  0-90نمونه خاک از افق سطحی ) 5قطعه نمونه تعداد 

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه مشـخص گردیـد    یکی و شیمیایی در هر منطقه به آزمایشگاه منتقل گردید.مشخصه های فیز

وینـر و غنـای مارگـالف مقـادیر      -وینر، یکنواختی شانون -منطقه مدیریت نشده از نظر شاخص های تنوع سیمپسون، تنوع شانون

باشد. الزم بـه ذکـر   میدار معنی %95دهد و این اختالف در سطح میبیشتری را نسبت به منطقه مدیریت شده به خود اختصاص 

( انجـام  PCAهای اصلی )مولفهباشد. براساس نتایج آنالیز تجزیه به نمیدار معنیای درختچهاست که اختالف این مقادیر در الیه 

متعلـق بـه منطقـه مـدیریت      های خاک دو منطقه مشخص گردید مهمترین عوامل در تفکیک قطعات نمونهمشخصهشده بر روی 

تـرین عامـل در   های شیمیایی و عناصر غذایی به شـمار مـی رونـد و مهـم    فاکتورباشد که همگی از مینشده ازت، فسفر و پتاسیم 

تفکیک قطعات نمونه متعلق به منطقه مدیریت شده وزن مخصوص ظاهری می باشد که از فاکتور های فیزیکـی خـاک محسـوب    

 شود. می

 های اصلی، شفارود، گیالن.   مولفهای گیاهی، مدیریت شده، مدیریت نشده، تجزیه به گونهتنوع  :کلمات کلیدی

 مقدمه

گیاهان، سومین بعد محیط طبیعی را تشکیل می دهند که با ساختاری پیچیده تر از اقلیم و خاک در خشکیها و آب ها پدیدار می 

ای را در زندگی موجودات زنده، حفظ طبیعت و تعادل اکوسیستم ایفا می شوند و به عنوان یکی از منابع بوم نظام نقش عمده 

کنند. به همین دلیل پوشش گیاهی همواره به عنوان بخش جدا ناپذیر اکوسیستم خواهد بود. گیاهان، اجتماعی زندگی کرده و در 

یمای ظاهری رستنی های شمال البرز یک اکوسیستم بین گیاهان و سایر اجزای آن ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. با نگاهی به س

ها بر اساس سرشت بوم شناختی خود، رویشگاه خود را انتخاب می کنند. نفوذ شرایط اقلیمی، مشاهده می شود که این  گونه

پستی و بلندیها، شیب ها و جهت های مختلف جغرافیایی، نوع خاک و حتی سنگ مادری هر یک به نوبۀ خود در تشکیل و ایجاد 

(. با تخریب جنگل ها و کاهش مساحت آنها، شاهد انقراض گونه های 9966مختلف گیاهی شریک می باشند )اسدالهی، جوامع 
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گیاهی و جانوری در نتیجه کاهش تنوع زیستی در دنیا خواهیم بود. هر یک از گونه های گیاهی و جانوری در زنجیره غذایی یک 

یک گونه، تعادل حیاتی در طبیعت به هم می خورد )محمدی فاضل و  اکوسیستم نقش حیاتی بازی می کنند که با نابودی

های گیاهی، ساختار جمعیتی، الگوی فراوانی و پراکنش گونهگیاهی عبارت است از گوناگونی تنوع زیستی (. 9979همکاران، 

د. تنوع زیستی ضامن اکوسیستم های جنگلی بکار گرفته می شوی مقایسه وضعیت اکولوژیکی گیاهان که به عنوان شاخصی برا

رویشگاهی که تنوع زیستی بیشتری  (.9979انعطاف پذیری و ظرفیت سازی اکوسیستم جنگل با محیط پیرامون است )حسینی، 

(. Smith, 1996داشته باشد پایداری اکولوژیکی و حاصلخیزی بیشتری خواهد داشت و یک اکوسیستم پایدار و پویا خاهد بود )

وع زیستی که در ارزیابی زیستگاهها از آن استفاده زیادی       می شود شاخص تنوع گونه ای است و یکی از شاخص های مهم تن

میزان آن به ثبات محیط زیست بسنگی دارد. از آنجایکه این ثبات در اجتماعات و اکوسیستم های مختلف متفاوت می باشد 

هد بود. به این جهت تنوع گونه ای اهمیت زیادی د ر وضعیت تنوع گونه ای نیز در این مناطق دستخوش تغیرات محیطی خوا

 (. 9919عملکرد و دخالت انسانی در سیستم طبیعی دارد )اردکانی، 

آگاهی از تاثیرات اجرای شیوه های مختلف مدیریت جنگل بر روی زادآوری و تنوع گونه ای به منظور حفظ و توسعه جنگل بسیار 

والنی تحت تاثیر دخالت انسان واقع شده اند، ساختار تغییـر شـکل یافتـه جنگـل بـه      ضروری می باشد. در مناطقی که به مدت ط

 عنوان یکی از عوامل اصلی تهدید تنوع زیستی و کاهش زادآوری گونه های اصلی در نظر گرفته شده است. 

بـت، سـاختار تـوده و    نوع و شیوه مدیریت جنگل هم یک نوع از دخالت بشری است که تاثیر زیـادی بـر روی تنـوع گونـه ای، رقا    

(. بهره برداری و دیگر بالیای طبیعـی در جنگـل هـای    Nagaike et al., 2005عملکردهای اکوسیستم جنگل خواهد گذاشت )

خزان کننده و        پهن برگ مناطق معتدله می تواند باعث تغییر در ترکیب نسبی گونه های درختی و تاثیر شدید بر تنوع گونه 

(. در مجموع مدیریت اکوسیستم هـای جنگلـی از طریـق اجـرای شـیوه هـای       Mielikainen et al., 2003ای درختان شود )

جنگلشناسی بایستی به نحوی باشد که عالوه بر تولید چوب، تنوع زیستی و در نتیجه پایداری اکوسیستم را نیز حفظ و ارتقاء دهد 

(Bengtsson et al., 2005.) 

با تحت پوشش    قرار  9953زرگترین شرکت های دولتی کشور در زمینه جنگل( در سال شرکت سهامی جنگل شفارود )یکی از ب

دادن مساحت زیادی از جنگلهای گیالن بمنظور تامین بخشی از نیاز صنایع سلولزی در استان گـیالن تاسـیس گردیـد. مسـاحت     

فقره طـرح جـامع جنگلـداری مـی      79هزار هکتار و در غالب  950جنگل های تحت پوشش شرکت شفارود در حال حاضر حدود 

از جنگلهای استان را شامل می شود. در این مطالعه سعی شده است که تنوع   گونه های گیاهی در  %37باشد که سطحی معادل 

مناطق مدیریت شده )بهره برداری( و مدیریت نشده )کمتر دست خورده( محدوده ای از جنگل هـای شـفارود ارزیـابی و مقایسـه     

ان با استفاده از نتایج بدست آمده تصمیمات صحیح در برنامه ریزی به منظور بهره برداری و مدیریت جنگل در آینـده  گردد تا بتو

 به ترتیبی اتخاذ نمود که عالوه بر حفظ تنوع گونه ای، پایداری اکوسیستم نیز حفظ و ارتقاء یابد. 

 روش بررسی
 منطقه مورد مطالعه

شفارود معروف به سری نوده که یکی از هفده سری حوزه آبخیز شفارود بشمار می رود و از  9به منظور انجام این مطالعه سری 

بند شمال جنگل های میان نظر تقسیمات کشوری زیر نظر فرمانداری رضوانشهر می باشد انتخاب گردید. منطقه مورد مطالعه جزء

و عرض  41، 51و 41، 53´بین طول جفرافیایی متر از سطح دریا و  500-9600کشور محسوب شده و در محدوده ارتفاعی 

قرار دارد. با بررسی و جنگل گردشیهای به عمل آمده با کارشناسان شرکت شفارود،   97، 96و 97، 93جغرافیایی    

ت هکتار با جهت عمومی غربی و جنوب غربی به عنوان اکوسیستم مدیری 99)قطعه شاهد( به مساحت          99پارسل شماره 

هکتار با جهت عمومی غربی و جنوب غربی به عنوان یک جنگل بهره برداری شده   97به مساحت  96نشده و پارسل شماره 

 )مدیریت شده( انتخاب شدند.
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 حوزه شفارود، استان گیالن( 9)سری ؛ موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل
 

انتخاب شده از نظر مشخصات فیزیوگرافی یکسان بوده و حداالمکان به منظور خنثی  الزم به ذکر است سعی گردید پارسل های 

نمودن تاثیر اقلیم بر پوشش گیاهی در مجاورت هم قرار داشته باشند تا تغییرات ایجاد شده منعکس کننده تاثیر بهره برداری بر 

دیریت نشده را تحت عنوان جنگل کمتر دست تنوع گونه های گیاهی در منطقه باشد. همچنین در این مطالعه اکوسیستم م

خورده و اکوسیستم مدیریت شده را تحت عنوان جنگل بهره برداری شده نامگذاری می کنیم. با استفاده از اطالعات به دست آمده 

ارندگی سالیانه درجه سانتیگراد و متوسط ب 4/95از ایستگاه کلیماتولوژی پیلمبرا متوسط درجه حرارت سالیانه این منطقه برابر با 

-بندی میمیلیمتر برآورد می گردد. بنابر تقسیم بندی دومارتون این حوزه از نظر اقلیمی جزء اقلیم بسیار مرطوب طبقه 9440

-است. رسوبات توفی و شبهحوزه شفارود از رسوبات دوران دوم دوره کرتاسه تشکیل یافته 9کل سری شناسیشود. از نظر چینه

دهند. قطعات مورد مطالعه های آذرین )آندزیت، بازالت و گرانیت( ساختار لیتولوژی منطقه را تشکیل میزهتوفی با تدافن گدا

جنگلی و فعالیت سانتیمتر از نوع مول 4-5دارای تیپ خاک تکامل نیافته رانکر با عمقی کم، نفوذپذیری خوب و ضخامت الشبرگ 

 (.9979ارود، شف 9جنگلداری سری باشد )طرحبیولوژیکی مطلوب می

 روش مطالعه
قطعه نمونه با استفاده از نمونه بـرداری بـه روش    60قطعه نمونه در هر منطقه و در مجموع  90به منظور انجام این مطالعه تعداد 

 & Wittakerتصادفی سیستماتیک برداشت و برای تعیین مساحت قطعات نمونه از روش پالتهای حلزونی ویتاکر استفاده شد )

Levin, 1997 متر مربع برای برداشت گونه های درختی و درختچه ای و در مرکز هر  400(. بر این اساس قطعات نمونه به ابعاد

متر مربعی جهت برداشت پوشش علفی پیاده گردید. در هر قطعه نمونه ابتدا تعداد و سپس نام  900قطعه نمونه، یک قطعه نمونه 

-Braunت و در مقابل آن با استفاده از جدول اقتبـاس شـده از جـدول ترکیبـی )    علمی هر گونه به تفکیک جنس و گونه یادداش

Blanquet, 19329 -( میزان پوشش سطحی هر گونه در قطعات نمونه ثبت گردید )جدول.) 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه آبخیز  9سری 

 شفارود

1
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1

3 

 : منطقه کمتر دست خورده99پارسل شماره 

 : منطقه بهره برداری شده96پارسل شماره 
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    (Zahedi Amiri, 1998بالنکه ) -جدول اقتباس شده از جدول پوشش فراوانی برون -1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سـانتیمتر   90ی خاک تا عمـق  متر مربعی به منظور بررسی مشخصه های فیزیکی و شیمیایی افق سطح  400در هر قطعه نمونه  

تعداد پنج نمونه خاک از چهار گوشه و مرکز هر قطعه نمونه برداشت و با هم مخلوط شدند تا یک نمونه خاک ترکیبـی بـه دسـت    

(. نمونه های خاک در هوای آزاد به مدت دو هفته خشک گردید و پـس از انتقـال بـه آزمایشـگاه از     Maranon, 1999آمد      )

یلیمتری عبور داده شد، از این طریق درصد سنگریزه به دست آمد. وزن مخصوص ظاهری بـه روش کلوخـه انـدازه    الک های دو م

متر، پتاسیم قابـل جـذب بـه     PHگیری گردید. تعیین بافت خاک به روش هیدرومتری بایکاس، اسیدیته خاک به وسیله دستگاه 

بـر حسـب    Kjeltect Distribution Unitتگاه ، نیتـروژن بـه کمـک دسـ    ppmبر حسب واحد  Flam Photometryروش 

جهت آنـالیز داده   بر اساس درصد و فسفر قابل جذب نیز به روش السون انجام شد. Walkley-Blackدرصد، ماده آلی به روش 

 از شاخص های زیر استفاده گردید: ها و برآورد تنوع گونه ای گیاهی

 

 (Sغنای گونه ای ) -
(. در Humphrise et al, 1996بی غنای گونه ای رویشگاهها و جوامع گیاهی تعداد گونه هاسـت ) ساده ترین معیار برای ارزیا 

صورتی که فهرست کاملی از گونه ها از یک جامعه اخذ شده باشد، این شاخص یک معیار تنوع زیستی بسیار مفیدی را فراهم می 

 (. بنابراین:Magurran, 1988نماید )

 Richness  = S =قطعه نمونه تعداد کل گونه های موجود در 

 (Hتنوع گونه ای شانون وینر ) -

این شاخص هم تعداد گونه ها و هم پراکنش افراد در میان گونه ها را مد نظر قرار می دهد. این شـاخص حساسـیت بیشـتری بـه     

 ( و رابطه آن به صورت زیر می باشد:Magurran, 1988فراوانی گونه های نادر در قطعه نمونه دارد )

( *ln( ))H Sum Pi Pi   
Hشاخص تنوع گونه ای شانون وینر : 

Pi نسبت پوشش گونه :iام به سطح پوشش کل گونه ها 

 متغیر است. هرچه مقدار آن بیشتر باشد یعنی اکوسیستم تنوع باالتری دارد. 6مقدار عددی این شاخص از صفر تا 

 (Eیکنواختی شانون وینر ) -
ا یک تغییر می کند و یکنواختی یک بدین معنی است که همه گونه های موجود در قطعـه نمونـه دارای   مقدار یکنواختی از صفر ت

 (.9919فراوانی یکسانی هستند )اردکانی، 

                                                                                             
ln( )

H
E Evenness

Richness

  

 شماره کد فراوانی درصد پوشش میانگین پوشش

5/0 9- 0  9- 9  R 

75/9 5/3- 9 30- 9 + 

75/9 5- 5/3 30 < 9 

90 95- 5 - a3 

30 35- 95 - 2b 

5/97 50- 35 - 9 

5/63 75- 50 - 4 

5/17 900- 75 - 5 
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 (Dه ای سیمپسون )تنوع گون -
این شاخص به نحو عمده به عنوان شاخص چیرگی استفاده می شود، چرا که حساسیت بیشتری به پوشـش گونـه هـای عمـومی     

(Common Species( در قطعه نمونه یا جامعه دارد )Magurran, 1988:رابطه آن به صورت زیر می باشد .) 

1 ( * )D Sum Pi Pi 1 ( * )D Sum Pi Pi  
، تراکم، فرکانس و چیرگی نسبی گونه های گیاهی در الیه درختی، درختچه (SIV)به منظور برآورد مقدار اهمیت نسبی هرگونه 

ای و علفی به تفکیک برای هر منطقه محاسبه و از حاصل جمع آنها مقدار اهمیت نسبی حاصل می شود. تراکم، فرکانس و 

 (.9914ی ذیل محاسبه می گردد )پوربابایی، ها از فرمولهاچیرگی نسبی    گونه

تعداد افراد یک گونه(= تراکم نسبی ÷ )تعداد فراد تمام گونه ها × 900  

قطعات نمونه شامل یک گونه(= فرکانس نسبی ÷ )کل قطعات نمونه ای که گونه ها را در بردارند × 900  

ه یک گونه(= چیرگی نسبی سطح مقطع برابر سین÷ )سطح مقطع برابر سینه تمام گونه ها × 900  

 (SIV) چیرگی نسبی + فرکانس نسبی + تراکم نسبی = مقدار اهمیت هرگونه    

استفاده شد. در قدم اول  Excel ،SPSS 11.0 ،PC.ORD for windowsبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای 

سپس به منظور مقایسه اختالف مقـادیر شـاخص هـای تنـوع      ( بررسیK.Sاسمیرنوف ) -نرمال بودن داده ها با آزمون کلموگراف

غیرجفتی استفاده گردید.  tاز آزمون  %95محاسبه شده در دو منطقه، همچنین مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک در سطح 

جهـت تعیـین    PCAآنـالیز  PC.ORD for windows پس از تعیین متغیرهای محیطی با ایجاد مـاتریس حاصـله در برنامـه    

شخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک موثر در اختالف بین قطعات نمونه شناسایی و نتایج روی محورهای دو بعدی نمایش داده م

 شد.

 هایافته
گونه  95گونه گیاهی وجود داشت که از این تعداد  76با توجه به بررسی های انجام شده در منطقه مورد مطالعه در مجموع تعداد 

 Cersus Avium ،Fraxinus excelsior ،Sorbusگونه علفی بودند. گونه های درختی  55ای و  گونه درختچه 6درختی، 

Torminalis ،Ulmus Glabra  مختص به قطعه کمتر دست خورده و گونهGleditchia Caspica  مختص به قطعه بهره

 برداری شده می باشد.   

فقط در قطعه کمتر  Cornus australis ،Lourocernasus officinalisگونه درختچه ای شناسایی شده دو گونه  6از 

 Adianthum capillus ،Ephorbia amygdaloides ،Galiumدست خورده یافت شدند. همچنین گونه های علفی 

rotundifolium ،Lathyrus Montana ،Petasites hybridus ،PolyPodium Vulgaris ،Polygonatum 

oriental ،Vaccinium Arctostaphylos ،Eryngium umbellifera گونه  9خورده و مختص به منطقه کمتردست

فقط در قطعه بهره برداری شده   Luzula foresteri ،Tripleurospermum disciforme ،Trifolium repnesعلفی 

ای محاسبه دیده شد. پس از جمع آوری و شناسایی گونه های گیاهی موجود در منطقه ابتدا شاخص های مختلف تنوع گونه 

 (.  3-اری شاخص ها ترسیم شد )شکلگردید، سپس نمودار مقادیر میانگین و خطای آم
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 برداری شدهای گیاهی مناطق کمتر دست خورده و بهرههای تنوع گونهمقایسه میانگین شاخص  -2شکل 

  

ای مشـخص  وینر و غنای گونه -وینر، شاخص یکنواختی شانون -ن و شانونای سیمپسوهای تنوع گونهبا توجه به میانگین شاخص

(.  پـس از انجـام   3-باشد )شـکل برداری شده مقادیر بیشتری را دارا میگردید منطقه کمتر دست خورده در مقایسه با منطقه بهره

 tاز آزمـون   %95هـا در سـطح   ه میانگینها، به منظور مقایس( و اطمینان از نرمال بودن دادهK.Sاسمیرنوف ) -آزمون کولموگراف

 غیرجفتی استفاده و نتایج زیر حاصل گردید.
 

 غیرجفتی tای بین دو منطقه با استفاده از آزمون های تنوع گونههای شاخصنتایج مقایسه میانگین -2جدول 

 غنای گونه ای وینر -یکنواختی شانون وینر -تنوع گونه ای شانون تنوع گونه ای سیمپسون

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار طقهمن

کمتر دست  6/31 39/9 79/0 93/0 34/3 34/0 16/0 054/0

 خورده

برداری بهره 6/99 43/3 63/0 99/0 14/9 39/0 79/0 056/0

 شده

003/0   ** 000/0   ** 095/0   * 000/0  داریمعنی **  

 05/0، * معنی دار بودن در سطح 09/0** معنی دار بودن در سطح 

وینر و تنوع سیمپسون در سـطح   -بر اساس نتایج حاصل از این آزمون، اختالف میانگین شاخص های غنای گونه ای، تنوع شانون

 (. 3-)جدولمعنی دار می باشد  %95وینر بین دو منطقه در سطح  -و اختالف میانگین شاخص یکنواختی شانون 99%

0/71

0/86

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

منطقه کمتر دست خورده منطقه بهره برداری شده

نوع جنگل

ن
سو

سیمپ
ص تنوع 

شاخ

1/84

2/24

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

منطقه کمتر دست خورده منطقه بهره برداری شده

نوع جنگل
ن- وینر

شانو
ص تنوع 

شاخ

0/62

0/73

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

منطقه کمتر دست خورده منطقه بهره برداری شده

نوع جنگل

ن- وینر
شانو

ی 
یکنواخت

19/6

28/6

0

5

10

15

20

25

30

35

منطقه کمتر دست خورده منطقه بهره برداری شده

نوع جنگل

ف
ی مارگال

غنا



   

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی همایش 

242 

 

با محاسبه مقادیر تراکم نسبی، فرکانس نسبی و چیرگی نسبی، نمودار اهمیت نسبی برای گونه های درختی، درختچه ای و علفی 

 در دو منطقه کمتر دست خورده و بهره برداری شده ترسیم گردید.                      

 برداری شدهدست خورده و بهرههای درختی دو منطقه کمتر ( گونهSIVاهمیت نسبی ) -9شکل

 برداری شدهای دو منطقه کمتر دست خورده و بهرههای درختچه( گونه SIVاهمیت نسبی ) -4شکل

 

 برداری شدههای علفی دو منطقه کمتر دست خورده و بهره( گونهSIVاهمیت نسبی ) -1شکل

 

ـ   ،        Fagous orientalis ،Carpinus betulusه هـای  بر این اساس در الیه درختی در منطقه کمتر دست خورده بترتیـب گون

Tilia begonifolia        و در منطقه بهـره بـرداری شـده گونـه هـای درختـیCarpinus betulus ،orientalis  Fagous    و

Diospyrus lotus رتیـب  خورده بـه ت ای در منطقه کمتردست(. در الیه درختچه9-در رتبه های اول تا سوم قرار داشتند )شکل

 Prunusو در منطقه بهره برداری شـده بترتیـب    Ilex spicigera ،Prunus divricate ،Cornus australisگونه های 
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divricate ،Crataegus sp. ،Mespilus germanica ر دست خورده بترتیـب گونـه   همچنین در الیه علفی در منطقه کمت

در منطقه بهره بـرداری  و  Mecurialis Prennis ،Primula heterocharoma ،Oplismenus undulatifolius  های

در رتبه های اول  Branchypodium silvestris  ،Viola Silvestris ،Aspleniumadiantum nigrumگونه های شده

 (.5و 4 -هایتا سوم مشخصه اهمیت نسبی قرار دارند )شکل
( نرمال بودن KSاسمیرنوف ) -انجام دادن آزمون کولموگراف پس از تعیین مقادیر مربوط به مشخصه های خاک در آزمایشگاه، با

غیرجفتی انجام شده مشخص گردید که اختالف بین مشخصه  tداده ها مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از آزمون آماری 

دیر مربوط به مشخصه تبادلی معنی دار بوده و مقا Na(، وزن مخصوص ظاهری، تخلخل، ازت، پتاسیم، فسفر و PHهای اسیدیته )

های وزن مخصوص حقیقی، کربن، ماسه، سیلت و شن اختالف معنی داری بین دو منطقه کمتر دست خورده و بهره برداری شده 

 (.9-نشان ندادند )جدول

 نتایج حاصل از آزمایش نمونه های خاک بین مناطق کمتر دست خورده و بهره برداری شده -9جدول

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 nsو عدم معنی دار بودن  05/0، * معنی دار بودن در سطح 09/0** معنی دار بودن در سطح 

( اسـتفاده گردیـد. بـرای ایـن منظـور پـس از       PCAی )به منظور تعیین عوامل محیطی تاثیرگذار از روش تجزیه مولفه های اصـل 

محور  ،(Eagen Value)( به جهت دارا بودن سهم بیشتری از مقدار ویژه PCAاستاندارد کردن داده ها، از محورهای یک و دو )

 (.4-( استفاده گردید )جدول%9/97و محور دوم  %9/51واریانس )محور یک با درصد  35/9و محور دوم  01/4یک 
 

 محور اول )افق های زیر سطحی(  1تجزیه مقدار ویژه و درصد واریانس  -4لجدو

 مشخصه های خاک درجه آزادی  سطح معنی داری t    مقدار

 اسیدیته  51 * 09/0 5/3

 وزن مخصوص ظاهری 51 ** 000/0 4/9

6/0- 5/0 ns 51 وزن مخصوص حقیقی 

 تخلخل 51 ** 000/0 9/5

3/0 9/0 ns 51 کربن آلی 

3/0 1/0 ns 51 رس 

9/9- 06/0 ns 51 سیلت  

09/9 9/0 ns 51 ماسه  

  ازت کل 51 ** 000/0 04/9

  فسفر قابل جذب 51 ** 000/0 5/5

  پتاسیم قابل جذب 51 ** 009/0 4/9

 سدیم تبادلی 51 ** 004/0 03/9

 همبستگی مقدار ویژه )محور دوم(  همبستگی مقدار ویژه )محور اول(  مشخصه های خاک

 * 3/3 * -01/4 اسیدیته

 ns -9/3 * -9/90 وزن مخصوص ظاهری

 * 4/9 * -96/0 تخلخل
 * ns 1/9 -6/9 ازت

 * 6/9 * -9/6 فسفر

 * -3/3 * -09/6 پتاسیم

 ns 3/0 * -9/9 سدیم تبادلی
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بر اساس نتایج حاصل از این آنالیز مشاهده گردید قطعات نمونه متعلق بـه جنگـل کمتـر دسـت خـورده بـا محورهـای یـک و دو         

بـه همـین    همبستگی دارند و این در حالی است که این جنگل بیشترین همبستگی را با جهت مثبت محور یک نشان مـی دهـد.  

( همبسـتگی دارنـد بـا ایـن     PCAترتیب قطعات نمونه متعلق به جنگل بهره برداری شده هم با محورهای اول و دوم مختصـات ) 

 (.6-تفاوت که این جنگل بیشترین همبستگی را با جهت منفی محور یک نشان می دهد )شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (PCAهای اصلی ) پراکنش قطعات نمونه در محور مختصات تجزیه مولفه -1شکل

 

 (PCAهای )های خاک با محورنتایج همبستگی پیرسون مشخصه -1جدول 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 nsو عدم معنی دار بودن  05/0، * معنی دار بودن در سطح 09/0* معنی دار بودن در سطح *

(، r: 9/6(، فسفر )r: 6/9( با عواملی همچون ازت )PCAبر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون مشخص گردید محور یک )

( r: 9/9تبادلی ) Na( و r: 9/90) ( و وزن مخصوص ظاهری01/4 :r) PH( همبستگی مثبت و با مشخصه r: 09/6پتاسیم )

همبستگی منفی دارد. قطعات نمونه متعلق به جنگل بهره برداری شده با محور یک همبستگی منفی و با محور دو همبستگی 

و وزن مخصوص ظاهری همبستگی منفی  PHمثبت دارد. با توجه به نتایج همبستگی پیرسون محور یک با عواملی همچون 

(. بر این اساس می توان بیان نمود که با حرکت از جهت 5 -( همبستگی مثبت دارد )جدول3/3 :r) PHبا داشته و محور دوم 

منفی محور اول به سمت مثبت همان محور بر میزان عناصر غذایی افزوده شده یعنی دقیقاً جهتی که قطعات نمونه منطقه کمتر 

مقدار اسیدتیه و بویژه وزن مخصوص ظاهری خاک با حرکت از دست خورده نیز با آن جهت همبستگی مثبت را نمایش دادند. 

جهت مثبت محور یک به سمت منفی همان محور یعنی جهتی که قطعات نمونه متعلق به منطقه بهره برداری شده با آن جهت 

 (.7 -و شکل 5 -همبستگی نشان دادند کاهش می یابد )جدول

 

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس ارزش تابع ویژه محور

9 01/4 99/51 99/65 

3 35/9 99/97 39/16 

9 99/0 7/5 99/99 

4 93/0 6/4 69/96 

5 93/0 7/9 96/91 

6 99/0 6/9 000/900 
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 (PCAهای اصلی )مختصات تجزیه مولفه های خاک در محورپراکنش مشخصه -7شکل

 

بر این اساس می توان اظهار داشت مهمترین عوامل در تفکیک قطعات متعلق به جنگل کمتر دست خورده ازت، فسفر و پتاسیم  

 ت نمونه متعلق بهروند و مهمترین عامل در تفکیک قطعاباشد که همگی از فاکتورهای شیمیایی و عناصر غذایی به شمار میمی

 باشد.برداری شده وزن مخصوص ظاهری و تا حدودی هم اسیدیته خاک میبهرهجنگل 

 گیریبحث و نتیجه
انتشار و توسعه گونه های گیاهی در طبیعت اتفاقی نیست. بلکه این پوشش تحت تاثیر عوامل مختلف بوجود آمده است. در واقع 

ین راهنمای بسیار مفیدی برای اظهار نظر در مورد شرایط پوشش گیاهی آیینه تمام نمای خصوصیات رویشگاه است. بنابرا

برداری گاهی (. بررسی های انجام شده در دنیا نشان داده که بهره Barnes et al., 1998اکولوژیکی منطقه محسوب می شود )

ین و خطای انگدر این مطالعه می(. Connell, 1978تنوع زیستی و در مواردی باعث کاهش آن می شود )اوقات باعث افزایش 

دهد که تنوع شانون ـ وینر گونه های گیاهی در منطقه کمتر دست خورده و بهره برداری شده نشان میآماری تنوع سیمپسون و 

در واقع کمترین میزان تنوع و بیشترین تخریب در منطقه  در منطقه کمتر دست خورده بیشتر از منطقه بهره برداری شده است.

دارد. در این منطقه به صورت انتخابی گونه های درختی برداشت شده که این عامل به همراه برداشت بهره برداری شده وجود 

های روستایی و چرای مفرط دام در منطقه باعث نابودی و سیر قهقرایی در این جنگل ها می شود. بر اساس تئوری تخریب 

تمرار آن، تنوع به پایین ترین سطح تنزل می یابد و نتیجه حداکثر غنای گونه ای در حد متعادل استرس به وجود می آید و با اس

اینکه تخریب جوامع گیاهی تا حد تخریب متعادل و دست کاری محدود مجاز بوده و تنوع و غنای گونه ای را افزایش می دهد 

(Connell, 1978.) ه نسبت به منطقه بر اساس نتایج مطالعه حاضر مشخص گردید که غنای گونه ای در منطقه بهره برداری شد

کمتر دست خورده کاهش محسوسی داشته است. با استناد به تئوری تخریب می توان نتیجه گرفت دخالت ها و تخریب در این 

منطقه خارج از حد تعادل و با شدت زیاد انجام گرفته است. با بررسی لیست فلورستیک منطقه مشخص گردید گونه های درختی 

یالس وحشی، بارانک و غیره ...... از منطقه بهره برداری شده برداشت شده است به ترتیبی که این با ارزش منطقه نظیر ملچ، گ

 گونه ها فقط در منطقه کمتر دست خورده دیده می شوند.

(، اظهار می دارند دخالت های کنترل نشده و برداشت های بی رویه از توده های جنگلی ارسباران، 9911علیجانپور و همکاران )

اط منطقی و اصولی بین منابع طبیعی و بهره برداران طبیعت را دچار مشکل کرده است و تغییرات کمی و کیفی معنی داری ارتب

ساله میانگین تعداد گونه ها در منطقه  95را در این جنگلها بوجود آورده است. ایشان بیان می دارد پس از یک دوره حفاظت 

طالعه حاضر را تایید می کند. در این مطالعه مشخص گردید غنای و تنوع گونه ای در حفاظت شده افزایش یافته است که نتایج م

داری را نمایش می دهد به ترتیبی که منطقه کمتر دست خورده شرایط مطلوبتری نسبت به الیه علفی دو منطقه تفاوت      معنی

گلی این منطقه در نتیجه کوبیده شدن و کاهش منطقه بهره برداری شده دارد. ترددهای مداوم و حضور دام در عرصه های جن

پتانسیل خاک و باز شدن حفره های کوچک و بزرگ در تاج پوشش باعث استقرار گونه های مزاحم، پیشرو و کم نیاز نظیر تمشک 

طقه در این منطقه شده است که می تواند دلیل کاهش گونه های علفی و در نتیجه کاهش مقادیر تنوع این منطقه نسبت به من

کمتر دست خورده باشد. در بررسی تنوع زیستی در جنگلهای بکر و دست خورده بلوط آرمرده بانه در استان کرمانشاه مشخص 
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شد که بیشترین مقدا تنوع در مورد گونه های علفی مربوط به منطقه بکر و کمترین تنوع را منطقه دست خورده دارا می باشد 

ولید تحت سه شدت بهره برداری در واحدهای مورفولوژیکی انجام گرفت. نتایج این مطالعه بررسی تنوع و ت(. 9915)پوربابایی، 

(. اما 9976نشان داد که بهره وری صحیح و معقوالنه از رستنی های جنگل می تواند بر تنوع زیستی جنگل بیفزاید )پاکدامنی، 

ی که در حال حاضر با آن در زاگرس مواجه شده ایم، اگر این بهره برداری بدون ضابطه و قانون مشخص صورت گیرد، با وضعیت

(. با بررسی منحنی اهمیت نسبی گونه های گیاهی دو منطقه مشخص گردید تغییر مکان 9913روبه رو خواهیم شد )غضنفری، 

در رتبه های اول و دوم منحنی اهمیت نسبی گونه های درختی دو  Carpinus betulusو  Fagus orientalisگونه های 

نطقه بدلیل تمرکز برداشت گونه راش در منطقه بهره برداری شده، و در نتیجه کاهش تراکم آن در عرصه بوده به ترتیبی که م

گونه ممرز که در جنگل مجاور )کمتر دست خورده( در رتبه دوم حضور دارد به رتبه اول صعود کرده است. همچنین منحنی 

نشان می دهد که گونه های غالب علفی منطقه کمتر دست خورده نظیر اهمیت نسبی گونه های علفی  در این مطالعه 

Mecurialis Prennis و گونه علفی  heterocharoma Primula  نسبت به گونهBranchypodium silvestris  در

اهمیت منطقه بهره برداری شده، بیشتر شرایط طبیعی زیرآشکوب جنگلهای راش ایران را نمایش می دهد. با دقت به منحنی 

 Lourocenasusو  Ilex spicigeraنسبی گونه های درختچه ای دو منطقه مشخص گردید گونه های درختچه ای 

officinalis  .نقش بیوشیمیایی مواد آلی در خاک در ایجاد بستر به طور کامل از منطقه بهره برداری شده حذف شده است

تنوع فعالیت آنهاست. نقش شیمیایی مواد آلی در خاک در افزایش عناصر  مناسب برای فعالیت میکروارگانیسمها و افزایش تعداد و

غذایی و ترکیبات آلی در خاک است که به سهم خود ظرفیت جذب و نگهداری عناصر غذایی را در خاک افزایش می دهد. اثر 

فیت تبادلی خاک می شود. فیزیکی مواد آلی در خاک، سبب افزایش در کلوئیدهای آلی خاک و افزایش سطح ویژه و افزایش ظر

عالوه بر این، بهبود ساختمان و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و به طورکلی بهبود شرایط فیزیکی خاک از اثرهای مثبت 

  (.9969ماده آلی موجود در خاک است )حاجی زاده، 

باشـد کـه همگـی از    پتاسـیم مـی  مهمترین عوامل در تفکیک قطعات نمونه متعلق به جنگل کمتـر دسـت خـورده ازت، فسـفر و     

( مشـخص  Baruch, 2005, Mcnab, 1999بر اساس نتایج مطالعات ) فاکتورهای شیمیایی و عناصر غذایی به شمار می روند.

گردید که رویشگاهی با مواد آلی بیشتر، دارای وزن مخصوص کمتری می باشد. همینطور که مشخص گردید مهمتـرین عامـل در   

علق به جنگل بهره برداری شده در این مطالعه وزن مخصوص ظاهری بیشتر نسبت به منطقه کمتر دست تفکیک قطعات نمونه مت

خورده می باشد که نشان از کاهش میزان فاکتور تخلخل در این ناحیه است. این پدیده را می توان با ترددهای مداوم در عرصـه و  

ایجاد خلل و فرجهای مناسب باعث فعالیت میکروارگانیسم هـای   چرای مفرط دام و کوبیده شدن خاک توجیه نمود. بافت خاک با

-(. می9959کند )حبیبی، خاک شده و ایجاد ذخیره آبی مناسب در خاک مقدار رطوبت الزم برای رشد و نمو گیاهان را تامین می

ا می باشند. افزایش میـزان  توان اذعان داشت رویشگاهی که میزان مواد آلی و الشبرگ باالتری دارد، وزن مخصوص کمتری را دار

الشبرگها و فعالیت بیشتر جانداران خاکزی در رویشگاه کمتر دست خورده باعث شده که میزان خلل و فرج در خاک بیشتر شده و 

وزن مخصوص ظاهری کمتر شود و در نهایت خاک شرایط بهتری را از نظر نفوذپذیری داشته باشد. بر این اساس می تـوان گفـت   

 ,Kwiatkowskiاز بهره برداری بی رویه باعث تغییر وضعیت توده های جنگلی و کاهش تنوع گونه ای می شود )تخریب ناشی 

(. مطالعات متعدد در مورد ارتباط بین تنوع گونه ای و توان تولید توده های جنگلی نشان می دهد که با افزایش تنوع گونه 1994

 (. Bengtsson et al., 2002ای بر توان تولید رویشگاه افزوده می شود )

بنابراین با اعمال مدیریت مبتنی بر حفاظت، با افزایش تنوع گونه ای در توده مخروبه و دست خورده بر توان تولیدی این توده هـا  

نیز افزوده می شود. نتایج این مطالعه نشان داد که بهره بـرداری مـی توانـد موجـب کـاهش تنـوع گونـه ای شـده و باعـث شـود           

در مقابل      فشار مفرط، حالت ارتجاعی خود را از دست داده و بسیاری از گونه های گیاهی خود را از دست می دهد. اکوسیستم 

 هر چقدر که بهره برداری اصولی و معقوالنه انجام گیرد تاثیر منفی آن بر مقادیر تنوع کمتر نمود پیدا می کند. 
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 جنگل و پایش  محور مدیریت -2-5

تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدیریت مناطق برای  کاربرد روش -2-1-1

 توسعه جنگل

 2، شادی شریفیان*1فرحناز رشیدی

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  استادیار پژوهش، -9

 (Rashidi@rifr-ac.ir) تهران، ایران 

  انشگاه پیام نور، واحد تهران شرقارزیابی وآمایش سرزمین، د –ی ارشد محیط زیست دانش آموخته کارشناس -3

 چکیده

استوار  سرزمین تولیدی توان ارزیابی و استعدادها شناخت پایه بر منابع طبیعی از همه جانبه استفاده و صحیح ریزیبرنامه امروزه

ارنگه واقع در استان آبخیز اسب برای توسعه جنگلکاری در حوزه مکان های من تعیین مطالعه، این از هدف راستا همین است. در

باشد. در این مطالعه، از نه میالبرز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی 

اراضی مستعد برای توسعه معیار )شیب، ارتفاع، جهت، عمق، زهکشی، فرسایش، تیپ گیاهی، دما و بارندگی( جهت تعیین 

 Arcمحیط  در ها الیه این وارد ساختن و نظر مورد اطالعاتی هایالیه تهیه از پس که ترتیب جنگلکاری استفاده گردید. بدین

GIS به روش  های مورد نظروزن الیه موضوع، با مرتبط متخصصان توسط پرسشنامه تکمیل و تهیه از پس و FAHP و با استفاده

های (، الیهWLCی آخر با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی )در مرحله .بدست آمد EXPERT CHOICEار از نرم افز

ها نشان داد، ( تلفیق و نقشه نهایی توان توسعه جنگلکاری تهیه شد. نتایج حاصل از تعیین وزن معیارGISاطالعاتی در محیط )

درصد 75/99که نشان داد ارزیابی نتایج ه خود اختصاص دادند. همچنینمعیار ارتفاع بیشترین و معیار فرسایش کمترین وزن را ب

 هکتار( 99/4409درصد ) 13/49متوسط و تناسب هکتار( 15/9669درصد ) 49/96تناسب مناسب  منطقه از هکتار( 59/9917)

 دارد. توسعه جنگل برای کم تناسب

 یستم اطالعات جغرافیایی، ترکیب خطی وزنیجنگلکاری، ارزیابی توان اکولوژیکی، منطق فازی، س کلمات کلیدی:

 مقدمه و هدف

 برای طبیعی منابع زمین، از وریبهره حداکثر ضمن تا شودمی موجب اراضی از بهینه استفاده برای ریزیبرنامه 

جانبه  ریزی صحیح و همههای اخیر برنامه (. در دهه9919بماند ) ایوبی و جاللیان ، محفوظ نیز آیندگان استفاده

زیست بر پایه شناخت استعدادها و ارزیابی توان سرزمین، استواراست. توجه به توان تولیدی و اکولوژیکی، میتواند محیط

های (. اکوسیستم3000کننده توسعه پایدار باشد )مجنونیان،  های کاربردی بوده و تضمینگشای تهیه و اجرای طرحراه

اند، نقش مهم و تأثیرگذاری در حفظ تعادل و صورت فعلی درآمده و به های متمادی تغییریافتهجنگلی که در طی زمان

 جلوگیری خاک، فرسایش از جلوگیری در کلیدی جنگل (. همچنین نقش9919برقراری تعادل سرزمین دارند )مخدوم، 

 روحی متسال امر در آن العاده فوق اهمیت و آب سازی ذخیره تولید اکسیژن، زیستی، تنوع حفظ مخرب، هایازسیالب

 ومسئوالن بانان جنگل خوراکی، و دارویی های و فرآورده چوبی محصوالت تولید اکوتوریسم، ترتخصصی اصطالح به یا و

نمایند. سطح  اقدام جنگل سطح توسعه چنین هم و احیاء و حراست حفظ، به نسبت که داشت آن بر را ربط ذی

ار محدود است و همین سطح کم نیز دایم در خطر تخریب های دنیا بسیهای ایران در مقایسه با سطح جنگلجنگل

ها اعمال شود که مبتنی بر ارزیابی توان اکولوژیکی آن باشد )کرمی است، از این رو باید مدیریتی بر باقیمانده این جنگل

یکی انجام های مختلف سرزمین نیز بر اساس ارزیابی توان اکولوژگیری برای انجام کاربری(. تصمیم9999و همکاران، 
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 در ای توسعه با طبیعت، انسان رابطه تنظیم طریق از دارد تالش که است فرآیندی اکولوژیک توان پذیرد. ارزیابیمی

 که جا است آن به تا سرزمین اکولوژیک توان ارزیابی (. اهمیت9919سازد )مخدوم،  فراهم را طبیعت با هماهنگ و خور

-اقتصادی نیاز صورت در باشد )حتی خاصی کاربری اجرای برای مناسب ولوژیکیاک توان فاقد بالقوه سرزمین چه چنان

 بلکه گردد،نمی منطقه زیستی محیط بهبود وضعیت سبب تنها نه طرح آن اجرای کاربری( آن وجود به اجتماعی

 (. Brazier ،9991آورد ) خواهد ارمغان به نیز را بیشترمحیط تخریب

 هاست که از روش سیستمی ابداعی مکها سالزمین به منظور توسعه انواع کاربریبرای ارزیابی توان اکولوژیکی سر

گیری های چند معیاره برای تصمیمهای مدیریتی نوین بر مدلشود. در برنامه( استفاده می9919هارگ )مخدوم، 

بهینگی از  ها به جای استفاده از یک معیار سنجشگیریمعطوف گردیده است. در این تصمیم ((MCDMپیچیده 

گیری در مورد استفاده از از انواع منابع (. تصمیم9997 چندین معیار سنجش ممکن است استفاده شود )اصغر پور،

گیری چندمعیاره تجزیه و ترین فنون تصمیمگیری چند بعدی است که یکی از مهمتجدید پذیر یک فرایند تصمیم

ها و در تعیین وزن و اهمیت نسبی گزینه یند تحلیل سلسله مراتبی( نام دارد. از این فرآAHPتحلیل سلسله مراتبی )

( که اولین بار 9916( استفاده می شود  )اونق و همکاران، GISارزیابی توان اکولوژیکی با سامانه اطالعات جغرافیای )

به  AHP مروزها (.Saati ،9994ریزی معرفی شد )برای تخصیص منابع کمیاب و نیازهای برنامه Saati (9910)توسط 

های مختلفی از جمله مدیریت منابع طبیعی بیشترین کارکرد را گیرد و در زمینهصورت گسترده مورد استفاده قرار می

های متفاوت معیارهای (. با توجه به مقیاس Malczewski ،3004؛ Kangas  ،9993های دیگر دارد )نسبت به روش

یاره، روش فازی روشی پرکاربرد برای استانداردسازی فاکتورها جهت گیری چند معاستفاده شده در فرایند تصمیم

 ,.Mosadeghi et alباشد )ترکیب معیارها بخصوص در مطالعات منابع طبیعی که مسئله عدم قطعیت مطرح است، می

 (. لذا در این مطالعه از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده گردید.2015

ای بسیاری که دارد ابزاری قدرتمند در ارزیابی های سرزمین است و به عنوان یک سیستم با توانایی ه GISاز طرفی  

دهد )نیک نژاد های ارزیابی را کاهش میتواند بر دقت و سرعت کار بیافزاید و هزینهگیری مکانی میپشتیبانی تصمیم 

(. تلفیق Loi & Tuan ،3001ی باشد )ابزار قدرتمندی در انالیزهای امایش سرزمین م GIS(. لذا 9994و همکاران، 

GIS  باAHP بندی است و به خوبی از طریق ان می توان مناطق مناسب و دارای مزایای بسیار جهت مکان یابی و پهنه

های کشاورزی منابع طبیعی، محیط زیست، سنجش قابلیت ها در زمینهنامناسب را به منظور استقرار انواع فعالیت

 (. 9914که دارای بعد مکانی و فضایی هستند، به کار برد )فرجی سبکبار،  اراضی، امایش سرزمین

ها، یکی از های طبیعی و افزایش جمعیت انسانی و نیاز روز افزون به خدمات جنگلبا توجه به روند تخریب جنگل

کاری و جنگل ها و مراتع برای افزایش سطح سرانه جنگل عملیاتترین راهکارهای مورد توجه سازمان جنگلمناسب

-هر از قبل راستا، همین توسعه جنگل است، که انتخاب منطقه مناسب موجب افزایش احتمال موفقیت خواهد شد. در

قرارگیرد. لذا  نظر مد اکولوژیکی منطقه توان ارزیابی و مستعد مناطق یابیمکان بایدمی کاریجنگل پروژه اجرای گونه

های مناسب برای انتخاب مناطق مستعد یکی از روشFuzzy AHP) یاره ) های تصمیم گیری چندمعاستفاده از روش

جنگل که باعث بندی مناطق مناسب برای توسعه کاری است. لذا این مطالعه با هدف پتانسیل یابی و اولویتبرای جنگل

ر در ارزیابی معیارهای موث های اقتصادی و محیط زیستی  و شناساییها  و کاهش هزینهکاریافزایش کارایی جنگل

 منطقه انجام گرفته است. 

 پیشینه تحقیق

  های مختلفی نشان داده شده است.در پژوهش GIS گیری چندمعیاره وهای تصمیمهای تلفیق روشها و برتریتوانایی
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 Grene ( به بررسی روش تصمیم3090و همکاران )داری و گیری چند معیاره و روش فازی برای کاربری جنگل

(، به منظور کاهش تخریب و بهبود پایداری به 9990نگل در کانادا پرداختند.  احمدی ثانی و همکاران)مدیریت ج

گیری چند های زاگرس شمالی با کاربرد تصمیمهای اکوتوریسمی از نظر اکولوژیک در جنگلبررسی امکان فعالیت

ای (، در مقاله9990. مرادزاده و همکاران )پرداختند( RS)و سنجش از دور  (GIS)معیاره، سیستم اطالعات جغرافیایی 

استفاده  AHPو تحلیل سلسله مراتبیGIS به ارزیابی توان جنگل در استان لرستان از سیستم اطالعات جغرافیایی 

های مستعد اکوتوریسم در شهرستان کازرون با استفاده ای به شناسایی پهنه( در مقاله9999کردند. صفاری و همکاران )

به منظور  (،3099و همکاران )  Liaghatپرداختند.  AHPاطالعات جغرافیایی و تحلیل سلسله مراتبی  از سیستم

( AHP)و تحلیل سلسله مراتبی  (GIS)تعیین مناطق مناسب گردشگری در مالزی از سیستم اطالعات جغرافیایی 

های منطبق دیترانه ای و تعیین شاخص( به منظور مدیریت پایدار جنگلهای م3097و همکاران ) Valls استفاده کردند.

کاری در ( به منظور جنگل3097) Szulecka & Monges Zalazar استفاده کردند. AHPبا اکوسیستم از روش 

های طبیعی وجود داشته و استفاده کردند. با توجه به فشار زیادی که بر روی جنگل SWOT-AHPاروگوئه ازآنالیز 

بسیار آهسته ای پیش می رود. این مطالعه انجام شد و با استفاده از آنالیزهای گفته  کاری نیز با سرعتاکنون جنگل

 کاریها تاثیر گذار هستند بدست آمد.فاکتور که بر روی استقرار جنگل 96شده 

 Ezquerro ( به بررسی مدیریت پایدار جنگل با استفاده از تصمیم3099و همکاران ) گیری چند معیاره پرداختند و

 ن کردند که برای مدیریت پایدار جنگل به مجموعه ای از شاخص و معیارها نیاز است. بیا

( در تعیین نقشه پهنه بندی شاخص های کمی و کیفی دشت نیشابور، زیاری و 9990خاشعی سیوکی و همکاران )

جهت مکانیابی  (،9993های مناسب فضای سبز تهران، قنواتی و همکاران )یابی عرصه(، جهت مکان9993همکاران )

(، در پژوهشی به مقایسه مدل 9999فازی استفاده کردند. رستم زاده و همکاران) FAHPبهینه توسعه شهری از روش 

 GISبندی اکوتوریسم در محیط به منظور پهنهfuzzy و روش  (WLC)ترکیب خطی وزنی ( ،Boolienهای بولین )

از روش ترکیبی ارزیابی چند معیاره و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (  با استفاده 9991پرداختند. راهداری و همکاران )

ها حاکی از آن است فازی جهت تهیه نقشه قابلیت جنگلداری اراضی در غرب حوزه آبخیز گاوخونی پرداختند. بررسی

  .است گرفته انجام FAHP مدل با داریجنگل کاربری ارزیابی توان خصوص کمی در که تحقیقات

  تحقیقمواد و روش 

 منطقه مورد مطالعه

 3619و ارتفاع متوسط  9697، حداقل 9665هکتار و حداکثر ارتفاع  5/90091( با مساحت 9حوزه آبخیز ارنگه )شکل

درجه  95ثانیه طول شرقی و  36دقیقه و  99درجه و 59ثانیه تا  95دقیقه و  3درجه و  59متر در موقعیت جغرافیایی 

 واقع شده است.  دقیقه عرض شمالی در شمال شهرستان کرج 51درجه و  95دقیقه تا  53و 

 
 موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز ارنگه -1شکل 
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 روش تحقیق

کاری، معیارهای اثر گذار در تعیین توان اکولوژیک با استفاده از مطالعات مشابه و نظر منظور تهیه نقشه توان جنگلبه

ات منطقه شناسایی شد که شامل نه معیار شیب، جهت، ارتفاع، متخصصان  با در نظر گرفتن هدف مطالعه و خصوصی

 های ارتفاع، شیب و جهت با استفاده از الیهدما، باران، زهکشی، عمق، فرسایش و تیپ پوشش گیاهی بود. نقشه

دما و نقشه های خاک  تولید شد و نقشه های تیپ پوشش گیاهی و تراکم باران و همتوپوگرافی منطقه و نقشه هم

 (  تهیه  گردید. 9:50000پذیری و واحد اراضی خاک  )مقیاسوشش گیاهی، فرسایشپ

ها با استفاده از مدل روش فازی استاندارد شده و در قالب رستر به صورت ارزشی از صفر تا سپس هر کدام از شاخص

تمامی الیه های استاندارد و روش فازی  AHP بعد از این مرحله با تلفیق مدل .انددرآمده   IDRISIافزاردرنرم 355

 وزن ضرب شده و به الیه های وزندار فازی تبدیل شدند. تعیین AHP های نسبی حاصل از مدلشده در هر یک از وزن

 به و کارشناسان زوجی مقایسه طریق از و (AHP)سلسله مراتبی  تحلیل روش به ها،معیار ناسازگاری نرخ ها،معیار

 اثرگذار هایمعیار شناسایی از مراتبی پس سلسله تحلیل فرآیند در .شد انجام EXPERT CHOICEنرم افزار  کمک

 و هامعیار زیر اهداف، معیارها، آن در که باشدمی مراتبی سلسه ساختار ایجاد اول اکولوژیک، گام توان ارزیابی منظور به

 توان اکولوژیکی ارزیابی اینجا در که تاس هدف دهنده نشان ساختار، اول این سطح .شودمی داده نشان آنها بین ارتباط

 زیر پایانی سطح در و مطرح جنگل توسعه در گذار معیار اثر نه دوم، سطح در و باشد می جنگل توسعه منظور به

 ها،گزینه وزن محاسبه ها،زیر معیار و هامعیار )اهمیت ضریب(وزن  محاسبه شامل بعدی گام .گیردمی قرار هامعیار

برای  مرحله این (. در9910باشد )زبردست،  می قضاوت منطقی سازگاری و بررسی هاگزینه نهایی زامتیا محاسبه

اختیار کارشناسان  در که شد طراحی هاییبررسی، پرسشنامه مورد هایمعیار از هرکدام به دهی وزن و اهمیت تعیین

روش ترکیب خطی وزنی( تعیین و ) WLCمرتبط قرار گرفت. در انتها مناطق مستعد توسعه جنگل از طریق روش 

 طبقه بندی گردید.

 نتایج و بحث

 نتایج

 آن برای مناسب هایپهنه تعیین به داری،جنگل کاربری برای محیط اکولوژیک هایویژگی به توجه با تحقیق این در

اهی( و گسسته پیوسته )شیب،جهت،ارتفاع،دما بارش،تراکم گی هایالیه استانداردسازی جهت منظور شد. بدین پرداخته

 استانداردسازی از گردید. بعد استفاده IDRISIمحیط  در فازی عضویت )تیپ گیاهی، بافت خاک، فرسایش( از توابع

 شد توزیع تهیه و بین کارشناسان پرسشنامه 30، تعداد FAHPمدل  از استفاده پیوسته( با و ها )گسسته الیه کلیه

 کاربری توان ارزیابی در مؤثر معیارها از هریک به مربوط هایوزن و رفتگ انجام توسط این کارشناسان زوجی مقایسات

و  349/0به ارتفاع با وزنی برابر با شود بیشترین وزن (. همانطور که مشاهده می9گردید )جدول  محاسبه داریجنگل

 هایوزن آوردن دست به از اختصاص داده شده است. پس 099/0کمترین وزن مربوط به فرسایش با وزنی برابر با 

 ARC GIS 10.2افزارنرم محیط در مطالعه ی موردمنطقه مکانی هایداده پایگاه ها،از الیه یک هر مربوط به نهایی

نوع تابع  ها وشاخص 3 جدول شدند. تبدیل اطالعاتی هایبه الیه ارزیابی فرآیند درمؤثر هایگزینه و شد تشکیل

 دهد.می نشان را مطالعه استفاده شده در این هایالیه عضویت

 )زوجی مقایسه( مراتبی سلسله تحلیل روش و ECافزار نرم از استفاده با شاخص هر وزن -1جدول 

تیپ پوشش  فرسایش عمق زهکشی باران دما ارتفاع جهت شیب شاخص

 گیاهی

 990/0 099/0 943/0 059/0 919/0 079/0 349/0 044/0 905/0 وزن
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  رفته بکار های یهبندی الطبقه نحوه - 2 جدول

شاخص 

 ها

شیب 

 )درصد(

عمق  جهت ارتفاع)متر(

 خاک

تیپ  فرسایش زهکشی

 گیاهی

دما)درجه  باران)میلیمتر(

 سانتیگراد(

نوع تابع 

 عضویت

 پیوسته پیوسته گسسته گسسته گسسته گسسته گسسته پیوسته پیوسته

 

 این به های مربوطنقشه یتهیه و مطالعه مورد یکاری منطقهتوان جنگل ارزیابی بر مؤثر عوامل وزن محاسبه از پس

کاری جنگل توان ی نهایینقشه و شدند تلفیق خود متناظر هایوزن با هاوزنی نقشه خطی ترکیب از استفاده با عوامل،

درصد از  75/99فازی مشخص گردید حدود  AHPطبقه تهیه شد. از نتایج حاصل از روش  4در مطالعه مورد یمنطقه

باشد در کالس مناسب قرار دارد. این مقدار برای کالس هکتار می 59/9917منطقه مورد مطالعه که معادل مساحت 

درصد  49/96باشد. حدود هکتار از مساحت منطقه می 99/4409درصد معادل  13/49خیلی نامناسب و نامناسب برابر

 (. 9سط قرار دارد )جدول باشد در کالس متوهکتار می 15/9669مساحت منطقه مورد مطالعه معادل 

 کاری منطقۀ مورد مطالعه ت طبقات مختلف در نقشه توان جنگلمساح -9جدول 

 (4طبقه  بسیار نامناسب ) (9طبقه  نامناسب) (3طبقه متوسط ) (9طبقه مناسب)      طبقه

 37/9599 66/3191 15/9669 59/9917 مساحت )هکتار(

 %03/95 %10/31 %49/96 %75/99 مساحت ) درصد(

                                                                            

ی انسان دارد. در برخی از مناطق، طبیعت با محیط زیست طبیعی جهان، توان اکولوژیکی محدودی برای استفاده 

شود. بنابراین برای ایجاد یکمترین آسیب آماده توسعه است و در برخی دیگر، کمترین توسعه در آن باعث تخریب م

توسعه در محیط زیست، پیش از برنامه ریزی برای استفاده از آن باید به ارزیابی توان اکولوژیک آن در قالب یک برنامه 

همراه با سیستم اطالعات جغرافیایی جهت ارزیابی  FAHPریزی اصولی پرداخت. در این تحقیق، با استفاده از روش 

شاخص شیب، جهت، ارتفاع، تیپ پوشش گیاهی،  9ر توسعه جنگل در حوزه آبخیز ارنگه بر پایه توان سرزمین به منظو

عمق خاک، زهکشی، فرسایش، دما و بارندگی، انجام گردید و نقشه توان سرزمین در محدوده مذکور تهیه شده که در 

 ان مناطق مناسب برای توسعه جنگل مشخص گردید.

ط زیستی جنگل به منظور طبقه بندی اراضی جنگلی را با استفاده از سامانه اطالعات ( ارزیابی محی9915بابایی کفاکی)

جغرافیایی از عوامل اکولوژیکی اعم از عوامل فیزیکی )نظیر فیزیوگرافی و توپوگرافی؛ خاک، زمین، آب و هوا و اقلیم و...( 

( در پایان نامه 9915ی، حسین زاده )و عوامل زیستی )نظیر پوشش گیاهی و حیات وحش( و عوامل اجتماعی و اقتصاد

های کدیر سر( با استفاده از شاخص -گلندرود )سری پیمود  41کارشناسی ارشد، به ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه 

(، در تحقیقی به منظور 9916فر و همکاران )شیب، جهت، ارتفاع، پوشش گیاهی، خاک، زمین شناسی، اقلیم،  نجفی

های زاگرس از معیار  جنگلی هایاکوسیستم اکولوژیک ،در پتانسیل  توان اساس بر آبخیز ایه حوضه پایدار مدیریت

(، در ارزیابی توان 9911خاک، امیری  و همکاران ) عمق و زمین شکل اقلیم، دریا، سطح از ارتفاع دامنه، جهت و شیب

اده از سیستم اطالعات جغرافیایی از عوامل های ابخیز دوهزار و سه هزار شمال ایران با استفهای حوضهاکولوژیک جنگل

فیزیکی )شامل فیزیوگرافی و توپوگرافی؛ ارتفاع، شیب، خاک، سنگ مادر، بارندگی، دما ( و عوامل زیستی ) شامل تراکم 

(، در تحقیقی جهت ارزیابی توان اکولوژیک به منظور 9919های گیاهی(، شمسه )پوشش، رویش ساالنه، ارزش گونه

های اقلیم، ارتفاع، شیب، جهت، فرسایش، عمق، کاری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی از شاخص توسعه جنگل

های جغرافیایی از شاخص اطالعات سامانه از استفاده با جنگل سطحی توسعه اکولوژیکی توان بافت،به منظور ارزیابی
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 GIS( در استفاده از مدل سازی 3001) LOI & Tuanارتفاع، شیب، جهت، عمق، بافت خاک، مواد الی و فرسایش، 

های آب و هوا، توان خاک، توپوگرافی، پوشش گیاهی استفاده در ارزیابی توان اراضی جنگلی تاتین ویتنام از شاخص

 باشد. کردند، که مشابه این تحقیق می

GIS چندمعیاره  گیریتصمیم روشهای وMCDM به اما هستند؛ ازهم ایزمتم مطالعاتی و تحقیقی حوزه دو که این با 

(، استفاده از روش GISگیری از محیط )شوند. در کنار بهره مندیکدیگر بهره هایتوانایی و مزایا از توانندمی راحتی

گیری، می تواند در به دلیل امکان واردسازی نظرات متخصصان درروند تصمیم (AHP)فرایند تحلیل سلسله مراتبی

معمولی، امکان انعکاس سبک  AHP کاری تأثیر فراوانی داشته باشد اماایی مانند جنگلسازی طرح های توسعهبهینه

، آن را در محیط فازی به AHP تر کردن و کاربردی کردن روشتفکر انسانی را به طور کامل ندارد. ازاین رو برای کامل

های تلفیقی جهت مدل سازی ارزیابی توان برند. بنابراین، تجزیه و تحلیل چند معیاره فازی در استفاده از مدل کار می

 اکولوژِیکی، به افزایش اطمینان و دقت ارزیابی و تصمیم گیری گروهی ارزیابان کمک می کند.

 کشور شمال در بخشی از داریجنگل کاربری توان (، در پژوهشی به ارزیابی9911) همکاران و امیری براین اساس،

داری به کمک توابع های موثر در کاربری جنگلمعیار سازیولوژیک، به فازیپرداختند. پس از تعیین پارامترهای اک

تعیین کردند و  GISارزیابی منطقه در محیط  نهایی ، نقشهAHPبه روش  شاندهیوزن و غیرخطی عضویت خطی و

 سرزمین زیابیامرار در معیاره چند گیریتصمیم هایمدل کمک به نمودن معیارها فازی و دهیوزن که گرفتند نتیجه

 دارد.  بسزایی نقش

های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان زنجان پرداختند. (، در پژوهشی به تحلیل پهنه9999امیر احمدی و مظفری )

های اکوتوریستی مشخص گردید. به همین منظور های مناسب فعالیت، پتانسیل پهنهGISدر این تحقیق با استفاده از 

با استفاده از  (GIS) های اطالعاتی در محیطپوشانی الیهرد نیاز تهیه گردید سپس با تلفیق و همهای اطالعاتی موالیه

(، در پژوهشی به 9994های مناسب توسعه اکوتوریسم استان زنجان مشخص شد. بستانی و شریفی)پهنه (AHP)مدل 

 Minowa  & Phuaخته اند.پردا (FUZZY)پهنه بندی اکوتوریسم شهرستان شیراز با استفاده از مدل فازی 

های مالزی استفاده کردند. بعد از جنگل ریزی برنامه برای GISچندمعیاره با تلفیق  گیریتصمیم (، از روش3005)

استفاده  آنها استانداردسازی فازی برای روش و از پارامترها دهی وزن جهت AHPروش  تعیین پارامترهای موثر، از

و  جنگلداری کاربری برای GISو  معیاره چند گیری های تصمیمروش تلفیق (، از3090همکاران ) و Greene کردند. 

  مدیریت جنگل استفاده نمودند.

( با استفاده 9/0ارزیابی و وزن آنها به درستی و با صحت قابل قبول )زیر  در این مطالعه معیارها و زیرمعیارهای موثر بر

 اختالف دلیل به اوزان، تعیین ، تعیین شدند. درFAHPقایسه زوجی واز مطالعات مشابه و نظرات متخصصان درقالب م

 نهایی ارزش بیشترین  FAHPاستفاده شد. با توجه به نتایج حاصل از مختلف کارشناسان نظرات از نظر کارشناسان،

ین توان کمترین تاثیر را در تعی 099/0می باشد. معیار فرسایش با وزن  349/0ارتفاع با وزن  پارامتر به مربوط

و دیگران  Tappeiner( و 9990اکولوژیک برای توسعه جنگل در منطقه داشته است. در تحقیقات زارع و همکاران )

 ترین عامل در تشکیل جوامع گیاهی معرفی شد.( عامل ارتفاع از سطح دریا به عنوان اثر گذار9991)

 که دهدمی گیرتصمیم به را قدرت این دهیز وزنا استفاده با که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت،WLC روش

 دهد قرار مسئله در اهمیت همان با دهندمی قرار تأثیر تحت بیشتر را یابیمکان مسئله او از نظر که را تریعوامل مهم

 آن در موجود هایطیف بین بهتری تفکیک قدرت دارایWLC روش به یابیمکان از حاصل نتیجه برتری، این اثر در و

(، نیز بر دقت باالتر این روش تاکید 3095) Malik& Baht ( و9999باشد. نتایج مطالع رستم زاده و همکاران )می

 دارند. 
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درصد از کل مساحت منطقه مورد مطالعه دارای پتانسیل 75/99کاری منطقه نشان میدهد، بررسی نقشه توان جنگل

توان ارتفاع از سطح دریا پایینتر، بافت خاک مناسب و می کاری است. علت آن رامناسب برای توسعه فعالیت جنگل

کاری را دارد. گذاری در حوضه جنگلشیب کمتر در منطقه مربوط دانست. این منظقه پتانسیل بیشتری برای سرمایه

تواند تیپ و پوشش گیاهی درصد ازکل مساحت منطقه دارای پتانسیل متوسط است علت این امر می49/96همچنین 

درصد طبقه توان بسیار  03/95درصد منطفه طبقه توان نامناسب و 10/31تر باشد. و دمای هوای مناسب مناسب

نامناسب را دارند. این مناطق دارای ارتفاع باال، شیب باال، تیپ و پوشش گیاهی نامناسب، فرسایش بیشتر و دمای 

درصد منطقه مورد مطالعه دارای توان  56ود توان نتیجه گرفت که حدنامناسب است. با توجه به نتایج ارزیابی می

 باشد.کاری میمتوسط تا خوب برای توسعه جنگل

 بندی و پیشنهاداتجمع

قادر به  AHP Fuzzyباشد. و مدل  نتایج مطالعه بیانگر آنست که حوزه آبخیز ارنگه دارای قابلیت توسعه جنگل می

ریزی برای تزسعه جنگل در مناطق با وتانسیل مناسب و متزسط مهبرناباشد. شناسایی مناطق مناسب برای توسعه جنگل می

 اجرا است.در این منطقه قابل

فازی را در الگوسازی و کمک به  AHPهای این تحقیق توانایی تلفیق سیستم اطالعات جغرافیایی و یافتهاز طر ی 

گیری بر اساس چند معیار را نشان های مناسب جهت توسعه جنگل و ترکیب معیارهای زیاد و تصمیمیابی مکانمکان

کند. لذا  های موجودحلتواند کمک شایانی در انتخاب بهترین راهگیری چند معیاره میهای تصمیمداد. استفاده از روش

 های توسعه جنگل خواهد بود .گیری چند معیاره  باعث کارایی بهتر پروژهکاری با روش تصمیمانجام جنگل

 گردد که:رح شده پیشنهاد میبا توجه به موارد مط

های مناسب برای ن یابی عرصههای اجرایی ذیربط در حززه آبخیز ارنگه از نتایج حاصل از این ت قیق به منظزر مکادستگاه
 کاری استفاده نمایند.جنگل

گزنه کاشت نهال و نجام هر  قکل از اGISکاری  با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره و تلفیق آن با های تزان جنگلتزلید نقشه
 شزد. های جنگلکاری زایش مز قیت وروژهوروژه تزسعه جنگل جزء الزامات کار قرار گیرد و باعث ا

 منابع 

، بررسی امکان فعالیت های اکوتوریسمی از نظر اکولوژیک در 9990احمدی ثانی، ن. بابایی کفاکی، س. متاجی، ا.،  .9

گیری های چند معیاره، سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور. یمهای زاگرس شمالی با کاربرد تصمجنگل

 . 65-45(: 4)9امایش سرزمین،

 صفحه. 400. تصمیم گیریهای چند معیاره.انتشارات دانشگاه تهران،9997اصغرپور، ج.،  .3

. تحلیل پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان زنجان با استفاده از 9999.، مظفری، ح امیراحمدی، ا. و .9

 .995-950(: 9)37(. تحقیقات جغرافیاییGISسیستم اطالعات جغرافیایی )

 اکولوژیک توان ارزیابی. 9911،.ف اذری دهکردی، ،.م حسینی، ،.ع،ر ماهینی، سلمان ،.ع غ، جاللی، ،.ج م، امیری، .4

 .44-50 شناسی، محیط مجله ، GISهزارشمال ایران با استفاده از  سه و هزار دو زهحو

 دانشگاه نشر طبیعی(. مرکز منابع و کشاورزی های اراضی )کاربری ، ارزیابی9919.، 9و جاللیان،  . ا .ش ایوبی، .5

 .915اصفهان، اصفهان،  صنعتی

یت کاربری اراضی سواحل جنوب شرقی دریای خزر )معرفی . برنامه مدیر9915اونق، م.، قانقرمه، ع. و عابدی، ق.،  .6

 .999-953، 95:99مدل عددی ارزیابی توان اکولوژیکی و آمایش سرزمین(. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 

. ارزیابی پتانسیل استحصال آب از آبخوان از روش فرآیند 9990خاشعی سیوکی، ع.، ب. قهرمان و م. کوچک زاده.،  .7

 .910-979(: 9)5ایران،  آب پژوهش مجله نیشابور(. دشت :موردی )مطالعه فازی سله مراتبیتحلیل سل

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=38484


   

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی همایش 

255 

 

، شناسایی پهنه های مستعد توسعه اکوتوریسم در شهرستان 9999صفاری، ا.، قنواتی، ع. و صمیمی پور، خ.،  .1

 .97-4(: 36)93کازرون، فصلنامه تحقیقات کابردی علوم جغرافیایی،

 روش از استفاده با اراضی جنگلداری قابلیت . ارزیابی9991ن، ع.، پورمنافی، س. و ملکی، س.، راهداری، و.، سفیانیا .9

(: 9)97ایران،  مراتع و هاجنگل حفاظت و حمایت فازی. تحقیقات سلسله مراتبی تحلیل فرایند و معیاره چند ارزیابی

36-99. 

و WLC, BOOLIEAN . مقایسه مدل های 9999رستم زاده، ه.، زندکریمی، ا.، سرداری، ا.  و زندکریمی، ش.،  .90

FUZZY  به منظور پهنه بندی اکوتوریسم در محیطGIS مطالعه موردی استان اذربایجان شرقی. گردشگری علم و ،

 .9فرهنگ، 

 کاریجنگل مناسب هایگونه تعیین منظور به رویشگاه توان . ارزیابی9990زارع، ر.، بابایی کفاکی، س. و متاجی، ا.،  .99

 طبیعی منابع ( مطالعه موردی حوزه ابخیز دره وسیه. مجله تحقیقاتGISاز ) استفاده البرز با جنوبی های نهدام در

 .67-55(: 9)3شونده،  تجدید

 -( در برنامه ریزی شهری و منطقه ای. هنرهای زیباANP. کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای )9911زبردست، ا.،  .93

 .90-79، 49معماری و شهرسازی، 

های مناسب فضای سبز . مکان یابی عرصه9993ک.، شادمان رودپشتی، م.، حسن پور، س. و مصطفایی، ا.،  زیاری، .99

شهرداری کالن شهر تهران. 94مطالعه موردی: منطقه  GISو فازی در محیط  AHPشهری با استفاده از روش ترکیب 

 .91-99(: 49)99مجله فضای جغرافیایی، 

 صفحه. 319ش سرزمین، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،ی آمای. شالوده9919مخدوم، م.،  .94

. مناطق حفاظت شده ایران )مبانی و تدابیر حفاظت از پارکها و مناطق(. تهران. انتشارات 9979مجنونیان، ه.،  .95

 صفحه. 396سازمان حفاظت محیط زیست. 

توسعه جنگل با استفاده از سامانه . ارزیابی توان اکولوژیکی 9990مرادزاده، ف.، بابایی کفایی س. و متاجی، ا.،  .96

( )مطالعه موردی: منطقه داداباد در استان لرستان(. مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید GISاطالعات جغرافیایی )

 .33-99(: 4) 3شونده، 

 جغرافیایی های. پژوهشAHPروش  از استفاده بازرگانی واحدهای خدمات یابی مکان. 9914 ،.ح سبکبار، فرجی .97

59: 991- 935. 

. مکانیابی بهینه توسعه شهری با تاکید بر پارامترهای طبیعی با استفاده 9993گودرزی، ف.،  قنواتی، ع. و دلفانی .91

 .60-45(: 9) 9. ژئومرفولوژی کاربردی ایران، AHPازمدل تلفیقی فازی 

( در تهیه MCEری )( و ارزیابی چندمعیاAHP FUZZY. کاربرد روش )9994کرمی، ف.، اکبری، ح.  و فالح، ا.،  .99

 ی جنگلی، نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست.نقشه قابلیت عبور به منظور طراحی جاده
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 .995-934: 4جغرافیا و امایش شهری منطقه ای.  ( مورد شناسی: شهرستان خرم اباد. مجلهANPای )شبکه
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های جنگلی به منظورتوسعه پایدار ها در پارکزونهای شاخصتدوین  -2-1-2

 های شمال کشورجنگلگردشگری در 

 *1اله برزه کارقدرت

، مالزی UPM، دانشکده جنگلداری دانشگاه با گرایش اکوتوریسممدیریت پارکهای طبیعی التحصیل دکترا فارغ -*9

 (barzehkar110@gmail.com) ها مراتع و آبخیزداریبازنشسته سازمان جنگل

 چکیده

 هازون شنـاسایی مستـلزم ،جنـگلی هایپارک عنوان تحت هاجنگلشونده به خصوص  تجدیدطبیـعی منابع ازمستمر برداریبهره

 ازخاص شرایط و هاویژگی داشتن لحاظ به که است پارک از ایناحیه یا منطقه زون. باشدمی ریزیبرنامه واحدهای عنوان به

 از استفاده و گیریبهره امکان تا شودمی باعث صحیح و دقیق بندی زون. باشندمی یکو تفک یصمناطق همجوار خود قابل تشخ

 از حکایت جنگلی هایطرح پارک یهشود. سوابق ته یریجلوگ یستز یطمح یباز تخر و گردیده فراهم مدت دراز در طبیعی منابع

-شاخص به دستیابی تحقیق این هدف. است نگردیده تدوین علمی روش به زون انواع با مرتبط هایشاخص کنون تا که دارد آن

 یبررس یناست. در ا یعیطب یجنگل هایپارکدر  یتفرج یزیربرنامهو ارائه  یزون بند ها به منظورزونانتخاب  یموثر برا های

در شمال کشور صورت گرفته،  یجنگل هایپارک یکه در طراح یبر مطالعات یهبا تک یدلف – یابتدا با استفاده از روش غربالگر

و از آنها در  یعپانل توز یاعضا ینو ب یهپاسخ ته -باز  یمه. سپس پرسشنامه از نوع نیداستخراج گرد هازونشاخص مرتبط با انواع 

دور دوم با   در. ینددارند ارائه نما یدیجد یشنهاداظهار نظر نموده و اگر پ هازون با مرتبط هایشاخصخواست شد تا در خصوص 

)  5تا  9از  یکرته از اشل التا با استفاد شودمی( درخواست Close-ended questionsپاسخ ) –پرسشنامه از نوع بسته  یعتوز

عدم  یاوجود  یدبه منظور تائ ینگ. آزمون هتلیندنما یرا رتبه ده هازونمرتبط با  هایشاخصمرتبط تا کامالً مرتبط(  یرکامالً غ

 خصشا 95 و زون 7 تعداد پایان در. گرفت صورت هاآنمرتبط با  هایشاخصو  هازونکارشناسان در قبول  ینوجود اجماع نظر ب

 زون شاخص، 6 با متمرکز تفرج زون شاخص، 5 با ویژه زون میان این در که گرفت قرار تائید و تصویب مورد ها زون با مرتبط

 زون و شاخص 4 با سازی باز و احیاء زون شاخص، 6 با حفاظتی زون شاخص، 5 با بفرد منحصر زون شاخص، 5 با گسترده تفرج

 . گرفت قرار کارشناسان نظر اجماع و تصویب مورد شاخص 4 با نیز فرهنگی

 

 پارک جنگلی، زون، دلفی، شاخص، طرح ریزی :کلیدی کلمات

 مقدمه

امروزه صنعت توریسم به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت و نیز هدفی قابل حصول در فرآیند توسعه پایدار مورد 

، رشد ویا را منبع اصلی درآمد، ایجاد اشتغالتوجه بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته و این کشورها این صنعت پ

. اکوتوریسم )3003بخش خصوصی، تبادالت فرهنگی و انسانی و توسعه ساختار زیر بنائی می دانند ) درآم، ا و مور، 

بر  (.WTO, 2004)می رسد  ٪95-90پدیده جدیدی در مدیریت گردشگری محسوب می شود که رشد ساالنه آن 

جهانی اکوتوریسم تا یک دهه دیگر شمار سفرهائی که با انگیزه طبیعت گردی صورت می گیرد به اساس برآورد جامعه 

از بیشترین  اندکل سفرها خواهد رسید و از این نظر کشورهائی که توسعه توریسم را بر محور اکوتوریسم قرار داده 50٪

 (.WTO,2004) درصد رشد برخوردار خواهند بود

ابع با ارزشی هستند که امروزه توجه برنامه ریزان در امر گردشگری را به خود جلب کرده است. پارک های جنگلی از من

-مورد و سطحی بالغ بر 19های جنگلی موجود و شناسائی شده در شمال کشور به هم اکنون وسعت پارک ها و تفرجگاه

mailto:barzehkar110@gmail.com
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دید در این مناطق هستیم)هدایتی، هکتار می رسد و هر ساله شاهد افزایش تقاضا برای احداث پارک های ج 41000

ساله باید  30. بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده توسط سازمان جنگل ها، توسعه پارک های جنگلی در دوره (9916

درصد از سطح جنگل های شمال کشور را در بر می گیرد. از  5هکتار برسد که این مقدار سطحی معادل  900000به 

هکتار از پارک های جنگلی دارای طرح مصوب می باشند، با این  90000سطحی معادل که در حال حاضر آن جائی

هکتار نیاز به تهیه طرح دارند که این موضوع بیانگر اهمیت این تحقیق و  70000توصیف در آینده وسعتی معادل 

 های جنگلی می باشد.  بکارگیری نتایج آن در طرح ریزی پارک

دالر می رسد )امیرنژاد و دیگران،  666و  399ای جنگلی در هر هکتار به ترتیب ارزش تفرجی و حفاظتی پارک ه 

تفریحی و حفاظتی پارک های جنگلی داشته که این امر تصمیم گیران و  ( که حکایت از ارزش قابل مالحظه9914

زه پارک های جنگلی های بی بدیل آنها می نماید.  امروسیاست گذاران را ملزم به حمایت و حفاظت از کیفیت و ارزش

برای دستیابی به اهداف چندگانه خود چاره ای جز پذیرش و پیروی از طرح های مدیریت ندارند. به همین دلیل در 

مدیریت هر پارک زون بندی و طرح ریزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شکی نیست که طرح ریزی در این گونه 

ل های زیست محیطی آن باشد. تعیین توان و طرح ریزی در گردشگری اکوسیستم های طبیعی باید متکی به پتانسی

متکی به جنگل ، نه تنها به عنوان ابزاری برای برآوردن نیازها و تقاضای تفرجی گردشگران بوده و موجب ارتقاء سطوح 

اعمال آن در عرصه را فراهم نماید؛ بلکه راهکار مدیریتی مفید و تجربه شده بوده که اجتماعی و اقتصادی مردم بومی 

(. Laurance et al, 2005)های طبیعت منجر به کاهش عوامل تخریب و حفاظت پایدار این منابع خواهد شد 
، طبیعت گردی ابزاری مناسب برای حفاظت از تنوع زیستی می باشد که عالوه بر تأمین در آمد برای جوامع محلی

 (. Kiss, 2004)یابد  گردد تا رویکرد جوامع به سمت حفاظت سوقباعث می

گردی به حساب می آید و طبیعت گردی از گردشگری پایدار محسوب می شود که ای از طبیعتگردشی شاخهجنگل

هم به حفاظت محیط زیست و هم به توسعه آن کمک می کند، ولی متأسفانه به خاطر ارزیابی و طرح ریزی نامناسب 

های جنگلی پارک. (Tsaur,S.H;2006)روند و خود تخریبی پیش می بسیاری از مناطق طبیعی به سوی ناپایداری

از مقاصد مهم طبیعت گردی به حساب می آید و به همین دلیل نیاز است تا با ارائه مدل مناسب برای طرح ریزی یکی 

گرانقدر برای  این منابع را همچون سرمایهوری بر اساس توسعه پایدار، های طبیعی، ضمن بهرهدر این گونه اکوسیستم

وری ریزی آن به منظور بهرههای جنگلی و طرحاکوسیستممحیطینسل های آتی به یادگار گذاشت. ارزیابی توان زیست

تفرجی فرآیندی برای تنظیم رابطه انسان با طبیعت و از بین بردن تعارض بین کاربری های ممکن که این پروسه برای 

بدیهی است ایجاد هماهنگی بین رابطه انسان و طبیعت نیازمند شناخت توان  رسیدن به توسعه پایدار تلقی می شود.

های تفرجی های جنگلی به منظور ارائه برنامهزیست محیطی طبیعت و ارزیابی مناسب و دقیق آنها جهت طراحی سایت

به عنوان واحد (. شکی نیست که انجام این امر مهم جز از طریق زون بندی 9919برای گردشگران است )برزه کار، 

 برنامه ریزی، میسر و امکان پذیر نخواهد بود. 

 مروری بر منابع و سوابق تحقیق 

انجـام ایـن   در . آنچههای جنگلی متاسفانه تا کنون کار تحقیقاتی چندانی صورت نگرفته استریزی پارکدر زمینه طرح

هـای جنگلـی   وسط نگارنده در زمینه طراحی پـارک سوابق کارهای مطالعاتی انجام شده ت تحقیق می تواند کمک نماید،

تعیین و طبقه بندی توان تفرجی پارک های جنگلی بـا   :که ماحصل این تجربیات در یک مقاله علمی تحت عنوان است

در همایش ملی آینده  14( است که این مقاله در سال 9914استفاده از روش ارزش گذاری واحدهای ارزیابی )برزه کار، 

 ایران ارائه گردید . جنگل های
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آنچه در سوابق تحقیق  سایر منابع ذکر خواهد گردید، صرفاً مربوط به طبقه بندی توان تفرجی در سطوح وسـیع و در   

مقیاس شناسائی بوده و لذا نمی توان از آنها در طرح ریزی پارک ها ی جنگلی که به منظور ارائه برنامـه هـای تفرجـی    

ون و زون بندی دارند، مورد استفاده قرار داد. با این توصـیف تعـدادی از ایـن منـابع آورده     جهت اجرا نیاز به شناسائی ز

 های آن تنظیم گردیده است. شده که به ترتیب سال

( با بررسی توان اکولوژیکی منطقه پلنگ دره قم به منظـور کـاربری اکوتوریسـم بـا اسـتفاده از      9913سلخوری غیاثوند)

( مطالعـه  9919ی و مدل اکولوژیکی مخدوم، نقشه تفرجی منطقه را تهیه کرد. کهکشان )روش تجزیه و تحلیل سیستم

استفاده نمود.  ترابـی    GISو  RSارزیابی توان اکولوژیکی تاالب امیر کالیه برای گردشگری از مدل مخدوم و از تکنیک

کهکشان از مـدل مخـدوم و از تکنیـک    برای ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه حفاظت شده اشترانکوه  نیز مانند  (9914)

RS  وGIS  ( با استفاده از روش ارزیابی پارامتریک مبتنی بر تلفیق بهینـه و  9916استفاده نمود. محمودی و دانه کار )

(، عرصـه هـای مناسـب بـرای     GISسیستم اطالعات حغرافیـائی ) های مربوطه و با بهره گیری ازامتیاز دهی به زیرمعیار

را در جنگل های محدوده شهرستان لردگان مشخص نمودند. در این بررسی منـاطق تفـرج متمرکـز و     طرح ریزی تفرج

 گسترده برای تفرج تعیین گردید.

از روش  ، با بهـره گیـری  ( در مدل سازی ارزیابی توان زیست محیطی برای مناطق جنگلی9919پیرمحمدی و دیگران )

فاکتور تاثیر گذار در ارزیابی تفرجی در مناطق جنگلـی دانسـته و در    ترینتجزیه و تحلیل سیستمی عامل شیب را مهم

را در ارزیـابی   مناطقی که عامل شیب محدودیتی ندارد، سایر عوامل اکولوژیک ) خاک، تیپ و تـراکم پوشـش گیـاهی(   

گسـترده و  آن بـه تفـرج    ٪ 60وسعت منطقه به تفـرج متمرکـز،    ٪6اند. بر اساس نتایج بدست آمده، حدود دخالت داده

در پژوهشی که در محدوده رودخان دز توسـط علـی موحـد و نسـیم زاده دبـاغ      . به حفاظت اختصاص یافت ٪94حدود 

( صورت گرفت با استفاده از روش مک هارگ جهت تلفیـق اطالعـات و اکولوژیـک مطـابق بـا مـدل اکولـوژیکی        9919)

حکایت از آن داشت که منطقه بـرای تفـرج متمرکـز     توان اکولوژیک منطقه تعیین که نتایج GISمخدوم و بکارگیری 

از سطح منطقه دارای توان طبقه  ٪ 31/36برای تفرج متمرکز داشته و  3دارای توان طبقه ٪ 49/95توان نداشته و فقط 

 از وسعت آن نامناسب برای تفرج گسترده است. ٪ 73/79تفرج گسترده و مابقی یعنی  9

( در پارک جنگلی آبیدر سنندج به منظور بررسی توان تفرجی با 9919دیگران)  در پژوهشی دیگر توسط تکیه خواه و

نتیجه گرفتند  9915روش تجزیه و تحلیل سیستمی )مخدوم،  صورت گرفت ، نامبردگان با استفاده از GISاستفاده از

ژوهشی دیگر توسط تفرج گسترده می باشد. در پ 3و  9تفرج متمرکز و طبقه  3که پارک مذکور دارای توان طبقه 

صورت گرفت و در  GISو AHP( که در پارک جنگلی شهید زارع ساری با استفاده از روش9990جلیلوند و دیگران )

آن به ارزیابی قابلیت های تفرجی پرداخته شد و نتایج بدست آمده در چهار کالسه با توان تفرجی ضعیف ، متوسط، 

 خوب و عالی طبقه بندی گردید. 

های زاگرس برای الویت بندی توان طبیعت گردی انجام دادند. که در جنگل ( در بررسی9990دی و دیگران )ناصر احم

نقشه الویت کاربری اکوتوریسم را تهیه نمودند. نتایج حکایت   RSو  AHP ،GISروش هایگیری ازنامبردگان با بهره

هکتار در الویت دوم و  7119یعت در الویت اول ، هکتار برای کاربری توریسم طب 450از آن داشت که سطحی معادل 

هکتار در الویت سوم قرار گرفتند. در پژوهشی مشابه توسط علی مهدوی و  169در نهایت سطحی معادل 

انجام دادند. نتایج بررسی  GIS( ارزیابی توان طبیعت گردی منطقه بدره در استان ایالم را با استفاده از 9990دیگران)

و  ٪4/1دی را به چهار طبقه تقسیم نمودند، به طوری که کمترین وسعت مربوط به طبقه یک با توان طبیعت گر

از وسعت  ٪ 59/33و  ٪5/96هر کدام به ترتیب با  4و  3و طبقات  ٪4/53بیشترین وسعت منطقه مربوط به طبقه سه با 

 منطقه را به خود اختصاص داده اند.
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واشمرد با ارزیابی چند عامله و استفاده از  7( در جنگل سری 9999سیبی )در بررسی دیگر که توسط شیخ االسالمی و 

، مطلوب و بسیار مطلوب زون بندی صورت گرفت، جنگل فوق را در سه طبقه نامطلوب  GISدر محیط   AHPمدل 

Minagawa)ای توسط مطالعه نمودند. & Tanaka, 1998 ) ازبا استفادهGIS  عامله و تلفیق آن با ارزیابی چند

Banerjee مکان های مناسب برای توسعه توریسم را در جزیره لومباک اندونزی انجام گرفت. در پژوهشی دیگر et al

و با بکار گیری مدل اکوتوریسم مناطق مناسب برای توسعه گردشگری را در  GISو RSاز( با استفاده 2000

کاربری اکوتوریسم را تهیه و برنامه های مربوطه را  غرب بنگال شناسائی و در نهایت نقشه مناطق مستعد برای

می توان به  GISو AHPارائه نمودند. در زمینه قابلیت تفرجی بر اساس روش های چند معیاره با تلفیق 

Bukenya)مطالعات  Gulدر پارک های ملی اوگاندا؛ ( 2000 et al های طبیعی و همچنین در پارک( 2006

Amino et al Kumariدیگر در مالزی اشاره نمود. در پژوهشی ( 2007 et al ( به کمک فرآیند تحلیل 2010

( ایالت سیکیم هند را از نظر قابلیت های تفرجی مورد GIS) غرافیائیجسیستم اطالعات و ( AHP)سلسله مراتبی

 بررسی قرار دادند. 

های جنگلی استفاده از آن در طرح ریزی پارک دهد که روشی که بتوانجمع بندی کلی از سوابق تحقیق نشان می 

، ارائه نگردیده است. ثانیاً نتایج حاصل از بکارگیری روش های ذکر شده،  برای سطوح وسیع و در مقیاس شناسائی نمود

منجر گردیده است. در صورتی که در پارک صورت گرفته و تنها نسبت به طبقه بندی توان تفرجی منطقه مورد نظر 

طیف وسیع تری از قابلیت های آن مشتمل بر جنبه های  گلی که در سطح کوچک نیاز به طرح تفصیلی دارند،های جن

، احیاء و بازسازی قابل حصول است. بر همین اساس برای طرح ریزی ، حفاظتی ، تفسیریتفرجی، تفریحی، آموزشی

شد، زیرا زون واحد برنامه ریزی در پارک های در پارک های طبیعی نیاز به زون بندی می با همه جانبه و دراز مدت

این پژوهش سعی گردید تا ها بدون زون بندی امری دست نیافتنی است. درطبیعی می باشد و اصوالً طرح ریزی پارک

 های علمی نسبت به تدوین شاخص های مناسب و مؤثر برای زون ها را در پارکهای طبیعی ارائه نمود.  با روش

 روش تحقیق

  ی بر روش دلفی مرور

نام تکنیک دلفی از افسانه معبد آپولو )ارباب دلفی( در جزیره دلفی یونان گرفته شده که به پیش بینی و پیش گویی 

آینده مشهور بوده است. تکنیک در ابتدا بر مبنای حدس، قضاوت و الهام افراد مطرح شد و اما به تدریج شکل علمی 

برای بررسی علمی نظرات کارشناسان در پروژه دفاعی ارتش  RAND وسط کمپانیت 9950گرفت و اولین بار در اواخر 

سال بعد منتشر نگردید. اولین کاربرد غیر نظامی آن نیز در برنامه  93طراحی و توسعه یافت اما به دالیل امنیتی تا 

 .(Linstone and Turoff, 1975)ریزی توسعه اقتصادی پیشنهاد شد

ای کسب دانش گروهی است که فرآیندی دارای ساختار برای پیش بینی و کمک به تکنیک دلفی یکی از روش ه

 Kaynak and)تصمیم گیری در طی دورهای پیمایشی، جمع آوری اطالعات و در نهایت، اجماع گروهی است

Macauley,1984) .در متخصصان گروه یک از نظرات برای استخراج تحقیق در سیستماتیک روشی یا رویکرد دلفی 

 حفظ با پرسشنامه ای از دورهای سری یک طریق از گروهی اجماع به رسیدن یا سؤال و یک یا یک موضوع وردم

و  هتروژن متخصص از ایحرفه های قضاوت است؛ درخواست پانل اعضای به نظرات و فیدبک دهندگان، پاسخ گمنامی

 دستیابی به زمان تا که است ها پرسشنامه از استفاده جغرافیایی با بزرگ سطح در ویژه موضوع یک مورد در مستقل

 موضوع بودن ذهنی موارد نظرات در گرد آوری برای ای مرحله چند مطالعه روش شود؛ و می تکرار مداوم نظرات اجماع

 نظر اظهار امکان با اجماع هدف است، و متخصص گروه یک آوردن هم گرد بجای های نوشتاری پاسخ از استفاده و

 . .(Dalkey and Helmer, 1962)آیدمی دست به عددی های تخمین با عقاید ظرن تجدید و آزادانه
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 اعضای پانل  تعداد

به فاکتورهای:  وابسته آنها تعداد و ندارد وجود متخصصین و تعداد انتخاب نحوه مورد در صریحی و قوی قانون هیچ

 اعتبار اداره مطالعه، در تحقیق تیم واناییتصمیم، ت کیفیت مشکل، یا وسعت دلفی هدف نمونه، بودن هتروژن یا هموژن

 شرکت پاسخ است. تعداد پذیرش وأله مس دامنه دسترس، در منابع ها و داده آوری جمع خارجی، زمان و داخلی

تعداد اعضا  Skulmoski, Hartman and Krahn ,2007).)است  کافی نفر 95-90هموژن  های گروه در کنندگان

کیفیت کارشناسان خیلی مهم تر از (.  Ludwig,1997) آورداند نتایج خوبی بدست میتونفر می 30الی  95بین 

برای انجام تحقیق مناسب نفر را  7تعداد  Linstonبه طوری که (. Powell and Myths, 2003)تعداد آنهاست 

 پاسخ گسترده نظرات، طیف آوردن دست به برای هتروژن های معموالً از نمونه دلفی در(.  Linston,1978) می داند

 مشکالت حجم نمونه، افزایش موجب گیری نمونه این شود. می پذیرش استفاده قابل های حل راه و کیفیت با های

 حجم با که شود. هرچند نتایج می بازبینی و آنالیز اجرای اجماع، به پیچیدگی رسیدن نهایت، در و هاداده آوری جمع

نفر کارشناس به  90افزایش می دهد. در این پژوهش از  اعتماد را آنها ترکیب و شافزای ها قضاوت بزرگتر تعداد نمونه

تحلیلی توصیفیروش،وماهیتنظرازوکاربردیهدف،نظرازحاضرتحقیقعنوان اعضای پانل استفاده گردید. 

است. برای این منظورشدههاستفادمیدانیوایکتابخانهروشدوازتحقیق،اینها دردادهآوریجمعباشد. جهتمی

زونها  و شاخص های آوریجمعوشناساییبهپرسشنامهتوزیعوتحقیق، مطالعات میدانیادبیاتازاستفادهبا

و شاخص ها زون ها سازیغربالبهپرسشنامه هاگیریمیانگینروشازاستفادهباسپسوبا آنها پرداختهمرتبط

 .شودپرداخته می

 ق مراحل تحقی

  : 1مرحله 

های جنگلی که توسط های و تهیه طرح پارکدر این مرحله با استفاده از روش غربالگری دلفی و با استناد به کتابچه

های مربوط به آنها محقق در دهه اخیر در شمال کشور تهیه گردیده بود مورد بازبینی قرار گرفته، زون ها و شاخص

 تهیه گردید.  

  : 2مرحله

این خصوص سعی گردید تا از : شناسائی متخصصین نکته مهمی است. درشناسان)شرکت کنندگان(انتخاب کار

متخصصینی که دارای دانش کافی در زمینه مورد نطر دارند استفاده گردد. عالوه بر تخصص، عالقه و تعهد شرکت 

د کارشناسان مورد نظر برای این کنندگان به موضوع و تداوم مشارکت در کلیه مراحل تحقیق نیز مورد نیاز است. تعدا

 نفر بودند. 90پژوهش 

  : تدوین پرسشنامه:9مرحله

پرسشنامه بر اساس سوابق کارهای انجام شده در تز دوره دکترا توسط پژوهشگر و همچنین مروری بر کارهای انجام 

 .  تها بر حسب دور های مختلف متفاوت اس، تهیه و تنظیــم گردید. این پرسشنامهشده مشابه

 :  اول دور

بین اعضای ( Semi-open-ended questions)پاسخ -در دور اول طی یک نامه رسمی، پرسشنامه از نوع نیمه باز

شرکت کننده توزیع می شود. در این پرسشنامه از کارشناسان سوال می شود تا در خصوص زون ها و شاخص های 

 پیشنهاد جدیدی دارند آن را اضافه نمایند. مربوط به زون ها اعالم نظر نمایند و یا اگر 
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 : دور دوم

یا ساختاری تهیه گردیده و از اعضای پانل ( Close-ended questions) پاسخ -این دور پرسشنامه از نوع بسته  در

های مربوط به هر خواسته می شود تا در خصوص زون های مناسب برای طرح ریزی پارکهای جنگلی و سپس شاخص

الی  9زون ها را با استفاده از مقیاس لیکرت رتبه بندی و به عبارتی کمیت پذیر نمایند. لذا برای هر یک اعداد از  یک از

خیلی مهم فرض  5عدد  مهم و 4کمی مهم، عدد  9بی اهمیت، عدد  3خیلی بی اهمیت، عدد  9وجود دارد. عدد  5

گر چنانچه میانگین نمرات بدست آمده برای هر یک از ، اهاشده است. پس از دریافت پرسشنامه و استخراج جواب

-ها و شاخـصباالتر بود مورد قبول و کــمتر از آن رد می شود. سرانجام فهرسـت نهائی زون 5/9شاخص ها  از عدد 

 ها تهیه شد. های مرتبـط با زون

  دور اول :

رشناسان توزیع می شود و بعد از تعریف زون ها نفر از کا 90در این مرحله پرسشنامه های تنظیم شده بین مرحله اول: 

و ویژگی های آنها ، شاخص های مرتبط با هر زون نیز آورده شده و از آنها نظر خواهی می شود تا ابتدا در مورد زون ها 

و سپس در مورد شاخص های مرتبط با آن اظهار نظر نموده و اگر پیشنهادی در خصوص اضافه نمودن یـا رد آن دارنـد   

 ن نمایند.  بیا

مرحله دوم: در این مرحله نسبت به جمع آوری پرسشنامه های اقدام شده و سپس استخراج از آنها انجام می شود. پس 

از ویرایش ، ادغام و حذف موارد مشابه لیستی از  زون ها و شاخص ها مرتبط با آنها تهیه و کار را بـرای دور دوم آمـاده   

 می نماید.  

 تحقیق سؤاالت

ساسی در این پژوهش عدم شناخت و آگاهی از عوامل موثر و اثرگذار در طرح ریزی پارک های جنگلی در مسئله ا

برای طبیعت گردان می باشد. در این تحقیق بدنبال پاسخگویی به  شمال ایران به عنوان مقاصد مهم  گردشگری

 سواالت زیر میباشیم :

 ( زون های مناسب برای  پارکهای طبیعی کدامند ؟ 9

 ( شاخص ها مرتبط با زون ها چیست؟ 3

 ( آیا بین نظرات کارشناسان در انتخاب زون ها اجماع نظر وجود دارد؟ 9

 ( آیا بین نظرات کارشناسان در انتخاب شاخص های مربوط به زون ها اجماع نظر وجود دارد؟ 4

 نتایج و بحث: 

 پس از دریافت و استخراج پرسشنامه ها ، نتایج ذیل حاصل شد  

 یست نهائی زون ها و شاخص های مربوط به آنها:ل

  Special use zone  زون ویژه -1
ها دارا بوده، ولی تاسیسات سنگین  مشتمل بر این زون از نطر وسعت کمترین سطح را در مقایسه با سایر زون

یابند.  شرایط و  ساختمان اداری، تاسیسات سازمانی و پشتیبان، خانه های سازمانی و غیره در این زون استقرار می

 های مرتبط با زون ویژه مشخص گردیده است. ویژگی های این زون در جدول ذیل و تحت عنوان شاخص
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 های مرتبط با زون ویژهاسامی شاخص– 1جدول

 هانام شاخص شماره 

 خوب باشدمناطقی که در آن پایداری زمین  9-9

 مناطقی که دارای جاده و دسترسی مناسب باشد 3-9

 مناطقی که تراکم درخت بسیار کم و فضاهای باز زیاد باشد 9-9

 مناطقی که امکان آب و برق رسانی وجود داشته باشد. 4-9

 مناطقی که دارای شیب کم باشد 5-9

 مناطقی که نفوذپذیری خاک خوب و دارای زهکشی مناسب باشد 6-9

 مناطقی که در ابتدای پارک قرار داشته باشد 7-9

 

 Intensive  use  zone      ستفاده متمرکززون ا -2

این زون مناطقی از پارک را شامل می شود که تراکم بازدیدکنندگان در آن زیاد است و به همین دلیل اسـتفاده از ایـن   

ها و تاسیساتی نظیر رسـتوران  ، کمپینگمنطقه تحت نظارت و مدیریت شدید قرار دارد. این مناطق شامل پیک نیک ها

، زمین بازی کودکان، زمین های ورزشی و غیره می باشد. باید از هر گونـه توسـعه ای کـه    اه ، قهوه خانه سنتی، فروشگ

این ناحیه را بسوی سیماهای مشابه شهری سوق دهد جلوگیری شود. تسهیالت و امکاناتی که در ایـن نـواحی اسـتقرار    

ا نیازهای تفرجـی و ایمنـی بازدیدکننـدگان را در شـرایط     می یابد باید در حداقل میزان خود از نظر ظرفیت برد بوده ام

 مطلوب نیز برآورده سازد و در عین حال حفاظت منابع نیز تضمین گردد.
 های مرتبط با زون تفرجگاهی با تراکم باال اسامی شاخص– 2جدول

 هانام شاخص شماره 

 باشند مالیم شیب دارای که مناطقی 9-3

 مناسب بوده باشند مناطقی که دارای دسترسی 3-3

 مناطقی که دارای چشم انداز و منظر خوب باشند 9-3

 مناطقی که نفوذپذیری خاک خوب و زهکشی مناسب باشند 4-3

 مناطقی که تراکم درخت در آن کم  و پوشش علفی زیاد باشند 5-3

 مناطقی که در معرض سیل نباشند 6-3

 اشندمناطقی که تراکم پوشش علفی خوب و مناسب ب 7-3

 مناطقی که دارای باد و نسیم مالیم باشند 1-3

 

         Extensive use zoneزون استفاده گسترده -9

در این زون فعالیت های تفرجی مناسب با محیط زیست طبیعی صورت می گیرد. امکانات تفرجـی در ایـن زون بسـیار    

ازگاری دارد، نظیر جنگل گردشـی، پیـاده روی، مـاهی    کامالً سساده و ابتدایی بوده و فعالیت ها با محیط زیست طبیعی

 گیری، کوه نوردی، پرنده نگری، تماشای حیات وحش، توریسم کوله پشتی و غیره.  
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 های مرتبط با زون تفرج گستردهاسامی شاخص– 9جدول 

 هانام شاخص شماره 

 مناطقی که دارای طبیعت زیبا و بکر باشند 9-9

 ه و فاصله دید خوب باشندمناطقی که دارای زاوی 3-9

 مناطقی که دارای تنوع شکل زمین باشند 9-9

 مناطقی که دارای آب و هوای مطلوب و محیطی آرام و ساکت باشند 4-9

 مناطقی که دارای پرندگان و حیات وحش قابل مشاهده باشند 5-9

 مناطقی که دارای تیپ درختی ناهمسال و جنگل طبیعی باشند 6-9

 Unique  nature  zoneیا زون پدیده طبیعی   نحصر بفردزون طبیعی م

از آنها با اتکا به  ارزش زیادی دارند. بهره وری .اراضی واقع در این زون از نظر زیبایی، چشم انداز، اهمیت علمی و .

ایی بوده و دیدنی های منطقه و بیشتر مشاهده یا مطالعه سیمای طبیعی آن است. امکانات این زون بسیار ساده و ابتد

 .حفظ طبیعت آن امری ضروری است

 های مرتبط با زون منحصر بفرد اسامی شاخص– 4جدول 

 هانام شاخص شماره

 مناطقی که دارای جاذبه خاص و دیدنی باشند 9-4

 مناطقی که دارای مناظر بدیع و چشم اندازهای زیبا باشند 3-4

 ندمناطقی که دارای جوامع گیاهی منحصر بفرد باش 9-4

 مناطقی که دارای حیات وحش قابل مالحظه و مشاهده باشند 4-4

 مناطقی که دارای آبشار، غار یا هر دو آن باشند 5-4

 مناطقی که رویشگاه گونه های ذخیره گاهی باشند 6-4

 سایر ویژگی های منحصر بفرد با توجه به شرایط اکولوژیک منطقه 7-4

 Protection  zone    زون حفاظتی

-های خاص که در شاخصن زون شامل آن دسته از اراضی پارک است که به لحاظ داشتن یک یا چند مورد از ویژگیای

بـرداری  گونـه بهـره  های مرتبط با آن مشخص گردیده است به عنوان زون حفاظتی تحت حفاظـت قـرار گرفتـه و هـیچ    

 شود.  در آن مناطق انجام نمی.. تفرجی یا ساخت و ساز و

 های مرتبط با زون حفاظتیمی شاخصاسا– 1جدول 

 نام شاخص ها شماره

 مناطقی که دارای شیب تند باشند 9-5

 مناطقی که حساس به رانش و لغزش باشند 3-5

 مناطقی که دارای خاک هیدرومورف باشند 9-5

 مناطقی که دارای زهکشی نامناسب باشند 4-5

 دمناطقی که دارای اکوسیستم حساس و شکننده باشن 5-5

 مناطقی که دارای حیات وحش و یا گونه های گیاهی در حال انقراض باشند 6-5

 مناطقی که فاقد جاذبه خاص بوده و دسترسی به آن مشکل باشند 7-5
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 zone       Rehabilitationزون احیاء و بازسازی

 .ماعی، بهره برداری بی رویـه و.. اجت -آن دسته از اراضی محدوده داخل پارک که در اثر عوامل طبیعی ، عوامل اقتصادی

غیره از بین رفته یا مورد تخریب قرار گرفته اند؛ در این طبقه قرار می گیرند. زمانی که هدف مدیریت آتی در مورد ایـن  

، برنامه عملی مستقیماً در جهت بازسازی و بهبود آن به مرحله اجـرا گـذارده مـی شـود. در برخـی از      اراضی تعیین شد

، احیا و بازگردانی شکل و ترکیب این دسته از اراضی به صورت نخستین خود ضـرورت پیـدا مـی کنـد. در     مواقع ترمیم

 برخی از موارد کاشت گیاهان بومی در اراضی فرسایش یافته ممکن است ضروری باشد.

 های مرتبط با زون احیاء و بازسازی  اسامی شاخص– 1جدول 

 هانام شاخص شماره 

 ثر پدیده های طبیعی )سیل ،رانش و....(تخریب گردیده استمناطقی که بر ا 9-6

 ه استمناطقی که بر اثر عوامل انسانی تخریب گردید 3-6

 مناطقی که بر اثر تفرج، کوبیده شده و پوشش گیاهی از بین رفته است 9-6

 مناطقی که پوشش گیاهی بر اثر آفات و امراض از بین رفته باشد 4-6

 

  Historic  and  cultural  zone        خیزون فرهنگی و تاری

ها ممکن است این زون وجود داشته باشد. در این صورت  بر حسب اهمیت این گونه آثار ممکن است در بعضی از پارک

این زون به دلیل توجه مستقیمی که بر حفاظت و تفسیر ایـن آثـار بـه     اهمیت منطقه ای، ملی یا جهانی به خود بگیرد.

های فرهنگی ملل می شود بسیار حائز اهمیت بوده و در صورت مجاورت آن با نـواحی طبیعـی، مطلوبیـت    اثعنوان میر

بیشتری خواهد داشت. توسعه فیزیکی فقط محدود به زمانی اسـت کـه از نظـر حفاظـت، تـرمیم و احیـای ارزش هـای        

ر سطح بازدید، مشاهده و آموزش انجام فرهنگی و تفسیر ضرورت پیدا می کند. استفاده عمومی از این نواحی نیز فقط د

 گیرد.  می
 های مرتبط با زون فرهنگیاسامی شاخص– 7جدول 

 هانام شاخص شماره 

 مناطقی که دارای آثار باستانی و تاریخی باشند   9-7

 مناطقی که دارای بناهای مذهبی و آثار مقدس باشند   3-7

 گی باشندمناطقی که قبر شهدا و یا سایر مظاهر فرهن 9-7

 مناطقی که دارای ابنیه قدیمی و بومی باشند 4-7

 

 Reserve species  zone: زون گونه های ذخیره گاهی    1زون

این زون شامل مناطقی از عرصه پارک هستند که به لحاظ داشتن گونه های ذخیره گاهی تحت حمایت قرارخواهند 

ا صورت می گیرد. هرگونه فعل و انفعاالت مکانیکی و دخـل  گرفت و برنامه های اجرایی جهت حفظ و حراست از آنه

و تصرف و برنامه های تفرجی در آن ممنوع بوده ولی انجام پژوهش های علمی در این زون تنها با اخـذ مجـوز و تـا    

 ئید بخش اداری پارک مجاز است. 
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 های مرتبط با زون ذخیره گاهی   اسامی شاخص– 1جدول 

 هانام شاخص شماره 

 مناطقی که رویشگاه گونه شمشاد باشد    9-1

 مناطقی که رویشگاه گونه سپید پلت باشد   3-1

 باشد  مناطقی که رویشگاه گونه سوزنی برگ می 9-1

 مناطقی که رویشگاه سایر گونه های بومی باشد 4-1

 

 ل آمده است: پس از دریافت پرسشنامه مرحله اول از دور اول و استخراج آن نتایج آن در جدول ذی

در مرحله دوم از دور اول از کارشناسان سوال می شود تا در خصوص شاخص های مرتبط با زون ها اگر نظری دارند 

بیان نموده و یا اگر شاخص جدیدی بنظر آنها می رسد اعالم فرمایند . پس از دریافت پرسشنامه و استخراج آنها و 

 شاخص میرسیم که بصورت جداول ذیل در آمده است.  41و ویرایش به  ادغام بعضی از شاخص ها و یا حذف تکراری ها

 دور دوم :

های سوال اول و دوم در تصویب یا رد  زون ها و شاخص سوال تحقیق وجود دارد که باید آزمایش شود. 4در مجموع  

ناسان در تائید یا رد مرتبط با آنهاست و سوال سوم و چهارم برای تاکید وجود اجماع نظر یا اختالف نظر بین کارش

 نهاست. آهای مرتبط با ها و همچنین شاخصزون

 های جنگلی کدامند؟ های مناسب برای طرح ریزی پارک:  زون 1سوال شماره 

 5تا  9نفر کارشناس نظر خواهی می شود تا میزان موافقت را در خصوص زون ها از شماره  90برای این منظور از تعداد 

و باالتر قبول و کمتر از آن رد است. اتخاذ این  5/9کامالً مرتبط . میانگین  5کامالًغیر مرتبط و  9بیان نمایند. عدد 

 Barzekar(2011)و   Egan (1993)   ،Abidin(1999)  ،Bender(2008)روش بخاطر کارهای تحقیقاتی که توسط 

 گرفته است. صورت  

مورد تصویب کارشناسان قرار  1/3گاهی که با دریافت نمره  نشان داده شده بجز زون ذخیره 9چنانچه در جدول شماره 

آورده  90ها در جدول شماره مورد پذیرش قرار گرفتند . لیست نهائی زون 5/9نگرفت ، بقیه زون ها با میانگین باالی 

 شده است. 

 های جنگلی های مناسب برای پارکدهی کارشناسان به زوننمره -9جدول 

 وضعیت  میانگین  دهی توسط هر کارشناسنمره  اسامی شاخص ها 

 قبول 4.8 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 زون ویژه  9

 قبول 4.5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 زون تفرج متمرکز  3

 قبول 4.3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 زون تفرج گسترده  9

 قبول 4.8 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 زون منحصر بفرد  4

 قبول 4.6 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 زون حفاظتی  5

 قبول 4.7 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 زون احیاء و بازسازی  6

 قبول 4.7 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 زون فرهنگی  7

 رد  2.8 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 زون ذخیره گاهی  1
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لیست نهائی زون های تصویب شده  - 11جدول   

 وازه انگلیسی اسامی زون ها ردیف

  Special use zone زون ویژه  9

  Intensive  use zone زون تفرج متمرکز  3

  Extensive use zone زون تفرج گسترده  9

  Unique zone زون منحصر بفرد  4

  Protected zone زون حفاظتی  5

 Rehabilitation zone زون احیاء و بازسازی  6

  Cultural zone زون فرهنگی  7

 

 های جنگلی کدامند؟ ها در پارکو مرتبط با زونهای مناسب :  شاخص 2سوال شماره 

ها را با های پیشنهادی مربوط به زوندر مرحله دوم از کارشناسان درخواست می شود تا میزان مرتبط بودن شاخص

 اعالم نظر فرمایند.  5تا  9انتخاب گزینه های اعداد از 

مورد می رسد، در این ارزیابی  7ه تعداد آن به های مربوط به زون ویژه را نشان می دهد کشاخص 99جدول شماره 

)مناطقی که نفوذپذیری خاک خوب و  7و  6شاخص مورد پذیرش قرار گرفته ولی دو مورد آن شامل شاخص  5تعداد 

دارای زهکشی مناسب باشد، و مناطقی که در ابتدای پارک قرار داشته باشد( مورد پذیرش قرار نگرفت و در حقیقت 

مناطقی که در آن ) 9ویژه تشخیص داده نشد. در بین شاخص ها مورد تصویب ،  شاخص شماره  مناسب برای زون

)مناطقی که تراکم درخت بسیار کم و فضاهای باز زیاد باشد( بیشترین  9خوب باشد( و شاخص شماره پایداری زمین 

های زون خص ها در تعیین ویژگینمره را در ارزیابی کارشناسان دریافت نمودند که حاکی از اهمیتی است که این شا

 ویژه دارند.  

 های مرتبط با زون ویژهنمره دهی کارشناسان به شاخص - 11جدول  

 وضعیت  میانگین  نمره دهی توسط هر کارشناس اسامی شاخص ها 

 قبول 4.7 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 9-9

 قبول 4.1 5 4 4 2 3 5 5 4 4 4 3-9

 قبول 4.7 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 9-9

 قبول 4.3 4 5 5 5 3 5 4 4 5 3 4-9

 قبول 4.0 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5-9

 رد 3.0 2 3 2 3 3 2 4 4 3 4 6-9

 رد 2.9 1 3 4 4 3 2 2 3 4 3 7-9

مناطقی که دارای جاده و  -9-3خوب باشد،مناطقی که در آن پایداری زمین  -9-9 اسامی شاخص ها زون ویژه:

مناطقی که دارای  -9-4مناطقی که تراکم درخت بسیار کم و فضاهای باز زیاد باشد، -9-9دسترسی مناسب باشد، 

 -9-6مناطقی که دارای شیب کم باشد، -9-5امکانات آب و برق بوده و یا آبرسانی و برق رسانی امکانپذیر باشد،

 ک قرار داشته باشدمناطقی که در ابتدای پار -9-7مناطقی که نفوذپذیری خاک خوب و دارای زهکشی مناسب باشد،
( که از بین 93شاخص پیشنهاد گردید ) جدول شماره  7در خصوص شاخص های مرتبط با زون تفرج متمرکز تعداد 

 5/9به باال دریافت نموده که مورد پذیرش قرار گرفتند و تنها یک شاخص نمره کمتر از  5/9مورد آن نمره  6آنها 

 7/3طقی که دارای باد و نسیم مالیم باشند( می باشدکه با دریافت  نمره )منا -3-7دریافت نموده و آن  شاخص شماره 

 مورد پذیرش قرار نگرفت و رد گردید. 
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 های مرتبط با زون تفرجگاهی با تراکم باال نمره دهی کارشناسان به شاخص -12جدول  

 وضعیت  میانگین  نمره دهی توسط هر کارشناس اسامی شاخص ها

 قبول 4.7 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 9-3

 قبول 4.5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 3-3

 قبول 3.9 3 3 4 5 4 5 4 4 3 4 9-3

 قبول 4.0 4 3 3 4 5 5 5 4 3 4 4-3

 قبول 4.1 3 4 4 5 3 5 5 4 3 5 5-3

 قبول 3.9 3 4 4 5 3 4 4 3 4 5 6-3

 رد 2.7 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 7-3

 

مناطقی که دارای  -3-3،  باشند مالیم شیب دارای که مناطقی -3-9 : اسامی شاخص ها زون تفرجگاهی با تراکم باال

مناطقی که نفوذپذیری  -3-4مناطقی که دارای چشم انداز و منظر خوب باشند،  -3-9دسترسی مناسب بوده باشند،

 -3-6مناطقی که تراکم درخت در آن کم  و پوشش علفی زیاد باشند.،  -3-5خاک خوب و زهکشی مناسب باشند، 

 .مناطقی که دارای باد و نسیم مالیم باشند -3-7مناطقی که در معرض سیل نباشند، 

آورده شده است. چنانچه از  99نظر کارشناسان در خصوص شاخص های مرتبط با زون تفرج گسترده در جدول شماره 

که تحت عنوان  6شاخصی که برای این زون پیشنهاد گردیده بود بجز شاخص شماره  6نتایج بر می آید از بین 

 5/9)مناطقی که دارای تیپ درختی ناهمسال و جنگل طبیعی باشند( می باشد، بقیه با آوردن نمره میانگین باالتر از 

 های زون تفرج گسترده مورد تصویب قرار گرفت. مورد قبول و اجماع کارشناسان قرار گرقت و به عنوان شاخص

 

 ی مرتبط با زون تفرج گسترده  هانمره دهی کارشناسان به شاخص- 19جدول  

 وضعیت  میانگین  نمره دهی توسط هر کارشناس اسامی شاخص ها

 قبول 4.7 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 9-9

 قبول 4.2 3 4 4 5 5 5 4 4 3 5 3-9

 قبول 4.0 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 9-9

 قبول 4.6 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4-9

 قبول 4.4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5-9

 رد 3.1 3 3 4 2 3 4 3 2 4 3 6-9

مناطقی که دارای  -9-3مناطقی که دارای طبیعت زیبا و بکر باشند ،  -9-9:  اسامی شاخص های زون تفرج گسترده

مناطقی که دارای آب و هوای  -9-4مناطقی که دارای تنوع شکل زمین باشند،  -9-9زاویه و فاصله دید خوب باشند، 

 -9-6مناطقی که دارای پرندگان و حیات وحش قابل مشاهده باشند، -9-5کت باشند، مطلوب و محیطی آرام و سا

 مناطقی که دارای تیپ درختی ناهمسال و جنگل طبیعی باشند.

شاخص پیشنهاد شده  6یکی از زون های مورد پذیرش در پارکهای جنگلی زون منحصربفرد است که برای آن تعداد 

، مورد پذیرش قرار گرفت  5/9مورد از این شاخص ها با میانگین باالی  5سبه شده است . بر اساس میانگین نمرات محا

نشان دهنده ادعای فوق  94 مورد قبول واقع نشد . جدول شماره 5/9و دو مورد آن به علت دریافت نمره کمتر از 

 باشد.می
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 های مرتبط با زون منحصر بفرد یا طبیعینمره دهی کارشناسان به شاخص -14جدول 

 وضعیت  میانگین  نمره دهی توسط هر کارشناس اسامی شاخص ها

 قبول 4.7 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 9-4

 قبول 4.4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 3-4

 قبول 4.0 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 9-4

 قبول 4.7 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4-4

 قبول 4.3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5-4

 در 2.7 2 3 2 2 2 3 2 4 4 3 6-4

 رد 2.4 2 4 3 2 3 2 2 1 3 2 7-4

مناطقی که  -4-3مناطقی که دارای جاذبه خاص و دیدنی باشند،  -4-9 اسامی شاخص های زون منحصر بفرد:

 -4-4مناطقی که دارای جوامع گیاهی منحصر بفرد باشند،  -4-9دارای مناظر بدیع و چشم اندازهای زیبا باشند، 

مناطقی که دارای آبشار، غار یا  هر دو آن  -4-5مالحظه و مشاهده باشند ، مناطقی که دارای حیات وحش قابل

سایر ویژگی های منحصر بفرد با توجه به  -4-7مناطقی که رویشگاه گونه های ذخیره گاهی باشند،  -4-6باشند،

 شرایط اکولوژیک منطقه.
نشان داده شده است. برای  95ره از جمله زون های مورد تصویبی کارشناسان زون حفاظتی است که در جدول شما

شاخص پیشنهاد گردیده بود که با نظر خواهی از اعضای پانل کارشناسی و محاسبه میانگین نمرات ،  7این زون  تعداد 

مناسب تشخیص داده نشد  4/3زون مناسب و مرتبط تشخیص داده شد و یک مورد آن با گرفتن نمره میانگین  6تعداد 

 و رد گردید. 

 های مرتبط با زون حفاظتینمره دهی کارشناسان به شاخص - 11جدول  

 وضعیت  میانگین  دهی توسط هر کارشناسنمره هااسامی شاخص

 قبول 4.7 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 9-5

 قبول 3.6 4 3 3 5 4 5 3 3 3 3 3-5

 قبول 4.1 3 3 4 5 5 5 3 4 4 5 9-5

 قبول 4.3 4 4 3 5 5 5 3 5 5 4 4-5

 قبول 4.9 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5-5

 قبول 4.0 3 3 4 4 5 5 3 4 5 4 6-5

 رد 2.7 1 4 3 2 3 3 4 2 2 3 7-5

 

مناطقی که حساس به رانش و  -5-3مناطقی که دارای شیب تند باشند،  -5-9: های زون حفاظتیاسامی شاخص

-5ای زهکشی نامناسب باشند، مناطقی که دار -5-4مناطقی که دارای خاک هیدرومورف باشند،  -5-9لغزش باشند، 

مناطقی که دارای حیات وحش و یا گونه های گیاهی  -5-6مناطقی که دارای اکوسیستم حساس و شکننده باشند،  -5

 مناطقی که فاقد جاذبه خاص بوده و دسترسی به آن مشکل باشند. -5-7در حال انقراض،
شاخص پیشنهاد گردیده بود. برای  4که برای آن زون ششم مورد تصویبی کارشناسان زون احیاء و بازسازی بوده 

تصویب یا رد شاخص های آن با توجه به نظر خواهی و نمره ای که کارشناسان برای آن منظور نموده اند و محاسبه 

اند . چنانچه در جدول ذیل نشان داده شده تمامی موارد  میانگین مشخص گردید که تمامی آنها مناسب بوده

را دریافت نموده و با این توصیف برای زون احیاء و بازسازی مناسب  5/9ی مربوطه نمره باالتر از پیشنهادی شاخص ها

 تشخیص داده شد. 
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 های مرتبط با زون احیاء و بازسازی نمره دهی کارشناسان به شاخص -11جدول   

 وضعیت  میانگین  نمره دهی توسط هر کارشناس هااسامی شاخص

 قبول 4.4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 9-6

 قبول 4.0 4 5 4 5 3 3 4 4 3 5 3-6

 قبول 4.2 3 3 4 5 5 5 5 3 4 5 9-6

 قبول 4.4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4-6

مناطقی که بر اثر پدیده های طبیعی )سیل ،رانش و....(تخریب  -6-9 اسامی شاخص های زون احیاء و بازسازی:

مناطقی که بر اثر تفرج، خاک آن  -6-9ه است، نی تخریب گردیدمناطقی که بر اثر عوامل انسا -6-3گردیده است، 

مناطقی که پوشش گیاهی بر اثر آفات و امراض از بین رفته  -6-4کوبیده شده و پوشش گیاهی از بین رفته است، 

 مورد میرسد. 4( شاخص های مرتبط با زون فرهنگی را نشان می دهد که تعداد آن به 97جدول بعدی ) شماره  .باشد

مورد  5/9بعد از محاسبه میانگین نمرات داده شده تمامی شاخص های پیشنهادی با گرقتن نمره میانگین باالتر از 

 تصویب قرار گرفتند و به عنوان شاخص های الزم برای زون فرهنگی مورد تائید قرار گرفتند. 
 فرهنگی  های مرتبط با زوننمره دهی کارشناسان به شاخص - 17جدول                 

 وضعیت  میانگین  نمره دهی توسط هر کارشناس اسامی شاخص ها

 قبول 4.7 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 9-7

 قبول 3.7 3 4 4 4 3 5 4 2 3 5 3-7

 قبول 4.4 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 9-7

 قبول 4.4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4-7

 قبول 4.1 3 4 4 5 3 5 5 4 3 5 5-7

مناطقی که  -7-3مناطقی که دارای ابنیه و آثار تاریخی و باستانی باشند،  -7-9: هنگیاسامی شاخص های زون فر

مناطقی که دارای ابنیه قدیمی و  -7-4مناطقی که قبر شهدا باشند،  -7-9دارای بناهای مذهبی و آثار مقدس باشند، 

 .بومی باشند
  نتایج نهائی -1-4

شاخص میرسیم. تمامی زون ها و شاخص های مربوطه در جدول  95 زون تصویب شده بهمراه 7در پایان دور دوم به 

 ذیل آورده شده است.

دهی کارشناسانهای مصوب شده بر اساس نمرهها و شاخصلیست زون - 11جدول   

زون ویژه -9  

 خوب باشدمناطقی که در آن پایداری زمین  -9-9

 مناطقی که دارای جاده و دسترسی مناسب باشد  -3-9

 طقی که تراکم درخت بسیار کم و فضاهای باز زیاد باشدمنا -9-9

 مناطقی که امکان آب و برق رسانی وجود داشته باشد.  -4-9

 مناطقی که دارای شیب کم باشد  -5-9
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زون تفرج متمرکز  -3  

  باشند مالیم شیب دارای که مناطقی -9-3

 مناطقی که دارای دسترسی مناسب بوده باشند -3-3

 قی که دارای چشم انداز و منظر خوب باشندمناط -9-3

 مناطقی که نفوذپذیری خاک خوب و زهکشی مناسب باشند  -4-3

 مناطقی که تراکم درخت در آن کم  و پوشش علفی زیاد باشند.  -5-3

 مناطقی که در معرض سیل نباشند -6-3

زون تفرج گسترده -9  

 مناطقی که دارای طبیعت زیبا و بکر باشند  -9-9

 مناطقی که دارای زاویه و فاصله دید خوب باشند -3-9

 مناطقی که دارای تنوع شکل زمین باشند -9-9

 مناطقی که دارای آب و هوای مطلوب و محیطی آرام و ساکت باشند -4-9

 مناطقی که دارای پرندگان و حیات وحش قابل مشاهده باشند  -5-9

زون منحصر بفرد یا طبیعی -4  

 رای جاذبه خاص و دیدنی باشندمناطقی که دا -9-4

 مناطقی که دارای مناظر بدیع و چشم اندازهای زیبا باشند -3-4

 مناطقی که دارای جوامع گیاهی منحصر بفرد باشند -9-4

 مناطقی که دارای حیات وحش قابل مالحظه و مشاهده باشند -4-4

 مناطقی که دارای آبشار ، غار یا هر دو آن باشند  -5-4

تی زون حفاظ-5  

 مناطقی که دارای شیب تند باشند   -9-5

 مناطقی که حساس به رانش و لغزش باشند -3-5

 مناطقی که دارای خاک هیدرومورف باشند  -9-5

 مناطقی که دارای زهکشی نامناسب باشند  -4-5

 مناطقی که دارای اکوسیستم حساس و شکننده باشند  -5-5

ه های گیاهی در حال انقراض باشندمناطقی که دارای حیات وحش و یا گون -6-5  

زون احیاء و بازسازی -6  

 مناطقی که بر اثر پدیده های طبیعی )سیل ،رانش و....(تخریب گردیده است  -9-6

 ه استمناطقی که بر اثر عوامل انسانی تخریب گردید -3-6

 تمناطقی که بر اثر تفرج، خاک آن کوبیده شده و پوشش گیاهی از بین رفته اس -9-6

 مناطقی که پوشش گیاهی بر اثر آفات و امراض از بین رفته باشد -4-6
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زون فرهنگی -7  

 مناطقی که دارای ابنیه و آثار تاریخی و باستانی باشند -9-7

 مناطقی که دارای بناهای مذهبی و آثار مقدس باشند   -3-7

 مناطقی که قبر شهدا و یا سایر مظاهر فرهنگی بومی باشند -9-7

 مناطقی که دارای ابنیه قدیمی و بومی باشند -4-7

؟: آیا بین اعضای پانل در تصویب زون ها اجماع نظر وجود دارد 9سوال تحقیق  شماره   

که یک آزمون غیر   Hotelling’s T- testبرای آزمودن این که آیا بین کارشناسان اجماع نظر وجود دارد از آزمون  

 یم.پارامتریک است، استفاده نمود

مشاهده می شود با انجام آزمایش هتلینگ در تصویب زون های مناسب برای پارکها بین اعضای  99چنانچه در  جدول 

بنابراین اختالف  (ρ =0.374; ρ >0.05)و به عبارتی  ρ =0.374تیم کارشناس اجماع نظر وجود دارد. زیرا مقدار 

. با این توصیف می توان بیان داشت که در تصویب زون های معنی داری بین کارشناسان در تصویب زون ها وجود ندارد

 . اندمناسب برای طرح ریزی پارکهای طبیعی کارشناسان هم عقیده و همفکر بوده

 های جنگلیهای مناسب در پارکبرای زون Hotelling‘s T- test    آزمون -19جدول 

 نمره دهی توسط هر کارشناس اسامی زون ها 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 زون ویژه  9

 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 زون تفرج متمرکز  3

 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 زون تفرج گسترده  9

 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 زون منحصر بفرد یا طبیعی  4

 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 زون حفاظتی  5

 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 زون احیاء و بازسازی  6

 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 نگی زون فره 7

 

ر : آیا بین نظرات کارشناسان و اعضای پانل در تصویب شاخص های مربوط به زون اجماع نظ 4سوال تحقیق  شماره 

 وجود دارد؟

( در تصویب شاخص های مناسب برای زون ویژه نشان داد که بین 30با انجام آزمایش تست هتلینگ)جدول 

بنابراین اختالف  (ρ =0.034; ρ <0.05)و به عبارتی  ρ =0.034شته. زیرا مقدار کارشناسان اجماع نظر وجود ندا

 معنی داری بین کارشناسان در تصویب شاخص های زون ویژه وجود دارد. 

 برای شاخص های مناسب برای زون ویژه Hotelling‘s T- test    آزمون -21جدول 

 دهی توسط هر کارشناسنمره ها اسامی شاخص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 9-9- 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 

 3-9- 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 

 9-9- 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 

 4-9- 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

 5-9- 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 
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مناطقی که دارای جاده و  -9-3خوب باشد،مناطقی که در آن پایداری زمین  -9-9 اسامی شاخص ها زون ویژه: 

مناطقی که دارای  -9-4مناطقی که تراکم درخت بسیار کم و فضاهای باز زیاد باشد، -9-9اسب باشد، دسترسی من

 مناطقی که دارای شیب کم باشد، -9-5امکانات آب و برق بوده و یا آبرسانی و برق رسانی امکانپذیر باشد،

نجام شد. نتایج آزمون از آن در خصوص شاخص های مربوط به زون تفرجگاهی با تراکم باال نیز آزمون هتلینگ ا

حکایت داشت که بین کارشناسان در تصویب شاخص های مرتبط با زون مذکور اجماع وجود داشته است، به طوری  

می باشد ، لذا بین کارشناسان  (ρ =0.214; ρ >0.05)بدست آمد  و  از  آن جائی که  ρ =0.214که  میزان   

 نشان داده شده است.  39ره کارشناسان و آزمون مربوطه در جدول اختالف معنی داری وجود نداشته است. نم

 های مناسب برای زون تفرجگاهی با تراکم زیادبرای شاخص Hotelling‘s T- test    آزمون-21جدول 

 نمره دهی توسط هر کارشناس اسامی شاخص ها 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 9-3- 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 

 3-3- 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 

 9-3- 4 3 4 4 5 4 5 4 3 3 

 4-3- 4 3 4 5 5 5 4 3 3 4 

 5-3- 5 3 4 5 5 3 5 4 4 3 

 6-3- 5 4 3 4 4 3 5 4 4 3 

مناطقی که دارای  -3-3،  باشند مالیم شیب دارای که مناطقی -3-9:  اسامی شاخص ها زون تفرجگاهی با تراکم باال

مناطقی که نفوذپذیری  -3-4که دارای چشم انداز و منظر خوب باشند،  مناطقی -3-9دسترسی مناسب بوده باشند،

 -3-6مناطقی که تراکم درخت در آن کم  و پوشش علفی زیاد باشند.،  -3-5خاک خوب و زهکشی مناسب باشند، 

 مناطقی که در معرض سیل نباشند..

مورد  5برای زون تفرج گسترده به نشان داده شده ، شاخص های مورد تصویبی  33همان طوری که در جدول شماره 

میرسد که آزمایش انجام شده نشان داد که اختالف معنی داری بین نظرات و دیدگاههای کارشناسان در پذیرش و 

  است. (ρ =0.227; ρ >0.05)و  ρ =0.227تصویب شاخص های مربوطه وجود ندارد زیرا مقدار 
 های مناسب برای زون تفرج گستردهبرای شاخص  Hotelling‘s T- test  آزمون-22جدول 

 دهی توسط هر کارشناسنمره ها اسامی شاخص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 9-9- 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 

 3-9- 5 3 4 4 5 5 5 4 4 3 

 9-9- 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 

 4-9- 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 

 5-9- 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 

مناطقی که دارای  -9-3مناطقی که دارای طبیعت زیبا و بکر باشند ،  -9-9 :تردهاسامی شاخص های زون تفرج گس

مناطقی که دارای آب و هوای  -9-4مناطقی که دارای تنوع شکل زمین باشند،  -9-9زاویه و فاصله دید خوب باشند، 

 اهده باشند.  مناطقی که دارای پرندگان و حیات وحش قابل مش -9-5مطلوب و محیطی آرام و ساکت باشند، 

شاخص مورد تصویب قرار گرفته بود که می توان از آن به عنوان  5برای زون منحصر بفرد یا زون پدیده طبیعی تعداد 

وسیله ای برای زون بندی در پارکهای طبیعی مورد استفاده قرار داد. در این بررسی مشخص گردید که برای قبول 
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 ρ)نی داری بین کارشناسان وجود نداشته است زیرا که میزان  شاخص های الزم برای زون مذکور اختالف مع

=0.299; ρ >0.05) . 
 های مناسب برای زون منحصر بفردبرای شاخص Hotelling‘s T- test آزمون  -29جدول 

 دهی توسط هر کارشناسنمره ها اسامی شاخص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 9-4- 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 

 3-4- 5 3 4 5 5 5 5 4 4 4 

 9-4- 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 

 4-4- 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 

 5-4- 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 

مناطقی که  -4-3مناطقی که دارای جاذبه خاص و دیدنی باشند،  -4-9 های زون منحصر بفرد:اسامی شاخص

 -4-4ع گیاهی منحصر بفرد باشند، مناطقی که دارای جوام -4-9دارای مناظر بدیع و چشم اندازهای زیبا باشند، 

 مناطقی که دارای آبشار، غار یا  هر دو آن باشند.  -4-5مناطقی که دارای حیات وحش قابل مالحظه و مشاهده باشند ،

آزمون شاخص های مربوط به زون حفاظتی را نشان می دهد . با انجام آزمایش هتلینگ مشخص  34جدول شماره 

بین کارشناسان در نمره دهی و تصویب شاخص ها وجود نداشته است. به طوری که  گردید که اختالف معنی داری

. پس نتیجه گرفته می شود که بین (ρ =0.100; ρ >0.05)بدست آمد و از آن جائی که    ρ=0.100مقدار 

 ها اجماع نظر وجود داشته است. کارشناسان در قبول شاخص

 

 های مناسب برای زون حفاظتیی شاخصبرا Hotelling‘s T- test  آزمون -24جدول 

 نمره دهی توسط هر کارشناس ها اسامی شاخص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 9-5- 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 

 3-5- 3 3 3 3 5 4 5 3 3 4 

 9-5- 5 4 4 3 5 5 5 4 3 3 

 4-5- 4 5 5 3 5 5 5 3 4 4 

 5-5- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

 6-5- 4 5 4 3 5 5 4 4 3 3 

مناطقی که حساس به رانش و  -5-3مناطقی که دارای شیب تند باشند،  -5-9: اسامی شاخص های زون حفاظتی

-5مناطقی که دارای زهکشی نامناسب باشند،  -5-4مناطقی که دارای خاک هیدرومورف باشند،  -5-9لغزش باشند، 

ه دارای حیات وحش و یا گونه های گیاهی مناطقی ک -5-6مناطقی که دارای اکوسیستم حساس و شکننده باشند،  -5

 در حال انقراض.
شاخص مورد تصویب قرار گرفت که با انجام آزمون بر روی نمرات و ارزیابی  4برای زون احیاء و بازسازی تعداد 

کارشناسان مشخص گردید که اختالف معنی داری بین نظرات کارشناسان در تصویب شاخص ها وجود نداشته است. 

. که نشان داد که بین (ρ =0.589; ρ >0.05)در نهایت  و   ρ=0.589جام شده مشخص گردید که محاسبه ان

 کارشناسان در قبول این شاخص ها اجماع وجود داشته است. 
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 های مناسب برای زون احیاء و بازسازیبرای شاخص Hotelling‘s T- test  آزمون -21جدول 

 اسدهی توسط هر کارشننمره ها اسامی شاخص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 9-6- 4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 

 3-6- 5 3 4 4 3 3 5 4 5 4 

 9-6- 5 4 3 5 5 5 5 4 3 3 

 4-6- 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 

مناطقی که بر اثر پدیده های طبیعی )سیل ،رانش و....(تخریب  -6-9 اسامی شاخص های زون احیاء و بازسازی:

مناطقی که بر اثر تفرج، خاک آن  -6-9ه است، که بر اثر عوامل انسانی تخریب گردیدمناطقی  -6-3گردیده است، 

مناطقی که پوشش گیاهی بر اثر آفات و امراض از بین رفته  -6-4کوبیده شده و پوشش گیاهی از بین رفته است، 

 .باشد

آمده که قبالً  مورد  36شماره مورد می رسد که در جدول  4برای شاخص های مربوط به زون فرهنگی که تعداد آن به 

ها نشان داد که اختالف معنی داری بین کارشناسان در پذیرش و قبولی قرار گرفت. انجام آزمون آماری بر روی داده

بدست آمد که این عدد بیشتر از   ρ=0.083تصویب شاخص های مربوط به زون فرهنگی وجود نداشته است. چرا که 

 . (ρ =0.589; ρ>0.05) است  0.05

 

 های مناسب برای زون فرهنگیبرای شاخص Hotelling‘s T- test  آزمون -21جدول 

 دهی توسط هر کارشناسنمره ها اسامی شاخص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 9-7- 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 

 3-7- 5 3 2 4 5 3 4 4 4 3 

 9-7- 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 

 4-7- 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 

مناطقی که  -7-3مناطقی که دارای ابنیه و آثار تاریخی و باستانی باشند،  -7-9 :می شاخص های زون فرهنگیاسا

مناطقی  -7-4مناطقی که قبر شهدا و یا سایر مظاهر فرهنگی باشند،  -7-9دارای بناهای مذهبی و آثار مقدس باشند، 

 که دارای ابنیه قدیمی و بومی باشند

 گیرینتیجه

شاهد رشد روزافزون طبیعت گردی در کشور هستیم . جنگل گردشی یک از شاخه های طبیعت گردی و  امروزه ما

طبیعت گردی از گردشگری پایدار محسوب می شود که هم به حفاظت محیط زیست و هم به توسعه آن کمک می 

ی ناپایداری و خود تخریبی کند، ولی متأسفانه به خاطر ارزیابی و طرح ریزی نامناسب بسیاری از مناطق طبیعی به سو

از مقاصد مهم طبیعت گردی به حساب می آید و به همین دلیل نیاز است تا با های جنگلی یکی پیش می روند. پارک

این وری بر اساس توسعه پایدار، های طبیعی، ضمن بهرهارائه مدل مناسب برای طرح ریزی در این گونه اکوسیستم

های اکوسیستممحیطیدر برای نسل های آتی به یادگار گذاشت. ارزیابی توان زیستمنابع را همچون سرمایه گرانق

وری تفرجی فرآیندی برای تنظیم رابطه انسان با طبیعت و از بین بردن تعارض ریزی آن به منظور بهرهجنگلی و طرح

است ایجاد هماهنگی بین  بین کاربری های ممکن که این پروسه برای رسیدن به توسعه پایدار تلقی می شود. بدیهی

-رابطه انسان و طبیعت نیازمند شناخت توان زیست محیطی طبیعت و ارزیابی مناسب و دقیق آنها جهت طراحی سایت
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های تفرجی برای گردشگران است . شکی نیست که انجام این امر مهم جز از طریق های جنگلی به منظور ارائه برنامه

های یزی، میسر و امکان پذیر نخواهد بود. هم اکنون وسعت پارک ها و تفرجگاهزون بندی به عنوان واحد برنامه ر

هکتار می رسد و هر ساله شاهد  41000مورد و سطحی بالغ بر 19جنگلی موجود و شناسائی شده در شمال کشور به 

آمده توسط سازمان افزایش تقاضا برای احداث پارک های جدید در این مناطق هستیم. بر اساس برنامه ریزی به عمل 

 5هکتار برسد که این مقدار سطحی معادل  900000باید به   9404جنگل ها، توسعه پارک های جنگلی تا سال  

هکتار  90000که در حال حاضر سطحی معادل درصد از سطح جنگل های شمال کشور را در بر می گیرد. از آن جائی

هکتار نیاز به تهیه  70000این توصیف در آینده وسعتی معادل  از پارک های جنگلی دارای طرح مصوب می باشند، با

 های جنگلی می باشد. طرح دارند که این موضوع بیانگر اهمیت این تحقیق و بکارگیری نتایج آن در طرح ریزی پارک

هدف نهائی این پژوهش شناسائی و تدوین زون ها و شاخص های مرتبط با آنها برای طرح ریزی پارکهای طبیعی 

غربالگری و استفاده از کارشناسان بومی و متخصص در این زمینه بوده است. در  -شمال کشور با بکار گیری روش دلفی

 شاخص مشخص گردید.   7و حداکثر  4شاخص شناسائی گردید که حداقل برای هر زون  95زون با  7پایان تعداد 

ن ها و شاخص های مرتبط با هر زون  برای طرح یکی از چالش های پیش رو برای جنگل های شمال کشور، تدوین زو

ریزی پارکها به منظور مدیریت پایدار در آن می باشد. تمام تالش این تحقیق این بود تا زون ها و شاخص های مناسب 

 را برای برنامه ریزی پارکها تدوین نماید. 

برای مدیریت پایدار در پارکهای جنگلی  بنابراین تعیین زون ها و شاخص های الزم برای مکان یابی این گونه زون ها

غربالگری که در این تحقیق بکار گرفته شده است یک روش قابل اعتمادی  –امری الزم و ضروری است. روس دلفی 

برای تدوین زون ها و شاخص های مرتبط با آنها در برنامه ریزی و طرح ریزی پارکهای جنگلی در جنگل های شمال 

 کشور محسوب میگردد.   

 بر پایه نتایج بدست آمده از این پژوهش نتیجه گیری ذیل می تواند استخراج گردد: 

غربالگری گه در این تحقیق بکار گرفته شده یک روش قابل اعتمادی برای تدوین زون ها و  –روش دلفی  -9

 شاخص های مرتبط برای طرح ریزی پارکهای جنگلی محسوب میگردد. 

 روش فوق توانستیم به زون ها و شاخص ها قابل اعتماد دست یابیم .  بکارگیری دو دور با استفاده از  -3

 شاخص دست یافتیم.  95زون و  7در پایان دور دوم به تعداد  -9

 ای پژوهش قادر شد تا شاخص های الزم برای مکان یابی زون ها ارائه نماید.  -4

 اف نهائی پژوهش دست یابیم.بر اساس نتایج به عمل آمده ، توانستیم با بکارگیری روش مورد نظر به اهد -5

استفاده از آزمون آماری غیر پارامتریک هتلینگ ، یکی از ابزارهای آماری مناسب برای آزمون داده های  -6

 ارزیابی محسوب میگردد. 

بعالوه باید متذکر شد که برای سازمان جنگل ها و محیط زیست خیلی مهم و حیاتی است که زون ها و شاخص ها 

وجه و مالحظه خود قرار داده و از آن برای زون بندی و برنامه ریزی تفرجی در پارکهای طبیعی بکار مربوطه را مورد ت

 گیرند. 

 منابع مورد استفاده 

. بررسی امکان فعالیت های اکوتوریسمی از نظر اکولوژیک در جنگل های  9990احمدی، ح .، بابائی ، س.، و متاجی، ا. -9

چند معیاره، سیتم اطالعات جغرافیائی و سنجش از دور استفاده ، آمایش  زاگرس شمالی با کاربری تصمیم گیری

 .64-45، ص  4سرزمین، شماره 

. تعیین ارزش های حفاظتی و تفرجی پارک جنگلی سی سنگان  9914امیر نژاد، ح .، عصاره، م.ج.، و خلیلیان، ص. -3

 .  34-95، ص  73 نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد، پژوهش و سازندگی شماره
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. چگونگی تأثیر انتخاب صحیح مناطق تفرجگاهی در حفاظت از اکوسیستم های جنگلی در شمال 9919برزه کار، ق. -9
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   19-11ارزیابی، همایش ملی آینده جنگل های ایران، ص 

. ارزیابی توان زیست محیطی متناسب با رویکرد طبیعت 9919پیر محمدی، ز.، فقهی ، ج .، زاهدی، ق . و شریفی ، م .  -5

 .390-349حقیقات جنگل و صنوبر ایران، ص پژوهشی ت –گردی در جنگل های زاگرس، فصلنامه علمی

. برنامه ریزی توسعه گردشگری منطقه حفاظت شده اشترانکوه  به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی با 9914ترابی، ن. -6

 ص. 909. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران،   RSو   GISاستفاده از 

 GIS . بررسی توان تفرجی پارک جنگلی ابیدر با استفاده از 9919.، اوالدی، ج. و شعبانی، م.تکیه خواه، ج .، نصر، س.م -7

 . 43-95، پژوهش های محیط زیست، ص

. ارزیابی تفرجی به کمک فرآیند تحلیل سلسله  9999جلیلوند، ح .، کرمی، ا .، شاه نظری، آ. و شعبانی، م.  -1

( مطالعه موردی : پارک جنگلی شهید زارع.جغرافیا و توسعه  GISو سامانه اطالعات جغرافیائی)  (AHP)مراتبی

 .991-907، ص  99زمستان  39شماره 
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ه پلنگ دره قم جهت کاربری اکوتوریسم ، پایان نامه کارشناسی بررسی توان اکولوژیک منطق.9913سلخوری، س.  -90
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 7. پهنه بندی آمایشی متناسب با رویکرد اکوتوریسم در جنگل های سری 9999شیخ االسالمی ، ع و سیبی ، ا .  -99
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 .399-314ص 

ص  55. ارزیابی توان اکولوژیک محدوده رودخانه دز، مجله محیط شناسی شماره 9919وحد ، ع و نسیم زاده ، د . م -94

99-34  . 

. ارزیابی توان طبیعت گردی منطقه بدره در استان ایالم با استفاده از 9990مهدوی، ع .، کرمی، ا.، و میرزائی، جواد. -95

 .  74-69، ص 3پژوهشی اکوسیستم های طبیعی ایران،  شماره سامانه اطالعات جغرافیائی، فصلنامه علمی 

 ص  94. گردشگری در طبیعت. دفتر جنگل کاری و پارک ها. سازمان جنگل ها و مراتع، 9916هدایتی،م.ع. -96

17. Abidin , Z. Z.  1999.  The identification of criteria and indicators for the sustainable management of 
ecotourism in Taman Negara National park: A Delphi consensus. Unpublished doctoral dissertation, 
West Virginia University, Morgantown 

18. Amino،M. 2007. A Geographic Information system (GIS) and Multi-Criteria Analysis for Sustainable 

Tourism Planning.  A project submitted in fulfillment of the requirement for the award of the degree of 

Master of Science (planning Information Technology) .Faculty of Built Environment. University 

Teknologi Malaysia، 165 pp. 

19. Banerjee،U.، Kumari،S.P. and Sundhakar،B.،2000.Remote sensing and GIS based ecotourism planning: 

A case study for western Midnapore، West Bengal and India. Tourism Management ،32 : 321-334.  

20. Barzekar,G.H.,Azlizam,A.,Manohar,M.,Hasmadi,I. and Hosseni,S.M.  2011(b).  Delphi 
technique for generating criteria and indicators in monitoring ecotourism sustainability in 
northern forests of Iran. Journal of Folia Forestalia Polonica 53(2011), 130-141. 



   

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی همایش 

278 

 

21. Bender,  M.Y.   2008.   Development of criteria and indicators for evaluating forest-based ecotourism 
destinations: A Delphi study. Master thesis, West Virginia University, Morgantown. 

22. Bukenya ،J، O. 2000.  Application of GIS in ecotourism development decisions: evidence from the 

pearl of Africa. 186p. 

23. Dalkey, N. and  Helmer, O. 1962.  An experimental application of the Delphi method to the 
use of experts. Management Science 9(3), 458-467. 

24. Egan, A. F. and Jones, S.B.  1997.  Determining forest harvest impact assessment criteria 
using expert opinion: A Delphi study. North. Journal. Appl. For 14(1): 20-25. 

 

25. Kaynk, E. and Macauley, J.A.  1984.  The Delphi technique in the measurement of tourism 
market potential: The case of Nova Scotia .Tourism Management 5(2), 87-101. 

26. Kiss،A. 2004. Is community based-ecotourism a good use of biodiversity conservation fund? Trend in 

Ecology & Evolution، 199(5):232-237. 

27. Kumari،S.، Behera،M ، D. and Tewari،H،R.2010. Identification of potential ecotourism sites in West 

District ، Sikkim using geography tools. Tropical Ecology،51(1): 75-85.  

28. Laurance،W.، Alonso،M. and Campbell،P.،2005.challenges for forest conservation in Gabon، Central 

Africa .Futures ، 38:454-474.  

29. Linstone, H.A. and Turoff, M.  1975.  The Delphi method: Technique and applications. Addison-
Wesley, Reading, MA. 

30. Linstone , H.A.  1978.   The Delphi technique. Handbook of future, research. Westport, CT: 
Greenwood; p.271-300. 

31. Ludwig, B.  1997.  Predicting the future: Have you considered using the Delphi 
methodology? Journal of Extension, 35(5). Retrieved December 21, 2002 from 
http://www.joe.org/joe/1997october/tt2.html 

32. Minagawa،M. and Tanaka،N.،1998. Application of Geographic information system in Tourism 

management . Journal of Sustainable Tourism ،7 (1):77-92 

33. Powell, C.   2003.  The Delphi technique. JADV nurs 2003  41:376-82. 

34. Saaty ,  T.L., 2004. The Analytical Hierachy Process,pinning priority ,Resource Allocation, RWS 

Pubication,USA. 

35. Skulmoski , G. j., Hartman, F. and krahn, J.  2007.  The Delphi method for graduate research. 
Journal of Information Technology Education  Volume 6, 2007. 

36. Tsaur،S.H.، Y.C.،Lin، and J.H.،Lin .2006. Evaluating  ecotourism sustainability from the integrated 

perspective of the resource، community and tourism. Tourism Management، 27(4): 640-653 

37. World Tourism Organization (WTO).  2006.  Indicators of sustainable development for tourism 

destination: A Guidebook. Madrid: World Tourism Organization.516p. 

 

http://www.joe.org/joe/1997october/tt2.html


   

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی همایش 

279 

 

 

در ارتباط با دیگر عوامل تخریب در گیری ذغالمیزان تخریب عملیات  -2-1-9

 م الشترهای بسطاجنگل

 

 9، مازیار حیدری*2، ایمان پژوهان1پورفاطمه فاضل

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی جنگل، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و 9

 محیط زیست، دانشگاه مالیر 
 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه مالیر3*

(imanpazhouhan@gmail.com)  
، بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان استادیار9

 کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج 

 چکیده

تخریب  مختلف جنگل است. هاینظام در مطرح مسائل از یکی آن به و عوامل مخرب مربوط جنگل پیرامون بحث

های برداری در جنگلهای بهرهباشد. یکی از شکلجنگل در کشورهای درحال توسعه به عنوان یک اصل مهم مطرح می

ها که است. در بسیاری از موارد دیده شده که مردم فقیر حاشیه جنگلگیری ذغالزاگرس بخصوص استان لرستان 

رویه خود این منابع را رو به تخریب های نادرست و بیاستفاده برای امرارمعاش خود منبع دیگری بجز جنگل ندارند و با

در ارتباط با دیگر عوامل تخریب در گیری ذغالمیزان تخریب عملیات  کشانند. هدف از تحقیق حاضرو نابودی می

سوزی جنگل است، بدین منظور با جنگل گردشی و هچنین توزیع پرسشنامه بین افراد محلی مشاهده شد که آتش

یک منبع درآمد گیری ذغالترین عامل تخریب با بیشترین اختالف نسبت به دیگر عوامل است.و به دلیل اینکه همم

های ناشی از این عملیات را ندارند. بنابراین شود تمایل به نظردهی و یا نشان دادن آسیببرای افراد محلی محسوب می

نشینان وارد اتخاذ شود که کمترین آسیب را به جنگل و جنگلهایی برای جلوگیری از این عوامل تخریب باید سیاست

سوزی و کوچکترین ای طراحی شوند که شامل بزرگترین عامل مثل آتشهای ارائه شده باید به گونهکنند. سیاست

دهد و با شناسایی عوامل سوزی رخدادی است که معموال به صورت طبیعی رخ میعامل همانند زغالگیری باشند. آتش

که بصورت گیری غالذهایی همچون شود از وقوع آن پیشگیری کرد همانند علتحدودی می خیل در آن تاد

 توانند شامل: سوخت جایگزین و آموزش کاشت درختان سوده باشند.ها میغیرمستقیم دخیل است، این پیشگیری

 سوزی، منبع درآمدنشینان، آتشسیاست، حاشیه :کلیدی کلمات

 مقدمه

توان به تغییرات اقلیمی، خشکسالی اخیر، ترین علل تخریب میها نقش دارند که از مهمری در تخریب جنگلعوامل موث

برابر ظرفیت، تخریب و تصرف عرصه های منابع طبیعی  5/3رویه بیش از توان سرزمین از قبیل چرای برداری بیبهره

بندی کرد. افزون بر عوامل طبیعی که طبیعی تقسیمی طبیعی و غیراشاره کرد.که این عوامل را میتوان به دو دسته

 ها هستند.باشند عوامل غیرطبیعی که منشا انسانی دارند روز به روز درحال افزایش و ویرانی جنگلاجتناب ناپذیر می
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زایی مرتبط با چرای دام یک مشکل اساسی در سراسر مراتع است. عالوه بر این ، اکثر تخریب اکوسیستم یا بیابان

ای جنگل های گاو با درصدهای نگران کنندههای گرمسیری در آمریکای جنوبی و مرکزی برای تبدیل به چراگاهنگلج

های بومی، رویکردهای جدیدی در مورد استفاده و یا احیای اکوسیستم هاشوند. برای متوقف کردن این تخریبزده می

 خریب مناطق جنگلی، پیامدهای نامناسبی در منابع زیست. ت(Kauffan, 2001) از اراضی و مدیریت دام احتیاج است

محیطی حوضه آبخیز باالدست مانند افزایش توان سیل خیزی، رخداد فرسایش و تولید رسوبات در بر دارد )نوروزی 

تخریب اراضی جنگلی یکی از بزرگ ترین معضالت زیست محیطی در شمال کشور است. یکی از  (.9999مهیاری، 

تخریب تاثیر منفی بر کیفیت خاک می باشد. تبدیل جنگل های طبیعی به اراضی کشاورزی، ایجاد قرق پیامدهای این 

و تبدیل اراضی کشاورزی به مرتع و تخریب مراتع به دلیل چرای بی رویه در کنار یکدیگر در حوزه پاسنگ استان 

(. طبق برآوردهای به 9916است )کیانی،  گلستان امکان بررسی تغییر کیفیت خاک را در این چهار کاربری فراهم آورده

های گرمسیری همچنان ادامه داشته باشد، زدایی در جنگلشود که در صورتی که نرخ جنگلعمل آمده، پیش بینی می

ای منقرض شوند )پیله ور، ی گونهسال آینده نیمی از گستره 900الی  50این احتمال وجود خواهد داشت که تا 

های جنگلی برای تهیه زغال است. تهیه نشینان از چوبرویه جنگلمهم غیرطبیعی استفاده بی (. یکی از عوامل9915

نشینان رواج داشته و نسل به نسل به امروز رسیده است. اما متأسفانه در زغال )پخت زغال( از دیرباز در میان جنگل

یه از جنگل قانون سبز رویش را زیر پا روبرداری بیهای پیمانکاری، بدون نظارت دقیق، با بهرهحال حاضر شرکت

دختر و الشتر زغالگیری به شیوه نگران کننده توسعه های کوهدشت، پلویژه در شهرستانگذاشتند. در استان لرستان به

ها وارد گشته است. عوامل مختلفی در تخریب جنگل یافته است و در سبب تخریب پوشش جنگل و آسیب جدی به آن

ها مشخص گردند و سپس براساس آن سیاست گذاری صورت گذاری ابتدا باید الویترای سیاستسهیم هستند که ب

 گذاری شود.گیرد بنابراین مهم هست که در ابتدا عوامل مخرب شناسایی و سپس اقدام به سیاست

 پیشینه تحقیق

 و پرداختند مریوان شهرستان گمارلنگ هایجنگل در آن پیامدهای ارزیابی و زغالگیری فرآیند بررسی پژوهشی به در 

 هایتوده همچنین. شوندمی برپا درصد 97کارایی با و روزه پنج یگستره یک در هاکوره از هریک که داد نشان نتایج

 یک با را برداشت توانمی جنگل، مستمر مدیریت منظوربه که هستند کمتری زمینی یرویه دارای شده-برداری بهره

 معیشتی نظام در زغالگیری جایگاه بررسی به پژوهشی در (.9999اد )نامداری و همکاران، د انجام ساله 99ی چرخه

 خاصی الگوی هیچ منطقه این در مردم که داد نشان نتایج و پرداختند( کوهدشت – لرستان) اوالد قباد منطقه ساکنان

 تخریب به توجه با. شد برآورد تریینپا غیر زغالگیر گروه به نسبت زغالگیر گروه کل سود و ندارند چوب برداشت برای

برخورد  ایویژه اهمیت از منطقه این در بهینه مدیریت برای ریزیبرنامه منطقه، هایجنگل پوشش در تغییر و شدید

 زغالگیری فعالیت صورت این غیر در باشد؛ داشته مطابقت منطقه شرایط با باید شده اعمال مدیریت عالوه،به. است دار

 به پژوهشی در. (9993شود )گراوند و همکاران، می منطقه این هایجنگل نابودی سبب منطقه این نمردما توسط

 متوسط که داد نشان نتایج و پرداختند لنگ گماره – مریوان هایجنگل در( زغال) چوب تولید توان ارزیابی و بررسی

 بر برداشت امکان که است سانتیمتر 95 گیری زغال فرآیند در هدف قطر و هکتار در سیلو64/94 جنگل موجودی

است )احمدی و  هکتار در سیلو99/0 – 17/0 بین گیری اندوخته گرفتن نظر در و جنگل موجودی قطر هدف، اساس

 هدف با9999سال در که آفریقا جنوب در زغال تولید پتانسیل عنوان با تحقیقاتی پروژه بررسی با (.9999همکاران، 

 طریق از ایگونه ترکیب و تعیین از استفاده با تانزانیا و موزامبیک زامبیا، کشور سه در زغال از استفاده اثرات درک

 رخ 9991و 9999 هایسال بین وسیع مقیاس در زداییجنگل که داد نشان هاآن نتایج .پرداختند جنگل آماربرداری

 تولید تأثیر ارزیابی . به(3009ان، و همکار Malimbwiاست ) یافته کاهش زغال تولید برای مناسب هایگونه و داده

 غنای) گوناگونی شاخصو نتایج نشان داد که  پرداختند توگو در زغال تولید منطقه چهار در گیاهی پوشش بر زغال
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. بود شده برداریبهره یمحدوده از ترباال نشده، برداریبهره یمحدوده در توجهی قابل میزان به( ایوانز و شانون ای،گونه

 متر 9 تا 6 شده برداریبهره یمحدوده در متر، 7 تا 4 بین نشده، برداریبهره یمحدوده در متوسط ارتفاع ینهمچن

 در. (3009و همکاران،   Kouami) نداشتند داریمعنی اختالف محدوده هردو در مقطع سطح و متوسط قطر و بوده

 تعیین منظور به سنگال در تامباکوندا منطقه در سازیباز الگوهای و درختی هایگونه تنوع تحلیل و تجزیه به تحقیقی

 هایجنگل ساختار و ترکیب در توجهقابل تفاوت دهنده نشان پرداختند و نتایج زغال تولید برای درختان برداشت اثر

 به (.Wurster، 3090بود ) ایگونه ترکیب بر کمی تأثیر دارای مدیرت نوع و داشت نخوردهدست و شده برداریبهره

 بیشتر که داشته زغال تولید اقتصادی مهم فعالیت از نشان نتایجو  پرداختند غنا شمال در درگاشگو زغال تولید مطالعه

 کاهش زدایی،جنگل مطالعه، این در. گردید بندیرتبه هاآن دوم کار عنوان به زغال تولید که بودند زنان( %70) کاربران

 شناسایی محیطیزیست اثرات ترینبحرانی عنوان به را خاک معدنی دموا کاهش و سوزیآتش وحش،حیات جمعیت

های منطقه خشک به بررسی اثرات زغالگیری بر تخریب جنگل در جنگل. (3099، و همکاران  Anang) است گردیده

ی و های تحقیق بیانگر این مطلب بود که حتی سیستم زغالگیری انتخابافریقا در کشور موزامبیک پرداختند. یافته

ها نشان داد که با رشد جمعیت و شهرنشینی تأثیر شده اثرات بسیار قابل توجهی بر ساختار جنگل دارد. بررسیکنترل

اثرات منفی  زغالگیری بر جنگل از سطح محلی به سطوح بسیار بزرگ جغرافیایی تبدیل شده است و طبق 

(. 3090و همکاران،  Silvaبرآورد گردیده است ) های انجام شده تأثیرات منفی ان بر روند ترسیب کربنسازیمدل

 هیزم و زغال تهیه برای درختان قطع جنگلها، تخریب بعدی دلیل اما است درختان کشاورزی قطع اصلی، دلیل اگرچه

 مورد انرژی تامین برای چوب زغال تن هزار 50 از بیش ساالنه ما هم کشور در متاسفانهص(. Western ،73) است

 به رقم این فارس، خلیج حوزه عربی کشورهای به چوب صادراتی زغال میزان گرفتن نظر در با که میگیرد قرار استفاده

 آوری جمع آن، دنبال به و چوب استخراج که حالی در (.9997یافت )ابیض،  خواهد افزایش سال در تن هزار 900

زغال  تولید بین پیوند .هستند ها لجنگ تخریب اصلی عامل دام، چرای و کشاورزی زغال چوب، تولید چوب سوخت،

 که است دلیل این به ارتباط این و است شده داده نشان متعددی مطالعات توسط 90 دهه اوایل از و جنگلزدایی چوب

 چوب زغال ساختن در مرحله اولین .افتد می اتفاق شدید چوب زغال تولید با مناطقی در مکرر به طور جنگلزدایی

 و خاک ویژگیهای در تغییر زغالگیری، کورههای فعالیت نتایج (.Hibajene ،3091)است  مناسب درختان قطع

 بر مدت طوالنی زیستمحیطی منفی اثرات زغالگیری کورههای عمل که است نشان داده مطالعات .است گیاهی پوشش

 جنگل در ختدر شکل تغییر موجب این بر عالوه .است کرده ایجاد پوشش گیاهی و خاک کارکرد و ترکیب ساختار،

بر اساس گزارش (. Carrari ،3096میشود ) جنگل بهبود و بر ساختار مدت طوالنی منفی اثرات به منجر که میشود

 برای چوب کردن آماده و کردنخشک -9 چوب، برداشت -3 چوب، رشد-9فائو زغالگیری در پنج مرحله شامل: 

 تولید در(. FAO ،9991)  توزیع نقطه به حمل و کردن انبار گری،غربال -5 زغال، به چوب تبدیل -4  زغالگیری،

 در باالیی چوب اتالف و شودمی تبدیل زغال به چوب کل از %35 از کمتر روستایی، و محلی کاربران توسط چوب زغال

  (.Chomcharn ،9914دارد ) وجود سیستم این

 هامواد و روش

دهستان بسطام  .شد انتخاب لرستان الشتر در استان شهرستان در سامان بسطام هایجنگل پژوهش این اجرای جهت

روستا که روستاهای پرجمعیت ان شامل روستای  35باشد که دارای یکی از دهستان شهرستان سلسله لرستان می

 سایر هستند، بلوط منطقه این جنگلی هایگونه درصد 90 از بیش چنار که مرکزیت دهستان بسطام را دارد.سراب

 ، افرا(Acer pseudoplatanusکیکم ) (،Acer monspesulanumبادام ) انواع این و درختی هایگونه

(Pistacia mutica،) شامل منطقه ( بنهAmygdalus scoparia) مختلف پرورشی هایفرم در غالب تیپ .است 

زغالگیری در سطح وسیع باشد. و علت انتخاب این سامان عرفی، انجام می زاددانه و زاددانه-زادشاخه زاد،شاخه شامل،
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 میانگینوضوح مشخص است. های جنگلی بهدر یکی دو سال قبل بوده است، زیرا بعد از زغالگیری آثار آن در توده

و روستای فوق در  است مترمیلی 456  آن ساالنه بارندگی میانگین و گرادسانتی درجه 9/99 ساالنه حرارت درجه

های وارده به جنگل اقدام به شده است.  جهت بررسی و مشاهده حضوری آسیبمتر از سطح دریا واقع 9590ارتفاع 

ی مورد تحقیق شد. که براساس نتایج  این مشاهده حضوری و همچنین با استناد از مطالعات جنگل گردشی در منطقه

ها که با پرسشنامههای وارده به جنگل تهیه شد این در رابطه با اسیب پرسشنامه 950پیشین در این زمینه به تعداد

های وارده به جنگل هستند در اختیار مردم محلی هدف درک هرچه بهتر نظرات مردم محلی در رابطه با آسیب

گان بین ابتدایی تا دهنده سال قرار گرفت. سطح سواد پاسخ 10تا 40نشین منطقه مورد پژوهش در رنج سنی جنگل

ها اصل از پرسشنامه وارد اکسل شد و سپس برای بررسی و مقایسه دادههای حسواد متغییر بود. دادهدیپلم و حتی بی

آوری شده اقدام به ها و داده های از پیش جمعها ترسیم شد و در نهایت با بررسی نتایج پرسشنامهنموداری برای داده

 ارائه راهکارهایی برای جبران شد.

 نتایج و بحث

ی استان لرستان و بخصوص در شهرستان الشتر و روستای چشمه هاگیری در سطح وسیع در برخی شهرستانیزغال

زغالگیری  شود.های جنگلی تخریب شده در اثر این فرایند محسوب میشود که به عنوان یکی از منطقهصالح انجام می

توسعه  حالبرداری از جنگل دربا توجه به ارزش ریالی زغال و وجود بازار مصرف محلی و خارج از استان، این شیوه بهره

ای قطورتر، ها و جستهشود و با توجه به انتخاب پایههای جنگلی میاست. زغالگیری سبب تغییر کمی و کیفی در توده

 به عنوان بلوط درختان چوب از نیز الشتر جنگلهای در شود.های جنگلی میسبب تغییر پارامترهای کمی و کیفی توده

تحقیقی  در .است شده منطقه این جنگلهای تخریب باعث کار ینا که شده حاصل درآمد کسب برای ابزاری

 مساحت دوبرابر از بیش هیزم و زغال تهیه منظور به چوب سالیانه برداشت مقدار که دادند نشان لرستان درجنگلهای

 کاهش موجب هرساله که هاستجنگل جاری رویش از بیش سالیانه برداشت مقدار. است بررسی مورد عرفی روستای

 کاهش در زغال چوب مصرف و سوخت چوب سهم که است این بر اعتقاد. میشود منطقه هایجنگل وکیفی یکم

 را چوب زغال تولید مردم از درصد 75 که داد نشان پژوهشی طی . در (FAO ،9995است ) قابل توجه درختان ذخایر

 های گونه و درختان کاهش باعث چوب زغال کنندگان تولید که بود آنها این دالیل میدانند، جنگل تخریب علت

 بر انسان که باشد جهان عمده تغییرات اولین است ممکن وسیع در سطح جنگلزدایی .میشوند درختان قطع با درختی

نتایج نشان  (.Iiyama ،3099شده ) درصد 50 تقریبا جنگل جهانی سطح کاهش موجب و میکند وارد محیطزیست

خطر انتقال  -3کاهش تراکم،  تاج پوشش و حذف تدریجی جنگل،  -9اند از رتداد که تاثییرات مخرب زغالگیری  عبا

کاهش  سطح مقطع  -4های خاک در محل کوره، از بین رفتن میکروارگانیسم -9سوزی در جنگل، و گسترش آتش

آوری کاهش امکان استقرار زاد -7اضافه شدن کربن به خاک،  -6فرسایش  و کوبیدگی خاک،  -5درختان در هکتار، 

کاهش  -9ها در بدن افراد درگیر در زغالگیری، آسیب به دستگاه تنفسی و بینایی و حادث شدن سوختگی -1زاد، دانه

کاهش  تعداد   -99های مورد زغالگیری، کاهش میانگین ارتفاعی  درختان در توده -90ای درختان، تنوع اندازه

بر تغییر تاج  (  Chang-Yeo ،3099و Soe)(، gAnan ،3099)(، 9993ها. و پژوهشگرانی مانند )گراوند،جست

(، 9993و همکاران،   )گراوندبرداری زغال تأکید داشتند، همچنین پژوهشگرانی مانند زدایی توسط بهرهپوشش و جنگل

های (  بر تأثیر زغال گیری بر ساختار و مشخصهSilva ،3099) ( و Wurster ،3090)(، 9996)بیننده و همکاران، 

سوزی و کاهش وحش، آتش( کاهش جمعیت حیات Anang ،3099)های جنگلی تأکید داشتند. از طرفی ی تودهکم

تولید چوب سوخت برای  .محیطی زغالگیری معرفی کردندترین اثرات زیستمواد معدنی خاک را به عنوان بحرانی

های این فرایند همچون مزییت نشینان است. که خسارات نسبت بهمصرف یکی از بزرگترین منابع درآمد جنگل

 درامدزایی بیشتر بوده.



   

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی همایش 

283 

 

هـای وارده بـه جنگـل کـه عبارتنـد از:      ها نشان داد که مردم محلی بر این باور بودندکه در بین آسـیب نتایج پرسشنامه

بـرداری غیراصـولی، تغییـر    حضور دام در جنگل، حضور جنگل نشینان در جنگل، حضـور گردشـگران در جنگـل، بهـره    

سوزی، تغییر کاربری زمین های آتشهای جنگل، به ترتیب گزینهسوزی در جنگل و آفات و بیماریجنگل، آتش کاربری

(. در نظر مردم محلـی  9ها را جنگل وارد میکنند )شکل و حضور گردشگران در منطقه با باالترین امتیاز بیشترین آسیب

ر و نادیده گرفتن مردم محلـی بـه دلیـل درآمـدزا بـودن ایـن       گیری از خسارات ناچیزی برخوردار بوده. که این انکازغال

عملیات است. با جایگزین کردن منابع دیگری برای درامد و مصرف سوخت مردم بومی میشود تا حدودی این خسـارات  

 را حذف کرد. 

 

 
 

 نتایج پرسشنامه براساس نظرات مردم محلی -1شکل 

 اداتجمع بندی و پیشنه

مردم محلی عالرغم آگاهی از خسارات زغالگیری به دلیل منافع مالی همچنان به این نتایج این تحقیق نشان داد 

به صورت مستقیم و غیر مستقیم خسارات جبران ناپذیری را به جنگل های دهند. و فعالیت به طریق سنتی ادامه می

کنند. و تغییر کاربری بیشترین خسارت را وارد می سوزیاین منطقه متحمل میکند. طبق نتایج پرسشنامه آتش

سوزی که عالوه بر دالیل طبیعی گاهی منشا انسانی هم دارد .که همین منشا انسانی در برخی موارد از خسارات آتش

خسارات زغالگیری با وجود کمترین سهم در مقایسه با سایر خسارات و حتی در  افتد.غیر مستقیم زغالگیری اتفاق می

ر مردم محلی بصورت خیلی ناچیز، ولی به دلیل روزافزون بودن این فعالیت و البته قابل کنترل بودن این امر نیازمند نظ

های بومی حمایت کند درواقع باشد. برنامه های جبران خسارت می بایست از خانوارتوجه بیشتری دراین حیطه می

لگیری در این منطقه با کمترین فشار اقتصادی برای افراد محلی که نیازمند ارائه راهبرهای کارامد برای جلوگیری از زغا

شود مگر با مشارکت مردم محلی، متخصصین  و ادارات از این طریق امرارمعاش میکنند می باشد و این مهم میسر نمی

ه درکنار مربوطه که با پیشنهاداتی همچون واگذاری زمین به مردم محلی، آموزش و ترویج فرهنگ کاشت درختان سود

شود بیشترین فشار در حال حاضر بر استخراج چوب از های گرمایش جایگزین میروش درختان جنگلی و همچنین با

 جنگل را از بین ببرد.
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های ها برای پایش مدیریت پایدار اکوتوریسم در جنگلمعیارها و شاخص -2-1-4

 شمال کشور

 *1قدرت اله برزه کار

 UPMهای طبیعی با گرایش اکوتوریسم، دانشکده جنگلداری دانشگاه مدیریت پارک یدکترالتحصیل فارغ -9

 (barzehkar110@gmail.com) ها مراتع و آبخیزدارینگلمالزی، بازنشسته سازمان ج

 

 چکیده

مدیریت پایدار یک ایده جهانی برای حفظ و نگهداری کیفیت زندگی بهتر بشر بر روی زمین است. اکوتوریسم به عنوان 

کند. از دیدگاه حفاظت، معیارها و میت و هم توسعه کمک ابزاری از توریسم پایدار است که هم به حفظ محیط زیس

ها برای پایش شاخصها ابزار مهمی برای نیل به اهداف پایداری می باشند. هدف این بررسی شناسائی معیارها و شاخص

ها به عنوان ابزاری برای نظارت پایداری عمل شاخصهای شمال ایران بوده است. جنگلپایداری اکوتوریسم در 

های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سازمانی موثر در جنبهها باید تمامی شاخصکنند. از این رو یم

طی سه دور و بکار گیری    AHPپایداری طبیعت گردی را پوشش دهند. در این بررسی با استفاده از روش دلفی و 

های مختلف و مرتبط استفاده گردید. در پایان دور تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان بومی و دانشگاهی از تخصص 

شاخص برای پایش توسعه پایدار اکوتوریسم رسیدیم. این معیارها و  69معیار و  9دوم به اجماع رسیدیم و تعداد 

 39اند. ابعاد زیست محیطی با بودهها دارای ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سازمانی شاخص

 5شاخص و در نهایت سازمانی و قانونی با  6شاخص ، فرهنگی با  39شاخص، اجتماعی با  1صادی با شاخص، اقت

و بکارگیری نرم افزار  AHPهای انتخاب شده با استفاده از روش شاخصشاخص تدوین گردید. در دور سوم معیارها و 

Expert Choice  های سازمانت کاربرد و استفاده برای های انتخاب شده قابلیشاخصبندی گردید. معیارها و رتبه

های اکوتوریسم در فعالیتها، محیط زیست و گردشگری برای نظارت و پایش بر پایداری جنگلربط نظیر سازمان ذی

 های شمال کشور دارد. جنگل

 های شمال جنگلاکوتوریسم، پایش، توسعه پایدار، شاخص،  :کلیدی کلمات

 

 مقدمه-1

های متنوع چون گردی( مطرح است که واژهدر مدیریت گردشگری با عنوان اکوتوریسم )طبیعتجدیدی  امروزه پدیده

شود. گزارش های ارائه شده توسط سازمان توریسم سبز، توریسم پایدار و بیوتوریسم برای بیان آن به کار برده می

اقتصاد های درهم تنیده اخهترین شدهد که در حال حاضر صنعت گردشگری از مهم( نشان میWTOجهانی توریسم )

تعداد   UNWTOگردشگری  جهانی سازمان نماید.جهانی بوده و در چرخش مالی جهانی نقش اساسی ایفاء می

 به بیش 3030تعداد در سال  این کرد بینی پیش و زد تخمین یک میلیارد نفر به نزدیک 3090 سال گردشگران را در

 اند:مررا عوامل زیر ذکر کردها این برسد. علل میلیارد نفر 6/9  از

 جمعیت افزایش 

mailto:barzehkar110@gmail.com
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   زندگی سطح افزایش 

  دوره استراحت  شدن طوالنی 

 سیستم حمل و نقل ترشدنآسان و افزایش  

 تمام سطوح همچنین و ساخته فراهم جوامع فراوانی را برای اقتصادی فواید توریسم توسعه صنعت که داشت نظر در باید

گردشگری هر  از حاصل بالطبع درآمد گردشگران افزایش سالیانه تعداد به توجه با دهد. می قرار تأثیر تحت را جوامع

. رسید خواهد دالر میلیارد هزار 3 به حدود 3030 در سال ساله افزایش یافته به طوری که درآمد حاصل از آن

 شود می گرفته نظر در ابع ارزیخارجی و تامین من ارزشمند درآمدهای برای مهمی عنوان ابزار به روند این با گردشگری

 خواهد داشت. دنبال به را مردم زیست شرایط بهبود و ایناحیه توسعه نهایت که در

رسد. بررسی می %95تا  90اکوتوریسم در صنعت توریسم از رشد قابل توجهی برخوردار هست و رشد ساالنه آن به 

باشد. براساس درصد در صنعت فوق می 900عادل ای م( نشان دهنده ارزش افزودهWTOسازمان جهانی توریسم )

شود تا یک دهه دیگر شمار سفرهایی که صرفاً با انگیزه اکوتوریستی انجام می (TIES)برآورد جامعه اکوتوریسم جهانی

اند از درصد کل سفرها خواهد رسید و از این نظر کشورهایی که توسعه توریسم را بر محور اکوتوریسم قرار داده 50به 

 یشترین درصد رشد برخوردار خواهند بود. ب

 مسأله اساسی پژوهش -2

ساز جهان است و می رود تا ( در حال حاضر توریسم دومین صنعت پولWTOبراساس آمار سازمان جهانی توریسم )

هزار به اولین آنها تبدیل شود. کشور ما ایران به دلیل برخورداری از تمدن بزرگ و پیشینه تاریخی چند  39در قرن 

های تاریخی، فرهنگی بوده و از نظر وضعیت و پتانسیل های جاذبه های ساله در ردیف ده کشور اول دنیا از لحاظ جاذبه

درآمد جهانی را به خود  9:9000اکوتوریستی در رتبه پنجم قرار دارد، اما متأسفانه از نظر درآمدهای گردشگری 

)طبیعت گردی( از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و برخالف  که صنعت اکوتوریسمدهد. از آن جاییاختصاص می

گذاری های اولیه به منظور ایجاد منابع ارزی دارد، خود به تنهایی با توجه های دیگر اقتصادی که نیاز به سرمایهبخش

جامعه جهانی تواند به عنوان یکی از منابع ارزی به شمار آید. بر اساس آمار منتشره از اش میبه پتانسیل نهفته

؛ رشد ساالنه اکوتوریسم بیش از سه برابر رشد جهانی صنعت توریسم است. بیش از 9994( در سال TIESاکوتوریسم )

 100( به بخش توریسم اختصاص داشته و تعداد توریست ها به بالغ بر GDPتولید ناخالص ملی ) %99شاغلین و  90%

می رسد و  % 9/4ساالنه  3030ی توریسم رشد سالیانه توریسم تا سال میلیون نفر رسیدند. بر اساس آمار سازمان جهان

 میلیارد نفر خواهد گذشت.  6/9از مرز  3030تعداد توریست ها تا سال 

با توجه به رشد سریع و چشمگیر صنعت توریسم که رشد آن در دنیا رو به افزایش است، این موضوع نگرانی هایی را 

آن بر روی محیط زیست، جوامع و فرهنگ ها به دنبال داشته است. فلسفه  نیز در خصوص اثرات و پیامدهای

پیشنهاد داده شده بود، در حقیقت پاسخ به این نگرانی ها و دلواپسی های بشر بوده است.  9910اکوتوریسم که در آغاز 

. بر اساس (Buckley,1994امروزه نیز توریسم به یکی از بخش های روبه رشد در صنعت توریسم تبدیل گشته است )

رشد جهانی اکوتوریسم سه برابر رشد متوسط صنعت توریسم بوده  3004( در سال TIESجامعه جهانی اکوتوریسم )

 (.TIES, 2007است  )

دالیل زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه چرا اکوتوریسم مورد اقبال حکومت های ملی و محلی، متصدیان گردشگری و 

 ر گرفته است:طرفدارن منابع طبیعی قرا

 اکوتوریسم برای کشورها و مالکین ایجاد انگیزه می کند که سرزمین بیشتری را به حفاظت اختصاص بدهند. -9

 اکوتوریسم برای مردم بومی منافع در بر داشته و ایجاد اشتغال می کند.  -3
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 اکوتوریسم بر روی مالکیت بومی تاکید و تکیه دارد.  -9

 ایه گذاری کمتر و در نتیجه توسعه کمتر دارد.اکوتوریسم نیاز به سرم -4

 اکوتوریسم در مقایسه با سایر انواع توریسم، به محیط زیست و فرهنگ مردم آسیب کمتر می رساند.  -5

 اکوتوریسم باعث تنوع ساختار اقتصادی گردیده و در نتیجه سودمندی را ترفیع می بخشد. -6

وریست مدت بیشتری در منطقه مانده، پول بیشتری هزینه کرده و کاال، در مقایسه با اشکال دیگر توریسم، اکوت -7

 (.Rahemtulla and Wellstead,2001تولیدات و خدمات بیشتری را از مردم  بومی خریداری می نماید)

با وجود منافع بی شماری که اکوتوریسم دارد، ولی دارای اثراتی بر روی جوامع انسانی و طبیعت می باشد. توسعه 

وریسم نامناسب و اجرای آن می تواند باعث تخریب زیستگاه ها و چشم اندازها گردیده و از طرفی موجبات کاهش ت

منابع طبیعی را به دنبال داشته باشد. ایجاد آلودگی و تولید زباله نیز از دیگر اثرات سوء آن می باشد. ولی بر عکس 

وده، فرهنگ محلی را حفظ نموده و باعث ایجاد فرصت های توریسم مسئوالنه می تواند به آگاهی های عموم کمک نم

 شغلی برای جوامع محلی و کشورها گردد. 

:  اکوتوریسم عبارت است از مسافرت مسئوالنه به مناطق برای دیدار ازعرصه های طبیعی به IUCNبر اساس تعریف 

اء داده و اثرات سوء آن بر روی طبیعت منظور بهره جویی و قدردانی از طبیعت به طوری که حفاظت از طبیعت را ارتق

 Drumm andاجتماعی و فرهنگی مردم بومی را نیز فراهم می نماید ) -کم بوده و موجبات تامین منافع اقتصادی

Moore,2002.)  

شمال ایران با داشتن جاذبه های اکوتوریستی از جمله : دریا، جنگل، رودخانه ها، تاالب ها، مرداب، مراتع، کوهستان 

ا، چشم اندازها، قلل برفگیر، غارها، فون و فلور غنی، حیات وحش و...... از قطب های مهم اکوتوریسم در کشور ه

محسوب گردیده که هر ساله میلیون ها گردشگر و طبیعت دوستان را به خود جلب می نماید. سیل عظیم، گسترده و 

تدابیر الزم نباشد، در آینده مشکلی بزرگ را برای این رو به رشد توریست ها به این مناطق اگر چنانچه با برنامه و 

مناطق در پی خواهد داشت که جبران آن دشوار خواهد بود. این بررسی و پژوهش به منظور تدوین معیارها و شاخص 

ور های آبخیز شمال کشهای پایداری اکوتوریسم بوده تا با تدوین آن بتوان بر روند مدیریت پایدار اکوتوریسم در حوزه

فرهنگی و اکولوژیکی و همچنین جهت و مسیر  -ها، پایداری شرایط اقتصادی، اجتماعینظارت نمود. معیارها و شاخص

مدیریت اکوتوریسم را نشان می دهند. این پارامترهای اندازه گیری جامع بوده، می توانند تأمین کننده اطالعات برای 

معیارها و شاخص ها می توانند اطالعات الزم را برای مدیران و  طرح ریزی توسعه اکوتوریسم و تصمیم گیری باشند.

 برنامه ریزان تأمین نمایند. 

یک گام کلیدی و اساسی برای مدیریت و حفظ تنوع زیستی و  تدوین معیارها و شاخص ها بر اساس روش دلفی

به کار گرفته شده و موجب اکوتوریسم می باشد. این روش می تواند برای توسعه اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده 

منافع اقتصادی برای جوامع خصوصاٌ جوامع محلی و ساکنین مناطق همجوار را فراهم نماید. اکوتوریسم به طور گسترده 

بر روی مناطق حفاظت شده و پارک های طبیعی وابسته بوده و می تواند به عنوان عاملی برای توسعه اقتصادی 

من حفاظت منابع طبیعی و طبیعت می توان آن را به عنوان یک عامل مهم در طرح محسوب گردد، زیرا با اجرای آن ض

 توسعه اقتصادی کشور مطرح نمود. 

این پروژه تا کنون در کشورمان انجام نگرفته، بنابراین انجام این پژوهش یکی از نیازهای ضروری برای توسعه پایدار 

هزار هکتار به عنوان  71هزار با وسعتی معادل  9و3ه آبخیز اکوتوریسم محسوب می گردد. لذا برای این منظور حوز

پروژه پایلوت انتخاب گردید. با توجه به شباهت های زیادی که این حوزه با سایر حوزه های آبخیز در شمال کشور دارد، 

 لذا نتایج آن برای سایر حوزه ها قابل تعمیم می باشد. 
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 منطقه مورد مطالعه-9

   51,   30 ,,تا  o50  93, 90,,سه هزار، اکوسیستمی است حفاظت شده که بین طول شرقی حوزه آبخیز دو هزار و 
o50  30,  09,,و عرض شمالی o 96   45 , 00 ,,تا  o 96    واقع گردیده است. هر چند سازمان جنگل ها متولی حفاظت

ت از توسعه اقتصاد پایدار برای از منطقه است اما سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مسئول اکوتوریسم  و حمای

زندگی مردم بومی و مناطق مجاور آن است. از این رو معیارها و شاخص ها برای نظارت بر مدیریت توسعه اکوتوریسم 

در جنگل های شمال کشور مفید و ضروری بوده و می توان از آنها به عنوان ابزار استاندارد برای پایش و ارزیابی 

 ازمان میراث فرهنگی در مناطق حفاظت شده استفاده شود. عملیات اجرایی توسط س

 فرضیه -4

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تدوین معیارها و شاخص ها برای پایش بر توسعه اکوتوریسم در شمال کشور است. 

تی نیاز برای نظارت بر توسعه اکوتوریسم پایدار و حفظ تنوع زیس (ICHTO) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران

به این معیارها و شاخص ها دارد تا بر اساس آن روند توسعه پایدار را پیگیری و ردیابی نماید. معیارها و شاخص های 

تدوین شده برای اجرای برنامه های مدیریت اکوتوریسم به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری توصیه گردیده تا 

 ه مرحله اجرا در آورد. شاخص های تدوین شده را در مناطق طبیعت گردی ب

های تهیه شده به عنوان استانداردهای اندازه گیری پایداری برای اثرات اکوتوریسم بوده و سازمان میراث شاخص

فرهنگی و گردشگری برای مناطق حفاظت شده باید آن را اجرا نماید. توسعه معیارها و شاخص های پایداری می تواند 

های دراز مدت اکوتوریسم در حوزه های آبخیز که ارتباط با توسعه اجتماعی تدر درک بیشتر نقش پیچیده فعالی

پایدار، مدیریت محیط زیست و حفظ تنوع زیستی دارد، منجر گردد. توسعه معیارها و شاخص ها برای پایداری بر 

ایدار یکسان می اجتماعی ، اقتصادی و اکولوژیکی مدیریت توریسم پ –اساس مفهوم این که اهمیت جنبه های فرهنگی 

باشد؛ پایه گذاری می شوند. توسعه معیارها و شاخص های مناسب و درخور برای توسعه پایدار در حوزه های آبخیز 

شمال کشور برای حیات و زنده ماندن، بسیار حیاتی و مهم است. شناسایی معیارها و شاخص ها مرحله کلیدی در 

 ریسم و حفظ تنوع زیستی قلمداد می گردد. اعمال مدیریت و برنامه ریزی صحیح برای اکوتو

 هدف مطالعه -1

هدف کلی این پژوهش شناسایی و ارائه معیارها و شاخص ها برای مدیریت پایدار اکوتوریسم در حوزه شمال کشور 

 است، که برای اندازه گیری و ارزیابی توسعه اکوتوریسم پایدار خیلی مهم بوده که عمده ترین آنها عبارتند از: 

شناسایی و تدوین معیارها و شاخص ها برای توسعه اکوتوریسم پایدار توسط کارشناسان و متخصصین ذیفن در  -9

حوزه پژوهش مورد نظر. این پژوهش تالش دارد تا با ایجاد و توسعه یک سری از اندازه گیری پایداری برای ارزیابی 

 اکوتوریسم از مفهوم تئوری به توسعه پایدار برسد. 

 ت بندی معیارهای توسعه اکوتوریسم پایدار با بهره گیری از روش دلفی اولوی-3

اولویت بندی شاخص ها برای هر یک از معیارهای توسعه اکوتوریسم پایدار. از آن جایی که هر یک از معیارها  -9

 ین گردد. تعدادی شاخص دارند، لذا نیازمند آن است که شاخص های الزم برای هر یک از معیارها شناسایی و تدو

که در این مورد بعد از  رتبه بندی معیارها و شاخص ها با به کارگیری از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی -4

های هر یک از آنها باید وزن دهی گردند. لذا برای دستیابی به این موضوع بر اساس روش شناسایی معیارها و شاخص

 این کار صورت گرفت.   Expert choiceنامه نرم افزاری( و استفاده از برAHPتحلیل سلسله مراتبی )
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 هامواد و روش-1

های دلفی و فرایند تحلیل سلسله های توسعه پایدار اکوتوریسم از روشدر این تحقیق برای شناسایی معیارها و شاخص

با تجربه مرتبط با ( استفاده گردید. برای این منظور از قبل کارشناسان متخصص، متبحر و Delphi & AHPمراتبی)

داری، خاکشناسی، مانند: جنگلداری، توریسم و اکوتوریسم، آبخیزداری، پارکهای مختلف موضوع تحقیق از تخصص

بیولوژی، حیات وحش، جامعه شناسی، انسان شناسی، علوم اجتماعی، حفاظت و تنوع زیستی استفاده گردید. بر این 

 دور انجام گرفت:  9و بین کارشناسان توزیع گردید. این پژوهش در  ای توسط محقق تنظیماساس قبالً پرسشنامه

  : دور اول

در این مرحله پرسشنامه بین کارشناسان ارسال گردید و هویت کارشناسان در طی تمام مراحل تحقیق مخفی 

ر نداشته و هر نگهداشته شد. برای این منظور نتایج مستقل هستند؛ زیرا کارشناسان هیچکدام تاثیری بر روی یکدیگ

پاسخگو به طور مستقل نظر و جواب خود را ارائه می نماید. هر کارشناسی معیار و شاخص های پیشنهادی خود را در 

غالب پرسشنامه به محقق برگرداند. پرسشنامه های دریافتی آنالیز، خالصه، ویرایش و جمع بندی گردیده و سپس 

 اعضاء پانل به کارشناسان عودت داده شد. پرسشنامه دیگری تنظیم و همراه با نظر سایر 

 دور دوم:  

پرسشنامه تنظیم شده بین اعضاء پانل برای پاسخ توزیع گردید و سپس از آنها درخواست شد اگر چنانچه معیار و 

که شاخص جدیدی به نظر آنها می رسد ارائه نمایند یا این که اگر تجدید نظر یا اصالحی در نظر خود دارند و یا این

که در این مرحله می توانند در مورد معیارها و موردی را می خواهند حذف نمایند در پرسشنامه اعالم دارند. ضمن این

 های ارائه شده از سوی کارشناسان دیگر نظر بدهند. شاخص

 دور سوم:

محقق آن را های فاز دوم که توسط کارشناسان تکمیل گردیده اند به پژوهشگر برگشت داده شده اند؛ پرسشنامه

بررسی، ویرایش، آنالیز، جمع بندی و خالصه نموده و در غالب پرسشنامه دیگر همراه با نظرات سایر کارشناسان بین 

شود تا آخرین نقطه نظرات خود را در مورد معیارها و شاخص های کلیه اعضاء توزیع می نماید و از آنها خواسته می

ن میزان رضایت خود را اعالم فرمایند. بعد از این مرحله ما به یک اجماع اصالحی بیان نموده و در صورت موافق بود

 نظر در مورد معیارها و شاخص ها برای مدیریت اکوتوریسم پایدار خواهیم رسید.

 : رتبه بندی معیارها و شاخص

تا با استفاده  در خاتمه لیستی از معیارها و شاخص های تدوین شده جهت رتبه بندی بین کارشناسان توزیع می گردد

 Expert( نسبت به وزن دهی اقدام و در نهایت با استفاده از برنامه AHPاز روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی )

choice  ها تعیین گردید. اهمیت معیارها و شاخص 

 نتایج -7

شاخص به  39 با داشتن  9و 3و  9شاخص بوده است. معیارهای شماره   69معیار و  9نتیجه تحقیقات مشتمل بر 

های اجتماعی و معیار شاخص به عنوان شاخص 39نیز با  6و 5و 4های ابعاد زیست محیطی و معیارهای عنوان شاخص

شاخص دارای ابعاد فرهنگی و در نهایت معیار  6با  1شاخص دارای ابعاد اقتصادی و معیار شماره  1با داشتن  7شماره 

 شاخص می باشد. 5ارای که دارای ابعاد سیاسی می باشد د 9شماره 

 های شمالاسامی معیارهای مدیریت وایدار اکزتزریسج در جنگل-1

 حفظ منابع طبیعی و تنوع زیستی .9
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 حفظ منابع آب و خاک .3

 ها فیزیکی منطقهحفظ منظر و ویژگی .9

 امور آموزش و آگاهی عموم .4

 رضایتمندی توریست ها و مردم بومی .5

 حفظ بهداشت و ایمنی توریست ها .6

 ع اقتصادی و کاهش فقر بومیارتقاء مناف .7

 حفظ میراث و تنوع فرهنگی .1

 های قانونی، تشکیالتی، سیاسی و قانونگذاریوجود چارچوب .9

 

 حفظ منابع طبیعی و تنوع زیستی:   -1های معیار شمارهشاخص

 وسعت منطقه حفاظت شده .9

 تعداد منابع آبی حفاظت شده )رودخانه، برکه، جویبار و .......( .3

 میاب، در معرض خطر و آسیب پذیرهای کتعداد گونه .9

 تنوع گیاهان و حیات وحش .4

 وجود تنوع جوامع گیاهی )جنگلی و مرتعی( .5

 های عملی برای حفاظت منطقهوجود برنامه .6

 وجود زون بندی و سیستم مدیریت جامع در منطقه .7

 های انسانیوسعت مناطق آسیب دیده بر اثر فعالیت .1

 ( در منطقهEIAمحیطی) وجود و اجرای برنامه ارزیابی اثرات زیست .9

 حفظ آب و خاک:  - 2های معیار شمارهشاخص

 میزان فرسایش و رسوب    .1

 میزان مواد آالینده در آب   .2

 میزان نوسانات منابع آبی    .9

 های فاقد پوشش   میزان و درصد عرصه .4

 کنترل دام در مناطق جنگلی و مرتعی      .1

 های جنگل کاری شدهمیزان و درصد عرصه .1

 جاده ها و پیاده روها در حوزه آبخیز میزان و تراکم .7

 های فیزیکی و مناظر: حفظ ویژگی - 9های معیار شمارهشاخص

 وجود برنامه برای حفاظت از چشم اندازهای دیدنی در منطقه   .9

 وسعت و تعداد جوامع گیاهی طبیعی منحصر بفرد در منطقه      .3

 ها      ههای مدیریتی برای حفاظت از بستر کنار رودخانوجود برنامه .9
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 سرعت رشد ساخت و سازهای ناسازگار در منطقه     .4

 های زمین شناسیهای مدیریتی برای حفاظت از ویژگیوجود برنامه .5

 امور آموزش و آگاهی عموم:  - 4های معیار شمارهشاخص

 تعداد افراد آموزش دیده بومی    .9

 تعداد کارگاه آموزشی   .3

 زباله تعداد تابلوهای هشدار دهنده در خصوص مدیریت .9

 تعداد بروشورها برای معرفی مناطق پرجاذبه    .4

 تعداد افراد آموزش دیده بومی برای میزبانی    .5

 های توزیع شده بین گردشگران در خصوص احترام به فرهنگ  تعداد اعالمیه .6

 : رضایتمندی توریست ها و مردم بومی - 5های معیار شمارهشاخص

 زدید می کنند   تعداد توریست هایی که ساالنه از منطقه با .9

 طول مدت اقامت گردشگران در منطقه .3

 میزان فروش تولیدات بومی     .9

 تکرار بازدید توسط توریست ها .4

 تعداد افراد بومی که از توسعه توریسم رضایت دارند     .5

 تعداد شکایات از مردم بومی     .6

 های اجتماعی )دزدی، سرقت، تجاوز و ........(تعداد آشفتگی .7

 دم بومی و توریست هاتعداد درگیری بین مر .1

 درصد رضایت گردشگران یا تعداد شکایات آنها .9

 حفظ بهداشت و ایمنی گردشگران:   -6های معیار شمارهشاخص

 تعداد مراکز بهداشتی فعال در منطقه    .9

 وجود و دسترسی به آب و غذای سالم       .3

 های دفع فاضالب روستائی      وجود سیستم .9

 ته در منطقه     تعداد وقایع و تصادفات ناخواس .4

 های جمع آوری شده در منطقه حجم زباله .5

 ارتقاء منافع اقتصادی و کاهش فقر بومی:-7های معیار شمارهشاخص

 میزان درآمد مردم بومی از اکوتوریسم   .9

 ارزش تولیدات چوبی    .3

 ارزش تولیدات غیر چوبی    .9

 میزان سرمایه گذاری در بخش اکوتوریسم    .4
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 ر بخش توریسم مشغول به کار هستند      تعداد مردم بومی که د .5

 های چوبی و صنایع دستی در منطقه   تعداد کارگاه .6

 تعداد افراد بومی که در تولید صنایع دستی اشتغال دارند .7

 ارتقاء رفاه مردم بومی بر اثر ایجاد تأسیسات زیربنایی .1

 حفظ میراث و تنوع فرهنگی:   - 1های معیار شماره شاخص

 های مقدس    های تاریخی و مکانت از ساختماناقدامات برای حفاظ .9

 اقدامات برای حفاظت از تنوع کشاورزی سنتی در منطقه     .3

 حفظ، احیاء و اجرایی کردن مراسمات محلی و جشن ها     .9

 های محلیاقدامات برای حفظ و احیاء پوشش سنتی و موسیقی .4

 حفظ و مدیریت ساختمان ها و ابنیه با معماری محلی    .5

 اهای محلی و بومی      توسعه غذ .6

 وجود چارچوب قانونی، تشکیالتی :  - 9های معیار شمارهشاخص

 وجود چارچوب سیاسی و سازمانی برای اکوتوریسم در منطقه    .9

 ها برای ارتقاء اکوتوریسم در منطقه  وجود الزامات قانونی و مشوق .3

 وجود چارچوب قانونی برای مشارکت همه افراد ذینفع    .9

 های مختلف مرتبط با اکوتوریسمبین سازمان وجود همکاری  .4

 وجود برنامه ملی برای توسعه توریسم  .5

 

  گیری و پیشنهاداتیجهنت-1

باشد، اما متاسفانه ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میهای زیادی از نظر اکولوژیکیهای شمال کشور دارای ارزشجنگل

ها تدوین نگردیده گردی در این جنگلهای طبیعتایش فعالیتهای مشخص و معینی برای پتا کنون معیارها و شاخص

ها بازی کند، توسعه و تواند نقش حیاتی در مدیریت پایدار این جنگلترین فاکتورهای موثر که میاست. یکی از مهم

صحیح و  مدیریت پایدار اکوتوریسم می باشد. از این رو برای پایش و ارزیابی نیازمند معیارها و شاخص های دقیق ،

روشن می باشیم. عدم وجود این معیارها و شاخص ها ما را در درک و فهم اینکه آیا این جنگل ها به سمت پایداری 

 دارد و در نتیجه ما دسترسی به اطالعات مورد نیاز برای پایش پایداری اکوتوریسم نداریم. روند یا نه، باز میپیش می

ا و شاخص ها برای مدیریت پایدار اکوتوریسم در جنگل های شمال کشور با هدف این بررسی شناسائی و تدوین معیاره

مطالعه موردی در حوزه آبخیز دو هزار و سه هزار بوده است. تاکید این روش بر تدوین یگ سری از معیارها و شاخص 

کادیمیک با تخصص ها برای پایش اکوتوریسم پایدار با استفاده از روش دلفی با بکارگیری پنل کارشناسان بومی و آ

شاخص برای حوزه جنگل های هیرکانی بوده  69معیار و  9های مختلف و ذیربط بوده است. نتیجه نهائی رسیدن به 

است.در این بررسی مجموعه ای جامع از شاخص هایی که تمام ابعاد توسعه پایدار را برای نظارت و پایش بر پایداری 

میدهد شناسائی گردید.  التزام دولت برای حفاظت و توسعه اکوتوریسم  اکوتوریسم در جنگل های شمال ایران پوشش

یکی از فاکتورهای مهم در موفقیت عملی آن است. از آن جائیکه محیط های طبیعی در بسیاری از مقاصد طبیعت 

اد سازمان مردم نه  NGOگردی به عنوان جاذبه اصلی و اساسی محسوب میگردد ، لذا بخش های دولتی ، خصوصی ، 
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و جوامع محلی و بومی باید همکاری و هماهنگی الزم را با همدیگر داشته باشند. محیط های طبیعی سرمایه اصلی 

برای فعالیت های طبیعت گردی است ، لذا باید حفاظت و استفاده از آن بر اساس توسعه پایدار باشد. بعالوه اکوتوریسم 

رمایه های طبیعی کشور داشته باشد. دولت باید برنامه های می تواند نقش مهمی در استفاده صحیح و درست از س

طبیعت گردی را در الویت برنامه ریزی گردشگری قرار دهد ، بنابراین الزم و ضروری است که بین سازمان جنگل ها ،  

م ، محیط زیست، وزارت میراث فرهنگی و صنعت توریسم یک اجماع و توافق کلی بوجود آید. یکی از دلواپسی های مه

عدم مشارکت عموم در فرآیند برنامه ریزی اکوتوریسم در بسیاری از مناطق جنگل های هیرکانی است. بنابراین بسیار 

مهم است که مردم جوامع بومی را نه تنها در برنامه ریزی اکوتوریسم دخالت دارد ، بلکه باید در مدیریت و منافع این 

 منابع نیز سهیم نمود. 

 توصیه ها: 

ان جنگل ها ، محیط زیست و گردشگری باید به نتایج این تحقیق توجه کافی نموده و آن را در هم سازم .9

 منطقه مورد مطالعه و سایر مناطق مشابه در حوزه های آبخیز جنگل های شمال کشور بکار گیرند. 

ی بکار همزمان ضرورت دارد تا این گونه بررسی را برای سایر مناطق کشور اعم از مناطق خشکی و دریائ .3

 گرفت. 

ضرورت دارد تا در آینده ، کلیه ذینفعان اعم از مردم بومی ، تورگردان ها ، گردشگران و مسئولین محلی را به  .9

عنوان اعضای پانل برای تدوین معیارها و شاخص ها مشارکت داد. در آن صورت تدوین معیارها و شاخص 

 .  های جامع و کامل برای منطقه دور از انتظار نخواهد بود

برای هر ده سال نیاز است تا معیارها و شاخص های موجود تجدید نظر گردیده و معیارها و شاخص های  .4

 جدید ارائه گردد. 

برای پشتیبانی از معیارها و شاخص ها ی تدوین شده برای مدیریت پایدار اکوتوریسم در جنگل های شمال   .5

 د.  ، ضرورت دارد تا این شاخص ها مورد ارزیابی قرار گیرن
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بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی، خاکی و انسانی بر تراکم درختان با  -2-1-1

نگل استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه )مطالعه موردی: ج

 سراوان، سری دو کچا(

 9، امان محمد کلته2، ایرج حسن زاد ناورودی1*سیما لطفی اصل

  (s.lotfiasl@gmail.com)دانشجوی دکتری جنگلداری، پردیس دانشگاه گیالن، رشت، ایران -9

  سرا، ایرانار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعهدانشی -3

 ایرانسرا، آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعه استادیار گروه مرتع و -9

 

 چکیده 

های ساختاری جنگل است. در این بینی مشخصه)های( بهینه، جهت پیشیکی از اهداف مدیریت پایدار جنگل، دستیابی به مدل

عوامل فیزیوگرافی، خاکی و انسانی بر تراکم درختان از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. پژوهش برای بررسی تاثیر 

بدین منظور نخست با تلفیق نقشه طبقاتی ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت، نقشه یگان شکل زمین تهیه شد. سپس با روی هم 

درمحیط نرم  9:35000و فاصله از جاده به متر با مقیاس های رقومی شده تیپ خاک، فاصله از آبراهه به متر گذاری نقشه

واحد همگن بدست آمد. برای هر واحد همگن، با  934بر روی نقشه یگان شکل زمین، نقشه نهایی با  arc Map 10.3.1افزار

قطعه نمونه  779 متر انجام و مجموعاً 950×  300برداری به روش منظم تصادفی با ابعاد شبکه توجه به مساحت آن واحد، نمونه

درصد از  99/61هکتار برداشت شد. نتایج تاثیر همبستگی در مدل رگرسیونی خطی نشان داد که  9/0ای شکل به مساحت دایره

 .تغییرات تراکم درختان با تغییر درصد رس و عمق خاک قابل تبیین است

 م درختان، سراوان گیالن، رگرسیونتراک کلمات کلیدی:

 مقدمه و هدف

های مجموعه جنگل، از نظر جغرافیایی، زیر)Tertiary(شناسی ای هیرکانی یا خزری بازمانده دوران سوم زمینهجنگل

های تابستانی یا های معتدل اروپایی هستند. همچنین از نظر جغرافیای جنگل جزء جنگلسیبری و ادامه جنگل -اروپا 

به دلیل جذب رطوبت ناشی از دریای خزر، سواحل  هااین جنگلآیند. برگ خزان کننده بشمار میهای پهنجنگل

 70تا  30کلیومتر و عرض  100جنوبی و جنوبی غربی دریای خزر را مانند یک نوار سبز رنگ باریک و بلند به طول 

متر  3100اند. گسترش عمودی آنها از سطح دریا شروع و تا ارتفاع حداکثر کیلومتر از آستارا تا گلیداغی را پوشش داده

-های بیبرداریمیلیون هکتار بود، ولی امروزه به دلیل بهره 4/9در گذشته شمال ایران های . مساحت جنگلادامه دارد

است. این میلیون هکتار کاهش پیدا کرده 1/9ها به رویه، تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی و چرای مفرط مساحت آن

 10آیند و تقریباً های ایران به حساب میترین جنگلای جزء غنیههای درختی و درختچاز نظر تعداد گونهها جنگل

بلند  ،)Fagus orientalis Lipsky(شود. راش  ای به صورت طبیعی در آن یافت میگونه درختچه 50گونه درختی و 

ن جزء مهمتری )Carpinus betulus(و ممرز   )Parrotia persica( ، انجیلی)(Quercus castaneifoliaمازو 

ها، نیازمند آگاهی ریزی جنگلمدیریت و برنامه(. 99-96: 9915)مروی مهاجر، ها هستند های درختی این جنگلگونه

بدیهی است که بسیاری از عوامل محیطی و . ) 2004:150et alLu ,.(های جنگلی است از وضعیت کمّی و کیفی توده

mailto:ایران.amanmkalteh@gmail.com
mailto:ایران.amanmkalteh@gmail.com
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جزء مهمترین عوامل طبیعی و  دارند. عوامل فیزیوگرافیهای ساختاری جنگل انسانی تاثیر قابل توجهی بر مشخصه

. سه متغیر ارتفاع از )7Brown and Fredericksen, 2008 :(طبیعی هستند ترین عوامل غیرعوامل انسانی جزء موثر

گیری و تهیه نقشه های فیزیوگرافی هستند که از آنها عمدتاً برای اندازهسطح دریا، شیب و جهت مهمترین شاخص

باعث ایجاد ناهمگونی منابع در  . تنوع در توپوگرافی) l., 1988: 491et aLiprieur(شوند وشش گیاهی استفاده میپ

شود که عمق خاک، ترکیب خاک، مقدار آب خاک، زهکشی خاک و میزان نور قابل دسترس را ها میسراسر اکوسیستم

های ساختاری و در نهایت منجر به ایجاد پیچیدگی )1999:99Iwatsubo Tokuchi and ,(دهد تحت تاثیر قرار می

ها برداری اصولی از جنگلگانه از جمله حفاظت و بهره. برای مدیریت پایدار و رسیدن به اهداف چندجنگل می شوند

) et Ediriweeraهای ساختاری جنگل که الزم و ضروری است یشگاهی و مشخصهها بین عوامل روکشف رابطه

).,2016: 1al های تجربی آماری چون تحلیل رگرسیون خطی چندگانه که بیشتر از مدلmultiple linear (

)regression (MLR) شود ها استفاده میجهت دستیابی به این رابطه) Peng and Wen, 1999: 15( .بنابراین 

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی، خاکی و انسانی بر تراکم درختان با استفاده از تحلیل رگرسیون 

 های سراوان رشت )سری دو کچا( است. خطی چندگانه در جنگل

 تئوری و پیشینه تحقیق

گونه  کیفی و کمّی خصوصیات بر دریا سطح از ارتفاع عامل تأثیر(، برای بررسی 9993شیخکانلوی میالن و همکاران )

بند به دلیل بند و باالبند، میانبه ترتیب در ارتفاعات پایین 7و  96، 97های گیالن، سری شفارود هایجنگل در نمدار

گیری نمودند و به این های کمّی و کیفی نمدار را اندازهانبوهی زیاد گونه نمدار انتخاب و در هر منطقه انتخابی مشخصه

های شمالی و شرقی از حداکثر تراکم متر از سطح دریا و دامنه 9000تا  600رسیدند که گونه نمدار در ارتفاعات نتیجه 

 برخوردار است.
-های جنگلی در جنگلبا استفاده از رگرسیون لجستیک ارتباط بین پراکنش تیپ(، 9993مدرس گرجی و همکاران )

ازی و بیان نمودند که رگرسیون لجستیک روش مناسبی برای بررسی های آرمرده بانه را با عوامل فیزیوگرافی مدلس

  .های مختلف استتأثیر عوامل مختلف بر پراکنش مکانی تیپ

ها( (، مهمترین عوامل فیزیوگرافی )ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت شیب و فاصله از آبراهه9999جافریان و همکاران )

مورد بررسی قرار و مدلسازی پراکنش مکانی این گونه  (Cercis griffithii)نی گذار بر پراکنش گونه ارغوان افغاتاثیر

، استخراج 9: 35000های توپوگرافی با مقیاس های رقومی عوامل فیزیوگرافی را با از نقشهدادند. بدین منظور آنها نقشه

لسازی پراکنش مکانی با استفاده از نمودند و سپس اقدام به بررسی تاثیر هر یک از عوامل بر پراکنش گونه ارغوان و مد

 پراکنش بر گذارتأثیر فیزیوگرافی عوامل روش آماری رگرسیون لجستیک نمودند و به این نتیجه رسیدند که مهمترین

 از ترپایین ارتفاعات ها است و این گونه بیشترین حضور را درآبراهه از فاصله و دریا سطح ارتفاع از افغانی، ارغوان گونۀ

 ها دارد.آبراهه از متر 900 از کمتر فواصل در و دریا سطح از متر 9904
(، اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی خاک، ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت شیب 9999حسن زاد ناورودی و همکاران )

تحقیق آنها  های طبیعی پلت اسالم مورد بررسی قرار دادند نتایج حاصل ازدرختان در رویشگاهکمّی و کیفی بر مشخصه

. داری بر تراکم درختان پلت دارندمیانگین اسیدیته خاک تاثیر معنینشان داد که وزن مخصوص حقیقی خاک و 

متر وضعیت  100های شمالی، مناطق کم شیب و ارتفاع حدود همچنین گونه پلت از نظر موجودی حجمی در جهت

 مطلوب دارد. 

 تجدید حیات ترکیب و فراوانی بر دریا سطح از ارتفاع بررسی تاثیر (، با هدف9996حسن زاد ناورودی و سفر کار )

 در دریا به تعداد سطح از ارتفاع افزایش آستارا نشان داد که با منطقه طبیعی های جنگلیتوده در درختی هایگونه

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02762233#auth-2
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زادآوری  هکتار در تعداد بین همچنین ایشان بیان کردند که شودافزوده می درختی هایگونه کل تجدید حیات هکتار

 وجود دارد. داریمعنی همبستگی دریا سطح از ارتفاع با هاگونه کل زادآوری میانگین و راش و ممرز هایگونه

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه 

قرار دارد. پژوهش  کچا دو و یک سری طرح جنگلداری محدوده در و گیالن استان رشت شهر جنوب در سراوان، جنگل

 93ˊ 34 ˊنظر مختصات جغرافیایی هکتار صورت پذیرفت. این منطقه از  3999ی دو کچا به مساحت حاضر در سر

است. از شمال به سری یک کچا، از عرض شمالی واقع شده 97˚ 05ˊ 43ˊطول شرقی و  49 ˚ 95ˊ 39ˊتا  49˚

به طرح جنگلداری سری یک ( و از شرق نیز 97آباد )حوزه سراوان، از غرب به سری مبارک 4و  9های جنوب به سری

 (. 9( )شکل 9917)طرح تجدید نظر سری دو کچا، قرار گرفته است 40در زون  UTMکچا منتهی شده و در سیستم 

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان گیالن  -1شکل 

 روش پژوهش

 محیطیتهیه نقشه یگان زیست

یب و جهت، نقشه یگان شکل زمین تهیه شد. سپس با روی هم گذاری با تلفیق نقشه طبقاتی ارتفاع از سطح دریا، ش

درمحیط نرم افزار  9:35000های رقومی شده تیپ خاک، فاصله از آبراهه به متر و فاصله از جاده به متر با مقیاس نقشه

arc Map 10.3.1 مد. واحد همگن بدست آ 934های زیست محیطی با بر روی نقشه یگان شکل زمین، نقشه یگان

متر  950×  300برداری به روش منظم تصادفی با ابعاد شبکه در هر واحد همگن، با توجه به مساحت آن واحد، نمونه

 (. 994: 9916هکتار پیاده گردید )زبیری،  9/0ای شکل به مساحت ¬قطعه نمونه دایره 779انجام و مجموعاً 
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 واحد همگن 124نقشه نهایی زیست محیطی با   -2شکل 

 (multiple linear regression (MLR))گانه سیون خطی چندرگر

رگرسیون خطی بین( با یک متغیر وابسته از برای ایجاد رابطه خطی بین چند متغیر مستقل )متغیر پیشگو یا پیش

ست در گام ابهها، رگرسیون گامهایی وجود دارد. یکی از این روشبرای محاسبه آن روششود که گانه استفاده میچند

 ,Draper and Smith)شود های توضیحی بطور خودکار اضافه یا کم میهر گام، یک متغیر به مجموعه متغیر

 درصد برسد. 95داری متغیر به و این کار تا زمانی ادامه میابد که معنی (1981:3137

 گامبهروش رگرسیون گام استفاده از مدلسازی تراکم درختان با

پس از های مستقل(، های فیزیوگرافی، خاکی و انسانی )متغیررختان )متغیر وابسته( با متغیربرای مدلسازی تراکم د

از آنالیز درصد(،  90سنجی )درصد( و اعتبار 70به طور تصادفی به دو مجموعه مدلسازی )ها سازی و تقسیم دادهنرمال

 شد. استفاده  IBM SPSS 22گام در محیط نرم افزار بهرگرسیون به روش گام

 های ارزیابی معیار

استفاده   (RMSE)و میانگین مربعات خطا R)2(، ضریب تعیین (r)ها از ضریب همبستگی برای ارزیابی عملکرد مدل

 (.7تا  5گردید روابط )

  (5رابطه )

 = r 

  (6رابطه )

=12R 

  (7رابطه )

RMSE= 

 ها است. تعداد داده nو مقادیر متوسط برآوردی  مقادیر برآوردی،  ، مقادیر متوسط واقعی اقعی، مقادیر و 
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  نتایج و بحث 

های مستقل )ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت شیب، عمق برای بررسی میزان و شدت همبستگی هر یک از متغیر

رس، اسیدیته خاک، فاصله از آبراهه و فاصله از جاده( با تراکم درختان از ضریب همبستگی  خاک، درصد شن، درصد

ها عمق خاک، درصد شن، فاصله از آبراههپیرسون استفاده شد و نتایج حاصل از آن نشان داد که بین تراکم درختان و 

راکم درختان و عمق خاک در داری وجود دارد و شدت همبستگی بین تو درصد سیلت همبستگی مستقیم و معنی

باالترین حد است. از طرفی دیگر رابطه بین تراکم درختان با درصد رس، فاصله از جاده، ارتفاع از سطح دریا و شیب 

داری بین داری است و بیشترین همبستگی را تراکم درختان با درصد رس دارد. در حالیکه رابطه معنیمعکوس و معنی

( نشان داد 3093و همکاران ) Goodarziنتایج پژوهش  خاک و جهت شیب مشاهده نشد. تراکم درختان با اسیدیته

عمق خاک، رطوبت خاک، الیه هوموس وحاصلخیزی خاک، مستقیم بر که از بین عوامل توپوگرافی، شیب با تاثیر غیر

با افزایش ارتفاع از سطح  ( بیان نمودند که3097و همکاران ) Fatehi. دهدتراکم درختان را بشدت تحت تاثیر قرار می

دریا )بدلیل افزایش رقابت بین درختان جهت دسترسی به منابع یعنی دما، آب و مواد غذایی و صدمات وارده به دلیل 

( نشان 9915) Lamontمطالعات . نتایج شود¬شرایط سخت یخبندان، سرما و طوفان( از تراکم درختان کاسته می

های جنگلی، درختان از تراکم باالیی برخوردار هستند و علت آن باز شدن تاج دههای نزدیک به جاداد که در حاشیه

 الرشد است.پسند و سریعهای نورپوشش درختان و فراهم شدن شرایط برای استقرار گونه
 

 ضریب همبستگی پیرسون بین تراکم درختان و عوامل فیزیوگرافی، خاکی و انسانی -1جدول 
ارتفاع  

از سطح 

 دریا

جهت  شیب

 شیب
عمق 

 خاک
درصد 

 شن
 درصد
 رس

درصد 

 سیلت
اسیدی

ته 

 خاک

فاصله از 

آبراهه 

 )متر(

فاصله از 

جاده 

 )متر(
 تراکم

 درختان

**965/

0- 

**946/0

- 

019/0

- 

**159/0 **740/

0 

**195/0- *399/

0 

066/0

- 

**559/0 **410/0

- 
 درصد  5داری در سطح ¬معنی* درصد،  9داری در سطح ¬معنی** 

در از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد و نتایج آن در های مستقل بر متغیر وابسته ی تاثیر متغیربرای بررس

 ( ارائه گردید. 3جدول )

 های رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام های ارزیابی مدلمعیار-2جدول 

RMSE r 
 مدل معادله 

92/111 1440/0 7935/0 1x 909/0 - 194/0 Y =  9 

19/197 1354/0 6199/0 2x 599/0 + 1x 410/0 -997/0Y= 3 

 

درصد (، در گام اول 3طبق اطالعات جدول)عمق خاک است.  2xدرصد رس و  1xتراکم درخت،  yهای فوق در معادله

بینی بینی نمود با اضافه شدن عمق خاک در گام دوم قدرت پیشدرصد از تغییرات تراکم درختان را پیش 35/79رس 

 درصد کاهش یافت.  99/61راکم درختان به ت
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 در گام اول Stepwiseبینی شده تراکم درختان با روش رگرسیون چند متغیره مقایسه مقدار واقعی و مقدار پیش -9شکل

 

 در گام دوم Stepwiseبینی شده تراکم درختان با روش رگرسیون چند متغیره مقایسه مقدار واقعی و مقدار پیش -4شکل

  بندی و پیشنهادات جمع

با توجه به پویایی های کمّی ساختاری جنگل دارد. ریزی و مدیریت پایدار جنگل نیاز به اطالعات دقیق از مشخصهبرنامه

آوری اطالعات بهنگام از مناطق جنگلی در سطح وسیع، سخت و طاقت های طبیعی، ارزیابی مکرر و جمعاکوسیستم

های های معمول آماری به دنبال برآورد مشخصهحققان جنگل با استفاده از روشمدیران و مبسیاری از فرسا است. 

تر از آن است که بتوان با گیری چند متغیر هستند ولی تصمیم گیری در منابع طبیعی پیچیدهساختاری جنگل با اندازه

های های نوینی چون شبکهردبنابراین نیاز است که از رویکهای معمول آماری جهت تجزیه و تحلیل استفاده کرد. روش

خطی در علوم ها جهت مدلسازی روابط غیرعصبی مصنوعی، به دلیل قابلیت زیاد در شناسایی الگوی پنهان بین متغیر

 مختلف جنگل استفاده شود. 
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 سپاسگزاری 

باالخص آقای  منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن و کارشناسان محترم آن اداره کلمدیر کل از همکاری صمیمانه 

دانی را مهندس علیرضا صیادی که تسهیالت الزم جهت اجرای عملیات صحرایی را فراهم نمودند، کمال تشکر و قدر

 داریم. 

  منابع 

 گونۀ پراکنش بر گذارتأثیر فیزیوگرافی عوامل مهمترین جافریان، الهام، پیر باوقار، مهتاب و قهرمانی، لقمان، ،. تعیین .9
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 های هیرکانیدر جنگل تهدیدات بخش صنعت توریسم -2-1-1

 1مریم وریج کاظمی

 دانشجو دکترا جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران -9

 (mariamverijkazemi@gmail.com) 

  

 چکیده

های فسیلکیلومترمربع تنها  100هیرکانی با قدمتی حدود سی میلیون سال و مساحتی در حدود -های کاسپین)خزری(جنگل

های که از آن به جنگلرویه از بیبرداری بهرهاند که به تدریج در حال نابودی هستند. طی چند سال اخیر شدهزنده جهان معرفی 

شود، موجب مشکالت زیست محیطی فراوان شده است.عالوه بر عنوان سرمایه ملی و جهانی)میراث مشترک بشریت( یاد می

کرد هم اینک میهای هیرکانی را تهدید جنگلرای دام و قطع درختان وآفات گیاهی، های که در طول سالیان به لحاظ چآسیب 

دهد توانسته پیامدهای ناگوارتری نسبت به میها را مورد تعدی قرار ورود صنعت توریسم که بدون هیچ پشتوانه مدیریتی جنگل

توصیفی و تحقیقات میدانی نگارنده به بررسی -ش تحلیلیها وارد آورد. از این رو این مقاله با روجنگلهای پیشین بر پیکره آسیب

تهدیدات زیست محیطی ناشی از مصرف نامحدود منابع جنگلی برای اهداف گردشگری و صنعت توریسم که منجر به فاجعه 

 پردازد.می زیست محیطی خواهد شد،

 های انسانیفعالیت های هیرکانی، صنعت توریسم، تخریب،جنگل کلمات کلیدی:

 

  دمهمق

هیرکانی مناطقی از جنوب کشور آذربایجان و نواحی شمال ایران را در بر می گیرد  -های کاسپین)خزری(جنگل

میلیون هکتار می باشد. این جنگل 3هزار هکتار و سهم ایران کمتر از 30بطوریکه سهم جمهوری آذربایجان حدودا

در ایران از قسمت آستارا تا شرق گرگان و عرض  کیلومتر مربع 100باستانی با قدمتی سی میلیون ساله به طول 

متری  3100های شمالی رشته کوه البرز را از سطح دریا تا خط مرزی جنگل در ارتفاع کیلومتر دامنه 30تا70تقریبی 

هایی از پنج استان مرزی شمال ایران یعنی اردبیل، گیالن، مازندران، گلستان و دهد. بخشاز سطح دریا  پوشش می

هیرکانی در وضعیت بحرانی قرار  -امروزه جنگل کاسپین)خزری( در محدوده جنگل هیرکانی قرار دارند.خراسان شمال 

گرفته چرا که فعالیتهای مخرب انسانی در بهره برداری بی رویه موجبات نابودی آن را فراهم ساخته است)وریج 

گلهای هیرکانی است.اگرچه اقتصاددانان از (.از جمله این فعالیتها حضور بخش توریسم در اعماق جن9995کاظمی،

صنعت توریسم به عنوان صادرات نامرئی یاد می کنند اما به دلیل نبود سازوکارهای موثر برای استفاده بهینه از حواشی 

جنگلها ،اعماق جنگل مورد بهره برداری صنعت توریسم قرار گرفته است و از آنجاییکه بیشتر سرزمین ایران کویر و 

ه ای است ،جنگلهای هیرکانی به علت قرارگیری در کناره دریای خزر)کاسپین( از مراکز عمده گردشگری کوهپای

محسوب میشود.از این رو صنعت توریسم درپدیده جنگل زایی به طور مستقیم دخالت دارد و ارگان و نهادهای متولی 

نگل زایی صنعت توریسم به جهت احداث تاکنون به شکل اصولی نتوانستند این موضوع را مدیریت کنند.  پدیده ج

شهرک سازی های مسکونی و تفریحی، تغییر زمین های کشاورزی و تبدیل آن به مراتع برای چرای دام ها اما به 

در و مسیرهای آفرودی  منظور فروش زمین، جذب توریسم و گردشگر با احداث تله کابین و کمپ ها و شکارگاه ها 
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درختان، استخراج  خاک از مناطق جنگلی، بی توجهی به درختان فرسوده در جنگل، مناطق جنگلی همراه با قطع 

ورود دام به جنگل و از بین رفتن جوانه درختان و نهال های تازه و همچنین ریختن زباله در حاشیه و داخل جنگل از 

توصیفی و  -له با روش تحلیلیرشد تخریبی سریعتری نسبت به سایر عوامل آسیب زا برخوردار است. از اینرو در این مقا

هیرکانی توسط نگارنده این مقاله با نگاه به  -همچنین مشاهدات میدانی  از نقاط بحرانی جنگل های کاسپین)خزری(

 عوامل تخریبی این جنگل ها به ارائه راهکار می پردازد.

 پیشینه تحقیق

از پایان نامه ها و پروژه ها صرفا به آسیب های در سالیان اخیر نشست ها و همایش های ملی و بین المللی و انبوهی 

ناشی از ورود دام به جنگل و آفات گیاهی و فعالیت جنگل نشینان پرداخته و تاکنون بخش توریسم به عنوان اصلی 

مشاهدات میدانی ترین تهدید سالیان اخیر جنگل ها به شکل کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. از این رو با توجه به 

هیرکانی توسط پژوهشگر این مقاله در منطقه البرز مرکزی  -کسبرداری از نقاط بحرانی جنگل های کاسپین)خزری(و ع

 )کالردشت( ، با نگاه به عوامل تخریبی این جنگل ها به ارائه راهکار می پردازد.

  روش تحقیق

ی و تجزیه و تحلیل اطالعات تحلیلی است و روش گردآور -روش این پژوهش با توجه به ماهیت نظری آن، توصیفی

 دانشگاهی می باشد. -مبتنی بر تحقیقات میدانی نویسنده این مقاله همچنین مقاالت و  منابع علمی

 یافته های تحقیق

 جنگل و نقش آن در زندگی ساکنین زمین

اهان( باشد جنگل عبارت است از سطح وسیعی از زمین که پوشیده از درخت، درختچه و سایر حیوانات )جانوران و گی

پیشرفته ای بین عناصر تشکیل دهنده آن یعنی گیاهان و جانوران وجود داشته باشد  9که یک اشتراک حیاتی بیوسنوز

و تحت تاثیر عوامل محیطی قادر به ادامه حیات بطور مستقل باشد. جنگل ها به دو گروه جنگل طبیعی و جنگل 

طالق میشود که بدون دخالت انسان توسعه و تکامل یافته مصنوعی تقسیم میشوند. جنگل های طبیعی به جنگلی ا

 است اما جنگل مصنوعی جنگلی است که با دخالت انسان و به منظور هدفهای خاصی ایجاد شده باشد. 

 بوته یا پاجوش یا نهال قبیل از جنگل وجود شواهد و آثار ها آن در که هایی است  جنگلی زمین به این ترتیب اراضی

 تحت 9949ماه دی 37 ها جنگل شدن ملی تاریخ در که آن بر مشروط باشد داشته وجود جنگلی انکنده درخت یا

 مجموعاً یا هکتارجداگانه هر جنگلی در بوته یا نهال تعداد یا و بیست از هکتار هر در کنده تعداد و نبوده آیش یا کشت

 (.9997،55باشد)الهامی، متجاوز عدد یکصداز  هکتار هر در کنده و بوته و نهال تعداد مجموع یا و عدد یکصد از

تن  5/3جنگل تاثیرات شگرفی برای حیات بر روی زمین دارد، عالوه بر اینکه هر هکتار جنگل به طور تخمینی ساالنه 

اکسیژن آزاد میکند، می تواند باعث افزایش نزوالت آسمانی در یک منطقه شود و درجه حرارت شبانه روزی و سالیانه را 

د. زمین جنگل بر اثر فعالیت جانوران و ریشه دوانی درختان دارای منافذ زیادی است و می تواند مقدار کاهش ده

زیادی آب در خود ذخیره کند که باعث جلوگیری از سیالب میشود. جنگل ها سهم قابل توجهی در تولید اکسیژن، 

گسترده از منابع جنگلی، سبب تخریب محیط تصفیه هوا، جلوگیری ازفرسایش خاک و بروز سیالب دارند. اما استفاده 

زیست و تبدیل اراضی به بیابان شده است. تخریب پهنه های جنگلی، پیامدهای نامناسبی در منابع زیست محیطی 

ازجمله افزایش وقوع سیالب، فرسایش وتجمع رسوبات دارد. بعبارتی عوامل تخریب جنگل را میتوان در تخریب 

                                                 

 بیوسنوز  به مجموعه گونه های گیاهی و جانوری اطالق میشود که در یک محیط معینی زندگی میکند مثل جنگل.        -9
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ات کاربری غیرقانونی،آتش سوزی، انباشت زباله در جنگل، بهره برداری از معادن سنگ و غیرقانونی جنگل ها، تغییر

شن موجود در جنگل، فقر حاکم بر جوامع جنگل نشین،کمبود امکانات جهت حفاظت از جنگل و عواملی از این قبیل 

می شود، به طوری که این خالصه کرد. نابودی و خرابی این موهبت عظیم الهی باعث بروزخسارتهای جبران ناپذیری 

 (.9: 9995خسارت ها حتی در زندگی نسل های آینده نیز اثر نامطلوب می گذارد)روکی،

تن گرد و غبار هوا را بر شاخ و برگ درختان خود رسوب دهد و پس از هر 41همچنین یک هکتار جنگل قادر است تا 

ن مقدار غبار هوا را در خود رسوب دهد. جنگل بارش که شاخ و برگ ها شسته می شوند جنگل مجددا می تواند همی

هم زمان با شانه کردن گرد و غبار هوا مقدار زیادی از باکتری ها و میکروب های معلق در هوا را در البه الی شاخ و 

برگ خود رسوب می دهد و با تولید و انتشار موادی تحت عنوان فیتونسید در هوا باعث نابودی بسیاری از باکتری ها و 

ارچ های تک سلولی و برخی حشرات می شود. از طرف دیگر جنگل به کمک شاخ و برگ درختان از سرعت باد می ق

کاهد، همچنین وجود ریشه گیاهان خاک را حفظ کرده و مانع ایجاد فرسایش می شود. در جنگل ها میزان تبخیر سه 

از شرایط آغاز فرسایش است از بین می برابر کمتر از زمین های فاقد جنگل است و خطر خشک شدن خاک که یکی 

 (.9995رود.)وریج کاظمی،

استفاده از جنگل با تاریخ تمدن بشر بستگی کامل دارد وقبل از اینکه بشر با کشاورزی آشنا شود در پناه طبیعت و با 

از چوب جنگل استفاده از مواهب آن هزاران سال بسر برده است، انسان از گذشته های بسیار دور از تمدنهای اولیه 

جهت گرم کردن، ساختن خانه، ابزار شکار و سایر لوازم زندگی خود استفاده می نموده و هر قدر تمدن بشر باال می رود 

و هر چه تکنولوژی توسعه می یابد از اهمیت چوب نه تنها کاسته می شود، بلکه بر ارزش آن نیز افزوده می گردد. 

گل های انبوه و وسیع پوشیده بوده و بهمرور زمان با افزایش جمعیت منطقه و سرزمین ایران در گذشته های دور از جن

استفاده و بهره برداری نادرست و بی رویه ساکنان محلی و عدم توجه به این نعمت خدا داده، تدریجاً هم از مساحت 

عی ما به ویژه منابع جنگل ها کاسته شده و هم از لحاظ کیفیت سیر قهقرائی طی نموده است در حالی که منابع طبی

تجدید شونده آن تنها متعلق به نسل های گذشته و حاضر نبوده بلکه نسل های آینده نیز باید از آنها بهره مند 

 (.9993گردند)نظری،دانشور،

جنگلها به عنوان ریه زمین در چرخه حیات موجودات زنده نقش موثری ایفاء می کنند. جنگلها به دالیلی از جمله رشد 

و نیاز روزافزون بشر به منابع جنگلی، استفاده از جنگلها به عنوان منبع سوخت، تولید زغال چوب، تبدیل  جمعیت

مناطق جنگلی به زمین کشاورزی، فقر فرهنگی مردم، استفاده بی رویه جهت تعلیف دام به منظور جواب به افزایش 

ین جنگلی، آتش سوزی، شیوع آفات و تقاضای محلی و جهانی گوشت، فعالیتهای صنعتی، احداث جاده های ب

بیماریهای گیاهی، تخلیه زباله های شهری و بیمارستانی در مناطق جنگلی، کارهای عمرانی، اکتشاف، انتقال لوله های 

 نفت و گاز توسط دولت در جنگلها، ریزگردهای زیانبار کشور عراق و افغانستان رو به نابودی پیش می رود. 

ز طریق عوامل طبیعی با توجه به طبیعت و سرشت آنها، قابل ترمیم، تجدید و احیا هستند. تهدید پوششهای جنگلی ا

ولی اگر انسان به کمک عوامل طبیعی برای تخریب جنگلها بشتابد. در این صورت جامعه گیاهی به یکباره و یا به تدریج 

اظت و استفاده صحیح از جنگلها به از بین می رود و امیدی برای تجدید حیات آن در مدت محدود نخواهد بود. حف

عنوان سرمایه ملی هر کشور، عالوه بر ثروت آفرینی، بقای محیط زیست را نیز تضمین می نماید. جنگل ها از حیث 

تامین مواد غذایی جامعه، مصنوعات چوبی، محصوالت کاغذی، تامین تعدادی زیادی از مایحتاج عمومی جامعه، 

رفتن خاک و حفظ آب و نزوالت آسمانی، نقش مهمی را در اکوسیستم های طبیعی ایفا جلوگیری از فرسایش و از بین 

می نمایند. بنابراین تالش برای جلوگیری از نابودی این منابع برای حفظ حیات انسان و همچنین کسب درآمد از این 

 (.9: 9993منابع طبیعی، از اهمیت حیاتی برخوردار است)اصغری میرک،
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 جنگل های هیرکانی

کیلومترمربع از آستارا تا شرق گرگان و عرض تقریبی  100هیرکانی به طول  -جنگل های باستانی کاسپین)خزری(

متر از  3100های شمالی رشته کوه البرز را از سطح دریا تا خط مرزی جنگل در ارتفاع کیلومترمربع، دامنه 30تا70

استانهای مرزی شمال ایران یعنی اردبیل، گیالن،  از میلیون هکتار 9/9دهند. جنگل هیرکانی سطح دریا پوشش می

از نقطه نظر کل مساحت ایران را شامل می شود.  %9/9گیرد که مازندران، گلستان و شمال خراسان را در بر می

جغرافیای گیاهی جنگل های هیرکانی به دو قسمت هیرکانی غربی که از آستارا شروع شده تا دره زیارت گرگان ختم 

  جنگل های بخش شرقی هیرکانی که از دره زیارت شروع و تا گلیه ادامه دارد تقسیم می شوند.میشود و 

اند که به نام هیرکانی شناخته سطح وسیعی از استانهای گیالن، مازندران و گلستان در سرزمین جنگلی قرار گرفته

منطقه اکولوژیکی  300یکی از  "خزرمنطقه اکولوژیکی جنگل مخلوط هیرکانی "میشوند و امروزه این منطقه به نام 

هیرکانی بازمانده دوره سوم زمین  های جنگل معرفی گردیده است.  جهان توسط بنیاد جهانی حمایت از حیات وحش

شناسی هستند. زمانی که در اکثر نقاط اروپا و سیبری این جنگل ها قادر به بقاء در مقابل سرما نبودند به دلیل اقلیم 

های بومی ای خزر توانستند در این منطقه به حیات خود ادامه دهند. این جنگل ها غنی از نظر گونهحاشیه دری معتدل

 ای در جنگل هیرکانی وجود دارد که شمشادگونه بومی )آندمیک( درختی و بوته 950و باستانی هستند. در حال حاضر 
گونه پستاندار،  60الی جانوری منجر شده است. تنوع گیاهی غنی جنگل هیرکانی به تنوع با اند.از آن جمله و انجیلی

ها، مراتع و های مختلف شامل جنگلگونه دوزیست در زیستگاه 9گونه خزنده و  39گونه ماهی،  67گونه پرنده،  940

سال پیش در این جنگل  50شوند، از جمله ببر مازندران که زمانی بزرگترین گوشتخوار ایران بود تاالب ها دیده می

ای، گرگ، شغال، گربه جنگلی و شنگ که شده، بعالوه پستانداران دیگر شامل پلنگ، سیاه گوش، خرس قهوهمنقرض 

المللی برای پرندگان نیز های هیرکانی به عنوان منطقه مهم بینجنگل است.  تعداشان به طور چشمگیری کاهش یافته

بین روسیه و قاره آفریقا قرار دارد و استراحتگاه ثبت شده است چراکه این  جنگل ها در امتداد مسیر مهم مهاجرتی 

اند. ساکن در منطقه ثبت شده%47مهاجر و %59گونه پرنده شامل  940بسیاری از پرندگان در حین مهاجرت است. 

)وریج شوند های دایمی میهای آبی بزرگ با رودخانههای منطقه و عرصهپرندگان آبزی بوده و جذب تاالب 10%

 (.9995کاظمی،

های شاخص و مهم جنگل هیرکانی عقاب خالدار کوچک، سارگپه جنگلی، دارکوب بزرگ، دارکوب سیاه و چرخ گونه

های ملی در جنگل های هیرکانی ایران شامل پارک ملی بوجاق در گیالن و پارک ریسک پس سر سفید هستند. پارک

منطقه حفاظت  39اثر طبیعی ملی و  5ش ، پناهگاه حیات وح 9باشند. همچنین ملی گلستان در استان گلستان می

نقش حیاتی جنگل های هیرکانی در حفاظت از خاک، منابع آب و توزیع تعادل   شده دیگر در این منطقه وجود دارد.

 این طبیعی بسیار قابل تامل است و زادآوری، تضمین استمرار و پایداری جنگل از مهمترین جنبه های مدیریت پایدار

براساس آخرین آمار سطح جنگل های  جه به آن باید در اولویت طرحهای جنگلداری قرار گیرد.جنگل هاست و تو

میلیون هکتار کاهش یافته است)وریج  9/9میلیون هکتار به  4/9هیرکانی در شمال ایران طی چند سال گذشته از 

 (.9995کاظمی،

 آسیب شناسی جنگل های هیرکانی از ابعاد تهدیدات متداول

 و ترین کشورها ثروتمند تعیین در و یابد می معنا ها آن وجود با طبیعت که هستند خلقت زیبای مظاهر از هاجنگل

 و کمی تخریب توجه به با شود. می تلقی امتیاز ترین ضروری و بهترین عنوان به ها، جنگل وجود نیز شهرها بهترین

 های جنگل صحیح اجرای مدیریت و آن ظحف جهت در جامعه اقشار همه توجه اخیر، دهه چند در ها جنگل کیفی

 توسعه منظور به تخریب عوامل و حذف منابع این از صیانت هدف با و داری جنگل های طرح قالب در کشور شمال

 پراکنده خانوارهای کردن متمرکز جنگل، از دام دهی خروج سامان طرح اجرای اقتصادی، اجتماعی، مطالعات و جنگل
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 جنگل داخل کشت تحت و شده رها اراضی خرید جنگل، جمعیت داخل کم وستاهایر جایی جابه نشین، جنگل و

 یابد. می ضرورت

 نبود جمعیت، رشد نرخ افزایش تخریب، عامل عنوان جنگل به در دام حضور بررسی؛ مورد منطقه کارشناسان نظر از

 ترویجی، و آموزشی های فعالیت ننداد انجام کشاورزی، های زمین به اراضی جنگلی تبدیل اجرا، قابل و شفاف قوانین

 عوامل عنوان به نشینان جنگل توسط درختان قطع و نشینان جنگل به خدمت راستای عمرانی در های طرح اجرای

 اند. شده معرفی تخریب جنگل در مؤثر

 دام علیفت از طریق که اند کرده معرفی نشینان جنگل و دامداران کارشناسان، نظر از را جنگل تخریب در اصلی عوامل

 به نشینان جنگل و توسط دامداران جنگل از برداری بهره ها، نهال رفتن بین از خاطر به اقتصادی زیان ها، نهال از ها

 آبادی روزافزون گسترش و دامداری عنوان سراهای به ها رویشگاه بهترین تخریب همچنین و آن سالیانه رویش میزان

 .اند آورده فراهم را تخریب ها موجبات جنگل یهحاش و داخل در ها گاه چراه و مزارع ها،

 موجبات آن فشردگی و زمین روی بر حرکت و ها و سرشاخه ها نهال خوردن طریق از دام نشینان جنگل نظر از

 که روزگاری از دارد. طوالنی سابقه دام چرای راه از ها جنگل به های وارده زیان آورد. می فراهم را جنگل تخریب

 و معتبرترین از دام داری نگاه و دامداری امور به اشتغال و داد می تشکیل را تکاملی جامعه بنای زیر شبانی اقتصاد

 طریق از ها جنگل تخریب های زمینه شد، می شناخته داری سرمایه نظام گذاری سرمایه های سودآورترین رشته

گذارده شد.  ها دام دسترس در ای علوفه ابعمن ترین غنی عنوان به ایران جنگلی های چراگاه و گردید فراهم چرای دام

 و فشردگی ها باعث جنگل در دام مداوم آمد و رفت است: زیر موارد شامل ها جنگل در دام چرای از ناشی های زیان

 جریان زمین سطح در رود خاک فرو در که آن جای به باران آب ترتیب این شود. به می خاک فیزیکی وضع خرابی

 غیرممکن ها حالت بعضی در و دشوار ریخته شده زمین روی بر که هایی دانه رویش مناطق نینچ کند. در می پیدا

 می محافظ بدون و عریان جنگل خاک و کند می حذف عرصه جنگل از را گیاهی پوشش دام، چرای در شود. افراط می

 شود. می فرسایش دچار تدریج به و ماند

 و ریزش خاک تشدید سبب ها دام تردد دارد، قرار ریزش معرض در عمل در خاک که ها کوهستان های دامنه در

 شود. می ها آن شدن پوست زخمی موجب درختان به ها ریزش این تصادم از وارده فشار و گردد می سنگی قطعات

 های بیماری و آفات رخنه و تسهیل نفوذ زمینه و کرده زخمی را ها آن درخت، های ساقه و پوست جویدن با ها دام

 بهترین از یکی نشینان جنگل همراه به دام خروج کنیم می طورکه مشاهده همان بینند. بنابراین می تدارک را یگیاه

 (.994: 9993باشد)رضوانی،هاشم زاده، می ها جنگل از تخریب گیری پیش برای ممکن های حل راه

 نسلی، بین و درون نسلی عدالت و ها نسل بین تعهد محیطی، -حفاظت محیطی، -اقتصادی یکپارچگی بر پایدار توسعه

 اجرایی( استراتژی)سیاست یک محیط جنگلی در دارد تاکید توسعه فرایند در جامعه آحاد مشارکت و زندگی کیفیت

 اقلیت ای منطقه و فرهنگی سیاسی، حقوق تشخیص در جهت استواری های گام باید ها دولت است، نیاز اقدام جهت

 (.55: 9997)الهامی، بردارند کنند می نگل زندگیج در که افرادی دیگر و بومی های

 آسیب شناسی جنگل های هیرکانی از بعد ورود بخش توریسم 

 های کلیه فعالیت به توریسم، آن انگلیسی درست و دقیق معادل یا گردشگری توریسم، جهانی سازمان تعریف اساس بر

 سایر و انجام کار فراغت، ایام گذراندن منظور به خود عادی محیط از خارج هایی مکان به که شود می اطالق افرادی

 منظور صرفاً به که هایی مسافرت از توریسم محدوه ترتیب، این به روند. می سال یک از کمتر مدت برای ها، هدف

 گیرد، انجام می جذاب مناطق از بازدید و آشنایان و دوستان دیدار برای روز چند کردن و سپری تعطیالت گذراندن

 و کار با در ارتباط که شود می افرادی شامل شده، اشاره گروه بر عالوه آن، وسیع معانی در رود. توریسم می اترفر بسی
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 تأثیر ی ترتیب، دامنه این دهند. به می انجام تحقیقاتی و علمی های فعالیت که آنان و کنند می سفر خویش حرفه

 سازمان از طرف که است تعریفی جدیدترین این شود. می رت وسیع بسیار محیط، از آن تأثیرپذیری و محیط بر گذاری

 صنعت این در که مختلفی های گروه باید آن، قلمرو تعیین و گردشگری تعریف است. در شده ارائه توریسم جهانی

 از: اند عبارت صنعت این در عمده کرد. عوامل لحاظ را پذیرند تأثیر می آن از و دارند مشارکت

 سفرند. از راحتی و رضایت و روانی و فیزیکی تجارب کسب صدد در که گرانیگردش یا و ها توریست -9

 از مذکور های سازمان گردشگران؛ نیاز مورد خدمات و کاالها تدارک و تهیه ی زمینه در فعال های سازمان -3

 اندیشند. می خود منافع به این طریق

 شهروندان درآمد ایجاد برای ای وسیله عنوان به گردشگری به که سیاستمدارانی شامل میزبان، کشور دولت  -9

 نگرند. می مستقیم غیر و مستقیم مالیاتی های درآمد و افزایش

 اثرات تواند می تعامل این که آورد می فراهم ای پدیده عنوان به توریسم به که مردمانی میزبان، ی جامعه  -4

 (. 4:9915باشد)زاهدی، داشته منفی و یا مثبت

 و حتی دشوار گردشگری توسعه اهداف تحقق آنها از یکی حتی بدون که است عناصر زا ای مجموعه شامل گردشگری

 و های علمی رشته صورت به امروزه دهند، می تشکیل را صنعت این از رکنی یک هر که عناصر باشد. این می ناممکن

 ریزی دقیق رنامهب سپس و علمی مطالعه طریق از گردشگری صنعت توسعه رو این اند. از ه آمد در مستقل تخصصی

 گردشگری منطقه، های جاذبه از: عبارتند ارکان این باشد. می ممکن این صنعت ارکان نمودن مستحکم و بهبود برای

 در که است هایی تعامل مجموعه گردشگری منطقه. بنابراین هر در موجود گردشگری خدمات و تسهیالت وضعیت

 مردم و میزبان های دولت مبدأ، های دولت های مسافرتی، مانساز ها، توریست بین ، میهمانداری و جذب فرایند

 مناطق توسعه و منابع استقرار عامل عنوان تنها به را گردشگری ای، منطقه اقتصاد شود.کارشناسان می برقرار محلی

 (.91:9916نمایند)آقاجانی، می معرفی یافته توسعه کمتر

حیطی تبدیل شده اند که به عنوان منبع درآمد برای جنگل ها نیز در حال حاضر در حیطه گردشگری زیست م

ساکنین منطقه درآمده اند.اما اقدامات بدون برنامه ریزی و غیر کارشناسانه جنگل ها را به میدان تاخت و تاز 

سودجویانی تبدیل کرده که آسیب های جدی بی شماری را بر پیکره آن وارد نموده است. طی سالیان اخیر طرح ها و 

های مشخصی درصدد است تا از نابودی و تخریب جنگل ها جلوگیری کند و نهادهای دولتی و غیردولتی برنامه 

متعددی برای حراست از اراضی جنگلی ایجاد شده است چراکه فعالیت انسانی در عرصه های جنگلی حیات درختان را 

–ی و حتی ایجاد شهرکهای مسکونی با خطر مواجه کرده است از جمله قطع درختان به منظور توسعه اراضی کشاورز

تاثیرات (.  9991تفریحی و در سالهای اخیر نیز ورود بدون برنامه گردشگران در نواحی داخلی جنگلها)وریج کاظمی،

ورود بخش توریسم به عنوان مهمترین مولفه تاثیرگذار در مبحث آسیب شناسی جنگل های هیرکانی را می تواند در 

 رد:بُعد تخریبی زیر بررسی ک

مسکونی بدون در نظر گرفتن  -پیشروی به داخل جنگل برای مقاصد گردشگری و ساخت شهرکهای تفریحی -9

ضوابط زیست محیطی صورت می پذیرد که محدوده مشخصی ندارد و فشار بر نواحی داخلی جنگل ها که 

ی در اراضی نظارت کمی بر آن اعمال میشود، مشهودتر است. حاشیه نشینان جنگل مواقعی با دست انداز

جنگلی سعی در کسب درآمدهای نامتعارف به منظور ساخت و ساز دارند. در نقاط غیرقابل دسترس مناطق 

جنگلی که از نظر متولیان امر نیز دور می ماند شاهد کاهش نامحسوس درختان جنگل هستیم)تصویر 

 (.9شماره
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به وفور به چشم می خورد که عالوه بر دوچرخه رو  -هم اینک در اعماق جنگلها راههای ماشین رو )آفرود( -3

آلودگی صوتی برای جانوران ساکن جنگل، معضالتی نظیر آلودگی ناشی از سوخت روغن موتور را بوجود می 

آورد و در مواقعی باعث مقاوم شدن آفات و بیماریهای گیاهی در جنگلها میشود و تاثیرات منفی فراوانی را 

 (.3ویر شماره)تصبرای ادامه بقاء بوجود می آورد
 

توسعه عمرانی و صنعتی در جوامع انسانی توانسته مولفه های زیست محیطی جنگل ها  نظیر کاهش یا  -9

افزایش آنها و حتی حفاظت یا سهل انگاری نسبت به آن را در حالت بی نظمی نگه دارد و تهی سازی سرمایه 

ست.تغییر کاربری اراضی جنگلی به های طبیعی نظیر خاک غنی جنگلها از نتایج اسفناک چنین توسعه ای

تفریحی در طی چند سال اخیر موجب –منظور تهیه مصالح ساختمانی برای ایجاد شهرکهای مسکونی 

تخریب در منابع گیاهی و منابع خاک و منابع آب شده است که سرانجام ما شاهد پدیده ویرانگر بیابان زایی 

ترش فرسایش خاک در ایران شش برابر استاندارد سرعت رشد و گس  . در حاشیه جنگل ها خواهیم بود

 (.9جهانی است که ساالنه معادل یک میلیون هکتار تخریب زمین محاسبه میشود)تصویر شماره

 

بحران ورود بدون برنامه گردشگران و بخش توریسم در نواحی داخلی جنگل ها مشکالت زیست محیطی  -4

از اشتغال و درآمدزایی در صنعت توریسم باعث شد تا اعماق تعابیر نادرست .فراوانی را به همراه خواهد آورد

جنگلها محل تاخت و تاز گردشگرانی شود که بدون هیچ آموزش و تجربه ای با اقدام به برپایی کمپ ها؛ 

فضای عملیاتی درختان و حیوانات جنگل را به شدت تهدید کنند که نتیجه ای جز آتش سوزی و نابودی 

 (.4ا در پی ندارد)تصویر شمارهگونه های نادر گیاهی ر

 

شاخه های زیر زمینی حلقه وصل عناصر زیست محیطی در چرخه طبیعت به شمار می آیند . ریشه درختان،  -5

زنجیرهای طبیعت برای جلوگیری از هرگونه انهدام و تخریب خاک در مناطق جنگلی اند . آمد و رفت 

د به ریشه درختان و ناپایداری خاک گردشگران در مسیرهای جنگلی موجب فرسایش و آسیب شدی

ناپایداری و تخریب خاک از دیگر مشکالت زیست محیطی در قرن حاضر است که نهایتا موجب بروز .میشود

پدیده رانش زمین و سیالبهای مخرب و خرابی جاده ها و آزادراه ها و اراضی پایین دستی جنگلها و حتی 

چنانچه دقت نظری به وضعیت خاک در مناطق جنگلی نشود و بنابراین  .نابودی شهرها و روستاها میگردد

 (.5این روند ادامه یابد در آینده ای نه چندان دور پیامدهای ناگوار را در پی خواهد داشت)تصویر شماره
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 1شکل 

 جمع بندی و پیشنهادات

عینی در منطقه البرز مرکزی ) کالردشت( و همچنین برپایی نمایشگاه عکس ای متفاوت از مشاهدات این مقاله تجربه

با عنوان جنگل در جدال در استانهای مازندران و گلستان توسط نویسنده این مقاله می باشد. در این تجربه آنچه که 

اید خود بیشترین بیشتر باعث تعجب و تاثر است اینکه مردم دغدغه ای زیادی در خصوص تخریب جنگل ها ندارند و ش

آسیب را به آن می رسانند ضمن گفتگو با برخی از آنها اینطور درک شد که آنها ترجیح می دهند از چوب درخت 

سرخدار)نادرترین درخت جنگلی که هم اکنون در حال انقراض است( برای ساخت ابزار تفننی مثل قلیان؛از چوبهای تر 

ند و آتش روشن کردن با چوبهای سالم جنگل جزو تفریحات دائمی آنها جنگلی به منظور ابزار آشپزی استفاده نمای

باشد. حتی گروههای مردم نهاد بیشماری درصدد کسب مجوز برای اجاره اراضی جنگلی برای گردشگری و ساماندهی 

گلی تفریحات سالمندان و.. هستند و در طرحهای که ارائه می دهند گیاهان غیر بومی و مخرب جایگزین درختان جن

 می شود و نکات منفی بیشمار که غیرکارشناسی است.

ضمن اینکه در یافته های تحقیق به این مسئله اشاره کردیم که در جهان امروز صنعت توریسم یا گردشگری به عنوان 

یکی از منابع درآمد و اشتغال چه در سطح ملی یا بین المللی موجب توسعه پایدار و امنیت فضای سیاسی کشورها 

ود اما این مهم زمانی محقق میشود که با تضمین حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی همراه باشد. اما در میش

سالهای اخیر ورود بدون برنامه بخش گردشگری و صنعت توریسم در نواحی داخلی جنگل ها عالوه بر اینکه نتوانسته 

وسعت جنگلها نیز کاسته و شاید در طی چند سال  درآمدزایی موثری برای ساکنین حاشیه جنگل ها  بوجود آورد، از

ایجاد جنگل آینده وجود لکه های بیابانی در اعماق جنگل های هیرکانی دور از ذهن نباشد. از این رو به نظر می رسد  

های مصنوعی در حاشیه جنگل برای استقرار گردشگران و اطالع رسانی به صورت ارائه بروشور به توریست ها در 

اظت و نظافت در محیط جنگل هیرکانی و بکارگیری آموزش های الزم در حیطه زیست محیطی به حاشیه خصوص حف

نشینان جنگل به منظور خدمات رسانی به گردشگران امری ضروری باشد. همچنین اجرای برنامه آمایش سرزمین برای 

حاشیه جنگل های هیرکانی در جهت  مدیریت پایدار و آموزش سازمان های مردم نهاد خصوصا استفاده از مردم بومی

 آگاهی از اثرات مخرب نابودی جنگلها بر زندگی روزمره شان می تواند مثمرثمر باشد.
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 .91.ص30(راههای تقویت جاذبه های گردشگری در شهرهای ایران ، شوراها، شماره  9916آقاجانی، سمیه،)  .9

 دی ماه. یکم، و بیست شماره انسانی، علوم آفاق ملل، ماهنامهال بین حقوق در جنگلها مدیریت (9997الهامی،پژمان،) .3

 تخریب جنگلها و پیامد زیست محیطی آن، همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران. (9993اصغری میرک،علیرضا) .9

گردشگریایران،پژوهشنامه اقتصادی،سال  رشدصنعت بر مؤثر ( عوامل9911تقوی،مهدی،قلی پور سلیمانی،علی) .4

 959سوم.صنهم،شماره 

( مبانی توریسم و اکو توریسم پایدار ) با تاکید برمحیط زیست (، دانشگاه عالمه  9915زاهدی، شمس السادات )  .5

 ،999طباطبایی،شماره

 جنگل 94 حوزه داماز خروج تأثیر و جنگل تخریب در مؤثر عوامل ( بررسی9993رضوانی،محمد،هاشم زاده،فهیمه) .1

 جنگل،جلد بیستم،شماره سوم. و چوب فناوری و علوم های هشپژو )فومن( نشریه کشور شمال های

اثرات زیست محیطی تخریب جنگل ها،اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی  (9995روکی،علی) .7

 کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی.

مخاطرات  بررسی راهبردی و آسیب شناسی جنگل های زاگرس، کنفرانس ملی (9993نظری،سجاد،دانشور،سامان) .1

 محیط زیست زاگرس.

( واکاوی تهدیدهای انسانی برای جلوگیری از تخریب جنگل های هیرکانی )موردی 9995وریج کاظمی،مریم) .9

 کالردشت(،همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران،راهکارها و چالش ها،تبریز.

ن به نواحی داخلی جنگلهای هیرکانی،روزنامه آسیب شناسی ورود گردشگرا(9991وریج کاظمی،مریم) .90

 9991دی39اطالعات.
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های مناسب  تفرج و جنگلداری با بکارگیری محدوده شناختیبوم ارزیابی توان -2-1-7

 مدل تجزیه و تحلیل سیستمی

  2، شادی شریفیان*1فرحناز رشیدی

سازمان تحقیقات،  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، نویسنده مسئول، استادیار پژوهش، -9

  (Rashidi@rifr-ac.ir) آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

 ارزیابی وآمایش سرزمین، دانشگاه پیام نور، واحد تهران  –آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست دانش -3

 

  چکیده
لعه بـه بررسـی کـاربری تفـرج گسـترده و      باشد. لذا در این مطارسیدن به توسعه پایدار مستلزم ارزیابی توان تولیدی سرزمین می

 شناسـایی  -9داری با استفاده از روش سیستمی در شمال استان البرز پرداخته شد. فرآیند ارزیابی در سه مرحله متمرکز و جنگ

زیسـتی  منظور معیارهـای فیزیکـی و   بندی انجام شد.  بدینارزیابی و طبقه -9بندی، جمع و تحلیل و تجزیه -3اکولوژیکی،  منابع

های مربوط )شیب، جهت، ارتفاع، باران و دما، پوشش گیاهی )تیپ و تراکم(، فرسایش پذیری، واحـد اراضـی   تعیین و سپس نقشه

خاک، کاربری اراضی، بافت، عمق و زهکشی خاک(  بدست آمد. با استفاده از روش ارزیابی چند عامله و بر اساس رهیافت تجزیه و 

هـای تـوان تولیـدی بـرای دو     های یگان زیست محیطی و در نهایت نقشهشه شکل زمین و نقشهتحلیل سیستمی دکتر مخدوم نق

درصـد از منطقـه در کـاربری     90درصد از منطقه در کاربری جنگلـداری و  9/36کاربری ذکر شده بدست آمد. نتایج بیانگر آنست 

 تفرج )گسترده و متمرکز( قرار دارند.

 فرج متمرکز، تفرج گستردهارزیابی، جنگلداری، ت کلمات کلیدی:

 مقدمه و هدف

عنوان برداری، بههای اخیر، برنامه ریزی برای تعیین نوع استفاده از سرزمین و تعیین قابلیت سرزمین برای بهرهدر سال

راهی مطمین برای تضمین پایداری منابع مطرح شده است. لذا استفاده همه جانبه از منابع طبیعی و رسیدن به توسعه 

طبیعی کشور بر اساس برداری از منابعاجرای بهره سرزمین و تولیدی توان ارزیابی و استعدادها شناخت پایه ر برپایدا

توان بالقوه منابع است. حفظ تعادل اکولوژیکی بر اساس ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین میسر خواهد بود،  بنابراین 

از آنجا که  (.9976گردد )توکل، ی و مدیریت سرزمین تلقی میبردارای مناسب در بهرهعنوان شیوهچنین روندی به

های طبیعی و بقای پایداری آنهاست. بنابراین با استفاده از  هدف از ارزیابی تناسب سرزمین، حفاظت از اکوسیستم

-ین طرحاصول ارزیابی توان محیطی و استفاده از سرزمین بر اساس توان هر رویشگاه، باعث خواهد شد که تهیه و تدو

گیران برای آنالیز عکس العمل بین محل، ها به تصمیمهای استفاده از سرزمین به صورت مناسبی اجرا شوند و این روش

کند. ارزیابی تناسب سرزمین ها در شرایط مختلف، کمک میزیست و نقشه سازی عکس العملتوسعه و عناصر محیط

است که از طریق یک روش علمی جهت استفاده پایدار از منابع مانند انتخاب محل مناسب در کل محدوده مطالعاتی 

های معمول ارزیابی منابع، روش ارزیابی یکی از روش (.;9979Bagheri, 2013زمینی قابل دستیابی است )مخدوم، 

های اطالعات جغرافیایی (.  و استفاده از سیستم9919چند عامله به شیوه تجزیه و تحلیل سیستمی است )مخدوم، 

 ;9916شود )مخدوم و همکاران، کار گرفته میسازی، در این روش بهگیری و مدل، تصمیمسازی داده هارای نقشهب

Hai et al., 2011.)  لذا این پژوهش به ارزیابی توان اکولوژیکی برای کاربری تفرج و جنگلداری با استفاده از روش

 داخت.درشمال استان البرز پر GISتجزیه و تحلیل سیستمی با 
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 پیشینه تحقیق

 مدل )9911و همکاران ) Bibbyداری و تفرج، بررسی مطالعات انجام گرفته نشان داد که در زمینه کاربری جنگل

 توان طبقه انجام دادند. در این مدل هفت عاملهداری را به روش چندجنگل کاربری برای اکولوژیک پتانسیل اراضی

توان  صورتی کهبه باشد، بندی خاک میشد. عامل اصلی در این طبقه گرفته نظر در اراضی در کشور انگلستان برای

یابی (، به مکان9914ملک قاسمی و همکاران ) گردد. طبقات به سمت طبقه هفت کاهش پیدا کرده و نامناسب می

انجام  حصار پرداختند.های مناسب برای توسعه جنگل بر اساس اصول آمایش سرزمین در پارک جنگلی سرخهعرصه

ها در گذاری الیهبندی و رویهمهای موضوعی منطقه، رقومی سازی، تجزیه و تحلیل و جمعمطالعات پایه و تهیه نقشه

محیطی منطقه و مدل اکولوژیکی توان توسعه های واحدهای زیستمحیط سامانه اطالعات جغرافیایی انجام شد. نقشه

(، ارزیابی توان 9915در پنج طبقه توان ارایه شد. بابایی کفاکی ) جنگل بعد از بررسی مدل اکولوژیک دکتر مخدوم،

در سامانه اطالعات جغرافیایی  FAOهای اکولوژیکی مخدوم و داری را بر اساس مدلاکولوژیکی برای کاربری جنگل

( نیز تعیین 9919کاظم رود انتخاب گردید. امیری و همکاران ) 96انجام داد. منطقه مورد مطالعه حوضه آبخیز شماره 

شمال ایران را در سامانه اطالعات جغرافیایی انجام  94و  99های آبخیز داری حوضهتوان اکولوژیکی کاربری جنگل

های عوامل فیزیکی و زیستی موثر در کاربری جنگلداری ادغام شدند و توان اکولوژیکی منطقه دادند. بدین منظور نقشه

 پارک چیتگر با تفرجی (، توان9916رضوانفر ) دست آمد. اس منطق بولین بهبا روش تجزیه و تحلیل سیستمی و بر اس

مورد بررسی قرار گرفت. در این   GISمخدوم در سامانه  مدل بکارگیری و سیستمی وتحلیل تجزیه روش از استفاده

 نظر از چیتگر جنگلی بیانگر آن است که پارک مشخص گردید. نتایج متمرکز و گسترده تفرجی هایمطالعه زون

 اسدی .باشدمی تفرجی انواع طبقات توسعه مناسب مخدوم، توریسم مدل توجه به با بیولوژیکی و فیزیکی پارامترهای

معیارهای مورد  از را با استفاده لویزان جنگلی اکولوژیکی پارک مخدوم، توان تفرج ( نیز با استفاده از مدل9919)

و نتیجه این مطالعه حاکی از آنست که توان  قرار داد ارزیابی مورد اییجغرافی اطالعات بکارگیری سیستم بررسی و با

  گیرد. تفرج گسترده مناطق زیادی از پارک را در بر می

 Alaeddinoghlu  و Selkuk (3099،)  طبیعی را در سامانه منابع بر مبتنی گردشگری منابع بندیطبقه و شناسایی

یاب جهانی در قسمت غربی دریاچه وان در ترکیه انجام دادند. نتایج حاکی از جغرافیایی و با کمک موقعیتاطالعات 

( آمایش 9990جهانی و همکاران ) .دارند قرار متوسط سطح در های گردشگریمکان طبیعی هایآنست که جاذبه

ید چوب، حمایت و های تولاراضی برای استفاده چند منظوره از منطقه بخش پاتم جنگل خیرود را انجام دادند و کاربری

 تفرج گسترده را برای محدوده مورد مطالعه پیشنهاد دادند. 

Ahmadi  ( ارزیابی پتانسیل سرزمین و زون بندی مناطق مناسب به منظور اکوتوریسم گسترده را 3095و همکاران ،)

نی تهیه شد و به های معدهای شیب، پوشش زمین  و منابع آبی و چشمهانجام دادند. نقشه GISدر ایالم به کمک 

رویهم گذاری شد و در نهایت مناطق  GISها در کمک منطق بولین مناطق مناسب و غیر مناسب تعیین گشت و الیه

 مناسب تعیین گشت. 

( به ارزیابی توان محیط زیستی شهرستان شهرکرد به منظورتفرج متمرکز پرداختند. دراین 9994علی اکبر و همکاران )

دهای محیط زیستی که بهترین توان رابرای تفرج متمرکزدارند از مدل مخدوم استفاده شد. مطالعه جهت تعیین واح

های مناسب برای روش کار بصورت تعیین  واحدهای همگن ومقایسه با مدل اکولوژیکی مخدوم و برآورد توان و محدوده

ی حسن آباد سنندج با روش ( به زون بندی تفرجی پارک جنگل9997دشتی و همکاران ) تفرج متمرکز انجام گرفت.

ارزیابی چند معیاره و مدل مخدوم پرداختند. در روش مخدوم پس از شناسایی منابع اکولوژیکی و تجزیه و تحلیل و 

های اکولوژیکی هر یگان با مدل ها، منطقه به واحدهای همگن اکولوژیکی تجزیه شد و با مقایسه ویژگیجمع بندی داده

(، حبیبی و 3004) Jolankaiقشه توان تفرجی نهایی منطقه بدست آمد. در ادامه مطالعات اکولوژیکی توریسم مخدوم ن
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(، موسوی و 9995(، ایلدرمی و همکاران )9994(، ضیایی نژاد و همکاران)9994(، افشار و همکاران)9999همکاران )

جزیه  و تحلیل سیستمی  ( نیز به بررسی توان سرزمین برای کاربری تفرج با استفاده از روش ت9996همکاران )

 پرداختند.

 ش تحقیقمواد و رو

 منطقه مورد مطالعه
هکتار می باشد. مختصات جغرافیایی منطقه بین طول شرقی  5/90091منطقه مطالعاتی حوضه آبخیز ارنگه با مساحت 

قل و حداکثر در شمال شهرستان کرج  قرار گرفته است . حدا 95˚ 57'و  95˚ 54'و عرض شمالی   59˚ 99'و  59˚ 3'

 متر است.  9665و  9697ارتفاع منطقه به ترتیب 

 روش تحقیق

بندی، جمع و تحلیل و تجزیه -3اکولوژیکی،  منابع شناسایی -9این مطالعه شامل  در اکولوژیکی توان ارزیابی فرآیند

دما در سامانه اطالعات بندی است. منابع اکولوژیکی شامل معیارهای شیب، جهت، ارتفاع، باران و ارزیابی و طبقه -9

های پوشش گیاهی )تیپ پوشش گیاهی و تراکم پوشش گیاهی(، فرسایش آمدند و نقشهجغرافیایی بصورت نقشه در

و تحقیقاتی تهیه گردید. هچنین با استفاده از  اجرایی هایدستگاه و مراجع پذیری، واحد اراضی خاک، کاربری اراضی از

منابع طبیعی، نقشه بافت، عمق و زهکشی خاک تهیه گردید و جهت تجزیه و تحلیل گزارشات گرفته شده از اداره کل 

گذاری در فرآیند ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت. در های اطالعاتی و با روش رویهمها بصورت الیهبندی، دادهو جمع

یپ پوشش گیاهی و تراکم پوشش های منابع پایدار )شیب، ارتفاع، جهت، بافت خاک، تها شامل الیهاین مرحله داده

های اکولوژیکی با اضافه نمودن سایر ویژگی GISهای واحدهای زیست محیطی در گیاهی( با هم تلفیق شدند و نقشه

بندی ناپایدار )فرسایش، عمق خاک، زهکشی، باران، دما و کاربری اراضی( تولید شدند. در مرحله ارزیابی و طبقه

مقایسه با معیار مورد نظر مورد مقایسه قرار گرفتند و در نهایت توان سرزمین مشخص  سرزمین منابع اکولوژیکی، در

 گردید. 

های ارتفاع، شیب و جهت ساخته شده است. سپس با الزم به ذکر است در مرحله دوم، نقشه شکل زمین از تلفیق نقشه

تیپ پوشش گیاهی )نقشه یگان ( و اضافه کردن نقشه 9محیطی پایه اضافه کردن نقشه خاک )نقشه یگان زیست

( تهیه شد. روش ارزیابی و  تعیین 9محیطی پایه ( و تراکم پوشش گیاهی )نقشه یگان زیست3محیطی پایه زیست

 عامله و بر اساس رهیافت تجزیه و تحلیل سیستمی دکتر مخدوم  انجام شدهای مناسب از طریق روش چندکاربری

 (.9919)مخدوم، 

شناسایی گردید. بدین منظور جهت  مطلق برای کاربری جنگل و تفرج و دائم محدودیت دارای در این تحقیق طبقات

 و کشاورزی مسکونی، مناطق الیه سنگی، متر، الیه برونزدگی 3100تعیین کاربری جنگلداری طبقات با ارتفاع بیش از 

 ودیت مطلق در نظر گرفته شد.باغات و جهت تعیین کاربری تفرج مناطق مسکونی، کشاورزی و باغات به عنوان محد

جهت تعیین توان جنگلداری و تفرج در این مطالعه، از مقایسه منابع موجود در منطقه مورد بررسی با مدل کاربری 

 (.9919جنگلداری و تفرج دکتر مخدوم استفاده گشت )مخدوم، 

 نتایج و بحث

 نتایج

طبقه(،  6طبقه(، شیب )  1نقشه طبقات ارتفاع ) طالعه، بعد از شناسایی معیارهای فیزیکی و زیستی در منطقه مورد م 

 ARC GIS در نرم افزار  طبقه( 6طبقه( و هم دما ) 6طبقه(، هم باران ) 9طبقه(، زهکشی ) 6طبقه(، عمق ) 9جهت )

 تهیه شد. 10.3
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رصد شیب و گذاری دوترکیبی نقشه طبقات ارتفاع از سطح دریا و نیز طبقات دنقشه واحدهای شکل زمین از رویهم

 (.9جهت جغرافیایی بدست آمد ) شکل 

 

 
 نقشه واحدهای شکل زمین  -1شکل

 

گذاری نقشه واحدهای شکل زمین با نقشه تیپ خاک، نقشه واحدهای زیست محیطی پایه یک مشخص شد هم از روی

 (.3)شکل 

 

 
 1 نقشه یگان زیست محیطی پایه -2شکل

 

( و از 9پ گیاهی، نقشه واحدهای زیست محیطی پایه دو بدست آمد )شکل گذاری نقشه پایه یک با نقشه تیاز رویهم

واحد تولید شد  510اضافه کردن نقشه پایه دو با نقشه تراکم پوشش گیاهی و نقشه نهایی واحدهای زیست محیطی با 

 ( . 4)شکل 
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 2نقشه یگان زیست محیطی پایه -9شکل

 

 
 نقشه یگان زیست محیطی نهایی -4شکل 

های اکولوژیکی پایدار و ناپایدار( تکمیل گردید و ارزیابی زیستی )ویژگیهای واحدهای محیطول ویژگیسپس جدا

-( با مقایسه ویژگی7( و جنگلداری )شکل 6(، تفرج متمرکز )شکل 5های تفرج گسترده )شکل سرزمین برای کاربری

ها عالوه بر تعیین توان سرزمین، درجه لهای اکولوژیکی دکتر مخدوم تهیه شد. در این مدهای اکولوژیکی و مدل

 مرغوبیت توان نیز نشان داده شد.

ارزیابی سرزمین بیانگر آنست که منطقه مورد مطالعه دارای پتانسیل مناسبی برای تفرج گسترده دارد، بصورتیکه 

از منطقه  (. اما سطح محدودی9مناسب برای کوهنوردی است )جدول  % 13/74دارای توان طبقه دو و   % 35/95

 است.  % 99/3کاربری تفرج متمرکز  3مناسب طبقه 

(، در تعیین توان تفرج پارک جنگلی مخمل کوه خرم آباد با استفاده از 9993خواه )پور و تکیهنتایج مطالعه اسماعیل

ه نوع درصد تفرج گسترد 9/99درصد تفرج متمرکز نوع دو،  4/94روش تجزیه و تحلیل سیستمی بیانگر، توان تفرجی 

های دارای باشد و زوندرصد تفرج گسترده نوع دو است. منطقه فاقد توان تفرجی متمرکز نوع اول می 9/35یک و 
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(،  با استفاده از مدل اکولوژیکی 9995های دارای تفرج متمرکز است. ایلدرمی و همکاران )تفرج گسترده، بیشتر از زون

در  منطقه حفاظت شده لشگر در شهرستان مالیر تعیین نمودند و  مخدوم، نواحی مناسب تفرج گسترده و متمرکز را

های مناسب برای فعالیت های تفرج بیان کردند که علیرغم کوهستانی و مرتفع بودن منطقه، ناحیه دارای قابلیت

ده از سطح منطقه را به خود اختصاص دا %9و زون تفرج متمرکز  %99باشد. زون تفرج گسترده متمرکز و گسترده می

( نیز در تعیین توان اکولوزیکی توسعه تفرج در شهرستان شهرضا با استفاده از مدل 9996است. موسوی و همکاران )

درصد( به ترتیب برای توسعه سطوح یک و دو تفرج متمرکز و  94/0و  93/0اکولوژیکی توسعه توریسم،  مساحت )

رج گسترده اعالم کردند. نتایج مطالعات هم بیانگر درصد( به ترتیب جهت توسعه سطوح یک و دو تف 67/90و  49/9)

وسعت بیشتر تفرج گسترده نسبت به تفرج متمرکز در مناطق مطالعاتی است. همچنین مطالعات ایلدرمی و همکاران 

( نیز بیانگر آن است که کوهستانی بودن منطقه عامل محدودیت نیست و می تواند عامل جذب توریسم و 9995)

 منطقه باشد.فعالیت تفرج در 

 

 
 نقشه کاربری تفرج گسترده -1شکل

 

 مساحت طبقات تفرج کسترده -1جدول 

 محدودیت مطلق کوهنوردی 3طبقه  طبقات کاربری پیشنهادی متناسب با توان اکولوژیک

 99/9003 19/7550 47/9599 مساحت )هکتار(

 % 99/9 % 13/74 % 35/95 مساحت )درصد(
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 متمرکزنقشه کاربری تفرج  -1شکل

 

برای کاربری جنگلداری است. جنگلداری مخدوم بصورت هفت طبقه است  7و  5، 4منطقه مورد مطالعه دارای طبقات 

ترین است. بر یابد و در واقع طبقه اول بهترین توان و طبقه هفتم ضعیفکه با افزایش طبقه، قابلیت آن کاهش می

تایی معادل  4طبقه بندی  3(، از آنجا که طبقه 3)جدول  (9995طبقه  مسعودی و جو کار )  4بندی اساس طبقه

، ضعیف و باشد. لذا منطقه مورد مطالعه دارای توان متوسطمعادل مفهوم توصیفی ضعیف می 9طبقه متوسط و طبقه 

توان منطقه حفاظت شده آق داغ برای کاربری   (9994خواه اصل )باشد. اندبیلی و علینامناسب برای جنگلداری می

( و عدم 6و  5، 4، 9داری را به روش تجزیه و تحلیل سیستمی انجام دادند. نتایج حاکی از وجود بعضی طبقات  )نگلج

باشد. نتایج مطالعات غفاری و فیزیکی و به ویژه ارتفاعات و اقلیم منطقه میبه دلیل وضعیت بیو 7و  3، 9وجود طبقه 

محیطی های زیستچای با استفاده از تشکیل یگانه آبخیز قوریداری حوض( در تعیین کاربری جنگل9994اسمعیلی )

باشد درصد از وسعت منطقه شامل مناطق مستعد برای این کاربری می 5/9و مدل اکولوژیک مخدوم  بیانگر آنست که 

عه های کشاورزی و مرتعداری است که نتایج مطالعات بررسی شده، همراستا با مطالدرصد مناسب کاربری 91و حدود 

 باشد. حاضر می

 
 (1991طبقه  مسعودی و جو کار)  4طبقه مخدوم و   7مقایسه طبقه بندی  -2جدول 

طبقه  7تطابق با طبقه بندی  شماره طبقات مدل اصلی

 مخدوم

 مفهوم توصیفی هر طبقه ارزش کمی هر طبقه

 مناسب 9 3و  9طبقات  9طبقه 

 نیمه مناسب یا متوسط 3 4و  9طبقات  3طبقه 

 ضعیف 9 5طبقه 9هطبق

 نامناسب 0 7و  6طبقات  4طبقه
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 نقشه کاربری جنگلداری -7شکل

درصد و  99/3ها با یکدیگر  )تفرج متمرکز با گسترده نتایج بیانگر آنست که با توجه به همپوشانی بسیارکم کاربری 

درصدی همزمان  90پوشش  درصد(  و 19/36درصد و تفرج گسترده با جنگلداری 65/0تفرج متمرکز با جنگلداری  

تواند، استفاده همزمان از دو پتانسیل سه کاربری از سطح حوضه آبخیز، تعیین این دو کاربری بر اساس توان منطقه می

ریزی راهبردی استفاده را در کنار هم امکان پذیر سازد و گامی در جهت مدیریت پایدار در منطقه و ابزاری برای برنامه

ها در راستای توان اکولوژیک منطقه است، لذا سبب (.   از آنجا که انجام کاربریRossiter, 1996از سرزمین باشد)

 (.Pennington, 2000بهبود وضعیت زیست محیطی منطقه و باعث جلوگیری از تخریب آن خواهد بود )

 جمع بندی و پیشنهادات

رایط کل ایران ساخته شده است که پیشنهاد طبقه بندی توان در مدل اکولوژیکی استفاده شده در این تحقیق برای ش

دهی و مقایسه با روش تجزیه و های وزنهای اکولوژیکی محلی و بومی مورد بررسی قرار بگیرد و از روشمی گردد، مدل

 تحلیل سیستمی در منطقه مورد مطالعه استفاده شود.

 منابع

ارشد، نامه کارشناسی، پایانGISجنگلی لویزان با استفاده از بندی قابلیت تفرجی پارک . ارزیابی و اولویت9919اسدی، اکرم،  -9

 صفحه. 936دانشکده منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 

 با خرمناز ممنوع شکار منطقه در اکوتوریسم کاربری . امکان سنجی9994افشار، مرضیه، اورک، ندا و افشار، حجت اله،  -3

 .17-77(: صفحات 9) 1، مجله علوم و مهندسی محیط زیست، AHPروش و خدومم ازمدل استفاده

.  9911امیری، محمد جواد، سلمان ماهینی، سکینه، جاللی، سید غالمعلی، حسینی، سید محسن و اذری دهکردی، فرود،  -9

 99های ابخیز ی حوضههافازی در ارزیابی توان اکولوژیک جنگل-ها و ترکیب منطق بولینمقایسه روش سیستمی ادغام نقشه

 .934-909(: 4)3شمال ایران، نشریه علوم محیطی،  94و 

 شده حفاظت منطقه واکوتوریسمی اکولوژیکی توان . ارزیابی9995ایلدرمی، علیرضا، اوغلی دالل، علی و قربانی، محمد،  -4

 .947-935(: 3) 54مالیر، فصلنامه ی جغرافیایی،   شهرستان لشگردر
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 ها به کمک علم شبکهسوزی جنگلسازی آتشمدل -2-1-1

 9، سید محمد مینویی2*، علی کمندی1فواد نامجو

 دانشگاه تهران  دانشکده علزم مهندسی  دانشجزی کارشناسی ارشد الگزریتج و م اسکات -9

 (kamandi@ut.ac.ir) م مهندسی  استادیار دانشکده علزم مهندسیدانشگاه تهران  دانشکده علز -2
 ا زاردانشگاه صنعتی اصفهان  دانشجزی کارشناسی ارشد نرم -9

 
 چکیده

ای است که به عوامل بسیاری نظیر نوع پوشش گیاهی، فاصله ها از موضوعات بسیار پیچیدهسوزی جنگلآتشمدلسازی 

سوزی در ابسته است. این وابستگی سبب پیچیده شدن الگوهای مدلسازی آتشگیاهان، رطوبت گیاهان و وزش باد و

توجهی در اند، تأثیر قابلداده دست ی مکانی مناطق با گیاهان و درختانی که رطوبت ازشود. فاصلهمیها و مراتع جنگل

کنند. الگوی بارش های بزرگ جنگلی دارد. هنگام گسترش آتش این مناطق مانند سوخت عمل میسوزیگسترش آتش

زمانی -خشک تأثیر بگذارد. پایش مکانی تواند بر اتصال این مناطق از طریق کنترل توزیع سوختصورت پویا میبه

تواند الگوی مناسبی از اتصال سوخت خشک ارائه دهد، که پتانسیل بزرگی برای کنترل خطر تغییرات بارش، می

سوزی با استفاده از سازی گسترش آتشتنی بر علم شبکه برای مدلسوزی است. در این مقاله یک رویکرد مبآتش

های کشور دهیم. از آنجا که متاسفانه اطالعات کافی با مقیاس مناسب در خصوص جنگلنظریه تراوش ارائه می

عزیزمان در دسترس نبود، در این مقاله تکامل زمانی اتصال سوخت خشک در شمال شرقی استرالیا )کوئینزلند( در 

 دهد تغییرات سریع در اتصالایم. این مطالعه نشان میوتحلیل کردهرا تجزیه 3030سوزی بزرگ جنگلی سال آتش

های وسیع جنگلی است. در این مقاله نشان دادیم که چگونه علم شبکه سوزیشرط آتشهای خشک پیشسوخت

 گیرد.ای مورد استفاده قرار های پیچیدهسازی چنین پدیدهتواند در مدلمی

سنج طیفی تصویربرداری با وضوح متوسط تابشسیستم ها، شبکه سوختی، نظریه تراوش، سوزی جنگلآتش :کلمات کلیدی

 ناسا، علم شبکه

 

 مقدمه

توانند های وسیع میسوزیآتش. گذاردای پیچیده است که روی مناطق مختلف در سرتاسر جهان تأثیر میپدیده آتش

ابع طبیعی و اقتصاد کشورها وارد کنند و تلفات محیط زیستی زیادی را به همراه داشته توجهی به منخسارات قابل

 بینی و کنترل گسترش آتش کمک شایانی کند.تواند به پیشسوزی میباشند. نظارت مستمر بر مناطق مستعد آتش

پذیر و تأثیر مواد اشتعالهای فیزیکی، مانند سرعت پراکندگی، وجود سوزی، ویژگیاز منظر علت آتش هاسوزیآتش

ها ازنظر گستردگی، سرعت گسترش سوزیسوزی جنگل با دیگر انواع آتشآتش 1].[شوندوهوا بر آتش توصیف میآب

ها و دیگر نقاط ها، رودخانهمانند جاده فضاهای خالی از منشأ، پتانسیل تغییر جهت ناگهانی و توانایی جهیدن از میان

دهد اطالق هایی که در جنگل روی میسوزیسوزی جنگل فقط به آتشاصطالح آتش  [2].اشتعال ناپذیر تفاوت دارد

خاک  و زاربوته ،زاربیشه ،زارچمن در طبیعت وحش مانندها مشابهی که سوزیشود بلکه این اصطالح به دیگر آتشنمی

کند پیوسته حرکت میهمهای متراکم و بهکه از میان سوختآتش هنگامی شود.دهد نیز گفته میروی می یباتالق

 33ها و به کیلومتر بر ساعت در جنگل 90تواند به ین سرعت میت. اجلوی بیشتری اسدارای سرعت گسترش روبه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
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به ترکیب عواملی چون سوخت در  دت آنسوزی جنگل و شچگونگی آتش .[3]کیلومتر بر ساعت در علفزارها برسد 

مقاله بر روی سوخت در دسترس آتش تمرکز این  در. [4]د وهوا بستگی دارهای فیزیکی و آبدسترس، ویژگی

اند و دادههای گرم رطوبت خود را ازدستایم. مجموعه گیاهان و درختان در یک محدوده مشخص که در طول ماهکرده

گیریم. هر گره از این شبکه یک منطقه گره سوختی با پتانسیل باال در شبکه در نظر میاند را مانند یک شدهخشک

سازی گسترش بینی و مدلشبکه سوختی یک گراف چندبعدی بااهمیت بسیار باال جهت پیش سوزی است.مستعد آتش

  [5].عنوان یک پدیده اپیدمیک بر اساس نظریه تراوش استآتش به

متر  میلیون 45میلیون تا  99دهد که سوزی جنگل روی میآتش هزار 10تا  60بین  متحده هرسالهدر ایاالت

های هستند که با شروع ماه های جنگل های کالیفرنیاسوزیها آتشترین آن. از شاخص[6]سوزاند زمین را می مربع

 سوزی جنگل جان خود را از دست دادند.نفر براثر آتش 99آنجلس در لس 9999دهند. در سال گرم تابستان رخ می

 5500هکتار جنگل را در برگرفت و بیش از  97(، Tubbsدر شمال کالیفرنیا )معروف به  3097سوزی سال آتش

 766ای در شمال کالیفرنیا به وسعت ( منطقهcarr fireسوزی )موسوم به آتش 3091در سال  .ساختمان را از بین برد

سوزی در شمال این ایالت که در هنگام ترین آتش. تازه[6]نفر را به کام مرگ کشاند  999هزار هکتار را سوزاند و 

ود شده است و هزار هکتار ناب 641ای به وسعت منطقه 3030اوت  36نگارش این مقاله هم در جریان است از 

همچنین در ایران  [7].توجه در زمستان )معموالً اکتبر( ادامه داشته باشد شود تا اولین طوفان بارانی قابلبینی میپیش

سوزی، ایم. در جدیدترین آتشهای بلوط زاگرس بودههای زیادی در جنگلسوزیهم در چند سال اخیر شاهد آتش

های بزرگ استرالیا در اواخر سوزیآتشدشت دچار حریق شد. ها و مراتع کوهجنگل هکتار از 101استان لرستان بالغ بر 

های پایانی بهار و آغاز میالدی ادامه داشت. در این مدت که با ماه 3030میالدی آغاز شد و تا اوایل سال  3099سال 

مربع از پوشش جنگلی استرالیا هزار کیلومتر 995تابستان گرم در نیمکرة جنوبی زمین مصادف است، مساحتی بیش از 

  نفر را فقط در ایالت نیوساوت ولز استرالیا گرفت. 34 کم جاندست در آتش فرورفت. همچنین

تواند با باال بردن رطوبت بارش میمیان شاخص رطوبت با میزان همبندی شبکه سوختی وجود دارد.  ارتباط تنگاتنگی

زیرا دمای باالتری نیاز است  دهد و آن را از شبکه سوختی خارج کند سوزی آن گره را کاهشدر هر گره پتانسیل آتش

به خاموش شدن  اشرق استرالی بارندگی شدید در .گرم نماید نقطه آتش تا آب داخل مواد را بخار کرده و سوخت را تا

کند اما به دلیل نابودی پوشش گیاهی به سبب آتش، سه ایالت ویکتوریا، ها کمک میزارها و جنگلآتش در بیشه

تغییرات رطوبت  .کوئینزلند و نیوساوت ولز با تهدید سیالب روبرو خواهند شد که بررسی آن در محدوده بحث ما نیست

های همبند مناطق خشک مکانی بارش در مؤلفه-نظارت زمانی. [8]شود یوسیله الگوی بارش تعیین مدر هر گره به

این مقاله یک روش خالقانه  های راهبردی فراهم کند.بینی آتش را جهت تصمیمتواند یک شبکه پیشهمچنین می

سنج بشتاسوزی با استفاده از نظریه گراف و ایجاد شبکه سوختی که از اطالعات سیستم برای نظارت بر گسترش آتش

-تبخیر گیاهان در اثر فرایندکند. استفاده میآید، ( بدست میMODISطیفی تصویربرداری با وضوح متوسط ناسا )

دن هستند، ولی نسبت از دست دادن آب معموالً با نسبت جذب آن از خاک، پیوسته در حال آب از دست دا تعرق

 .[9]شوند پذیرتر میشده و اشتعالکه این توازن برهم بخورد گیاهان خشکهنگامی کند.رطوبت یا باران برابری می

بر پایه تغییرات سوزی در مقیاس وسیع زمانی خطر آتش-هدف از انجام این پژوهش، ابتدا نظارت بر الگوهای مکانی

های مترمربع و در ادامه کشف گسترش همبندی بین گره 500ماهانه همبندی شبکه سوختی با رزولوشن مناسب 

های زاگرس را مورد تحلیل قرار دهیم های جنگلسوزی. اگرچه قصد داشتیم آتشسوختی متأثر از الگوهای بارش، است

( را موردمطالعه قرار Jul 2019- Jun 2020سوزی استرالیا )آتش اما به دلیل عدم دسترسی به اطالعات کافی،

زمان سوزی، طوالنی بودن مدتایم. ازجمله دالیل ضرورت انجام این مطالعه مساحت زیاد مناطق درگیر آتشداده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_%D8%A2%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_%D8%A2%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82
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ت، گونه جانوری اس 344هایی از های این کشور که زیستگاهنیم میلیارد جانور در جنگلدرگیری مناطق با آتش است. 

های جانوری که کمتر تحرک دارند و به جنگل وابسته هستند بیشتر در معرض خطر هستند. انقراض از بین رفتند. گونه

 6تن براثر این حریق هولناک و همچنین از دست رفتن حدود  39گونه گیاهی و جانوری، کشته شدن  90بیش از 

ی که مساحتی حدود وسعت کشور بلژیک یا گرجستان را از ادهد. فاجعهمیلیون هکتار جنگل ابعاد فاجعه را نشان می

 .های کره خاکی حذف کرده استجنگل

 نظریه گراف یا علم شبکه 

گراف مدلی است که از گره برای نمایش عناصر )منطقه در معرض خطر آتش( و یال برای نمایش ارتباطات بین عناصر 

طور گسترده به ای از ریاضیات است که بهاف شاخه(.  نظریه گر9کند )شکل )همسایگی مناطق( استفاده می

توانند دارای ویژگی )مانند مختصات جغرافیایی یا ها میپردازد. گرههای یک شبکه میوتحلیل ارتباطات بین گرهتجزیه

ار دتوان برای نشان دادن میزان قوی بودن ارتباط )میزان خشکی(، وزنها را میمیزان رطوبت( باشند. همچنین یال

  [11].. اهمیت یک گره به میزان ارتباط آن در شبکه سوختی یا درجه گره بستگی دارد[10]فرض کرد 

 

 E={1-3, 1-4, 2-4, 3-5, 4-5, 2-3}های و مجموعه یال V ={1,2,3,4,5}های با مجموعه رأس Gگراف  (1شکل )

 

ی واحدهایی با دهندهها نشانن مقاله در شککه معادل  گرهدر ای. است 2برابر  5-4و وزن یال  9برابر  5-9وزن یال ( 9در شکل )
ی میزان دهندهها نشانعنزان واحد سزختی  هستند. وزن یالمترمربع )یی ویکسل مادیس( وزشش گیاهی به 577رزولزشن 

 رطزبت وزشش گیاهی است.

 نظریه تراوش

برای سادگی و بدون اینکه به کلیت و عمزمیت  .[21]سازی کرد تزان با نظریه تراوش مدلها را میگسترش آتش در جنگل
عنزان یی شککه که مناطق کنیج. وس جنگل را بهمتر تقسیج می 577مزضزع لطمه بزند  منطقه را به واحدهای مربعی با طزل 

  ب در حال تزاند دارای سه حالت  الف سزخته نشدهگیریج. هر گره از شککه میهای آن هستند در نظر میمترمربعی گره 577
شزد: نقطه شروع آتش سازی میباشد. گسترش آتش به شرح زیر مدل سزختن و حالت ج بدون درخت یا درخت تازه سزخته شده

صزرت تصاد ی شزد؛ انتخاب تصاد ی نگاشتی از علت طکیعی آتش مانند رعدوبرق است که تقریکا  بهصزرت تصاد ی انتخاب میبه
آتش به درخت همسایه منتقل  pاحتمال که یی درخت در حال سزختن است بهن دارد. هنگامیای امکان رخ داددر هر نقطه

یابد. حال این درخت ب در حال سزختن تغییر می م ض اینکه آتش به درخت بعدی رسید حالت این درخت به حالتشزد. بهمی
عنزان در عالمت گذاشتن نقاط خاص در شککه بهوسیله تزاند آتش را به همسایگان خزد گسترش دهد. الگزی گسترش آتش بهمی

شزیج کدام درخت دیگر در آینده دچار حریق ترتیب متزجه میاینشزد. بهحال سزختن و تکرار این روند با نقاط دیگر تشکیل می
کند دو نزع  منتقل pکنند که یی درخت آتش را به همسایه خزد با احتمال الف و ب(. شرایطی که تعیین می 2خزاهد شد )شکل 

هستند؛ نزع اول مانند نزع درخت  ناهمزاری و شیب شرایط ایستا هستند؛ نزع دوم شرایط دینامیی شامل سرعت و جهت باد  میزان 
اند. شککه گسترش سززی هستند یا از قکل سزختهای از درختان است که در حال آتشرطزبت هزا و دما هستند. یی خزشه مجمزعه
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وتانسیل وخش  Aمترمربع هستند و  577ها یا همان مناطق با مساحت مجمزعه گره Vدهیج که شان مینF(V,A) آتش را با 
 گردد.ازدور تعیین میای سنجشبا تصاویر ماهزاره Fهستند. تابع  V2 به V1آتش از نقطه 

 نظریه تراوش -2شکل 

بندی ب خوشه 3آسانی با نگاه کردن به شکل بهاست.  P9–و احتمال عدم وجود آن  Pالف  3احتمال وجود گره در شبکه شکل 

مشاهده است. نتیجه گسترش در این مدل به اینکه هر نقطه به چه احتمالی یک اند، قابلشدههای شبکه پخشنقاط که در چشمه

های اشغال چشمهای داریم مقدار مورد انتظار که در اینجا یک پارامتر تصادفی دوجملهکند بستگی دارد. چونچشمه را اشغال می

های شبکه پر خواهند مقدار کمی داشته باشد تعداد کمی از چشمه Pهای شبکه است. اگر تعداد کل چشمه Nاست،  PNشبکه 

ب(. ویژگی  3شوند )شکل های شبکه پر میمقدار باالیی داشته باشد، تعداد بسیار بیشتری از چشمه Pالف(. اگر  3شد )شکل 

پیکر همبند است که از باال تا پایین و چپ تا راست شبکه را درگیر کرده است. این خوشه را غول مهم حالت دوم ظهور مؤلفه

ی تغییر شبکه نا همبند به همبند است. حال سؤال اینجاست چه زمانی این دهندهنامیم. ظهور این مؤلفه نشانی تراوش میمؤلفه

 cPای به نام از یک حد آستانه Pکند. اگر مقدار یه تراوش آشنا میشود؟ این سؤال ما را به خاصیت جالب نظرخوشه ظاهر می

ج(.  3پیکر نامتناهی خواهیم داشت )شکل باشد یک خوشه غول cP>Pها متناهی و محدود هستند و اگر ی خوشهکمتر باشد، همه

سازی شده است. به نظریه تراوش مدل یابد شاهد حالت گذار خواهیم بود که باافزایش می 9تا  0از  Pکه به عبارت دیگر هنگامی

 p=0.55ایم. در تراکم سوزی در نظر گرفتهتوجه کنید، هر رنگ را نماینده یک خوشه و رنگ سیاه را  نقاط در حال آتش 9شکل 

 الف(. با افزایش 9شود )شکل سوزی تنها قسمت کمی از شبکه دچار حریق میها متناهی و کوچک هستند و در هنگام آتشخوشه

سوزی قسمت مهمی از منطقه دچار ها بزرگ اما همچنان متناهی هستند و در صورت آتشخوشه p=0.593تراکم درختان به 

پیکر شبکه ی غولچون تراکم از حد آستانه اندکی فرا رفته است مؤلفه cp=0.62>Pب(. در حالت  9شود )شکل بحران می

ای از مؤلفه همبند، تمام شبکه هستیم. در این حالت در صورت اشتعال نقطه شود و شاهد یک مؤلفه همبند در سرتاسرنمایان می

 ج(. 9شوند )شکل نقاط دچار بحران آتش می



   

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی همایش 

328 

 

 

 سوزی جنگل با استفاده از نظریه تراوشسازی آتشمدل -9شکل 

 مطالعه منطقه مورد

رکلی اقلیمی داغ و خشک است که این طوای معمول در استرالیا است، زیرا اقلیم این منطقه بهسوزی جنگل پدیدهآتش

آغاز شد یکی  3099که از ماه سپتامبر  3030سوزی اما آتششود. تر تابستان و بهار چند برابر میهای داغخطر در ماه

ولز، استرالیای جنوبی،  سوزی ایالت نیوساوترود. این آتشهای تاریخ این کشور به شمار میسوزیترین آتشاز مهیب

 ، کوئینزلند و استرالیای غربی را در برگرفت.ویکتوریا

پوشش گیاهی این منطقه  .(4شده است )شکل این مطالعه بر روی منطقه کوئینزلند در شمال شرقی استرالیا انجام

. اکالیپتوس گونه گیاهی غالب در استرالیا است که در شده استمتراکم است و عمدتاً از درختان اکالیپتوس تشکیل

 [12]کندشدت گسترش پیدا میشود و بهراحتی خاموش نمیبسیار حساس است و زمانی که آتش بگیرد بهبرابر آتش 

توجه سوزی قابلوهوای معتدل دارد و ازلحاظ تغییرات الگوی بارندگی ساالنه در فصل آتش. این منطقه از استرالیا آب

 [13].است 

 
 محدوده موردمطالعه از استرالیا 4شکل 
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 هاها و روشادهمجموعه د 

ایم. بارش و پتانسیل سوخت دو استفاده کرده MODISای ماهواره 3030-3099ما از مجموعه داده سری زمانی 

ایم. الگوی بارندگی را در منطقه نشان داده 5سوزی هستند. در شکل شاخص اصلی در عدم گسترش یا گسترش آتش

 که دلیلی بر پوشش گیاهی متراکم شمال شرقی استرالیا است. شوددر نوار ساحلی میزان بارش چشمگیری مشاهده می

 

 Jul 2019- Jun 2020نقشه بارش تجمعمی منطقه کوئینزلند  -1شکل 

ای باعث ایجاد ناهنجاری وجود ابر یا دود ناشی از آتش در منطقه هنگام ثبت تصاویر، یا محدودیت فنی سیستم ماهواره

این الگوریتم جهت تخمین  .ایممرتفع نموده Rدر زبان  fill-Gapرا با الگوریتم  شود که ما آنها میدر مجموعه داده

ای کاربرد گسترده های ماهوارهی عکسنقاط یکسان و زمان متفاوت با استفاده از همسایگی در حوزه های گم درداده

 دارد.

 . [14]بت سوخت زنده استشاخص مناسبی از رطو NDII (NDIIb6)محصول  6باند های قبلی بر اساس پژوهش

 ایم.ی محاسبه این شاخص را تعریف کرده( نحوه9در فرمول )

(1)                                                    

نانومتر هستند. برای نرمالیزه  9653تا  9631، 6نانومتر و باند  176تا  149ای مادیس سیستم اطالعات ماهواره 3باند 

(، این مفهوم برای مقایسه مقادیر 3ایم. طبق فرمول )استفاده کرده Zشاخص ( از روش 9ردن نتایج حاصل از فرمول )ک

 :شودصورت انحراف معیارهایی که یک نقطه داده از میانگین فاصله دارد، تعریف میدو مجموعه داده مختلف، به

                                     (2 ) Z-Score = (Data Point – AVERAGE (Data Set)) / STDEV.P (Data Set) 

ی کند و درواقع تمام جامعهی داده محاسبه میانحراف معیار را با در نظر گرفتن تمام اعداد مجموعه STDEV.Pتابع 

ی هداد Data Pointمنظور از  .شودشود. لذا حجم محاسبات بیشتر و دقت نیز بیشتر میآماری در نظر گرفته می

کند. در ادامه برای ساخت ها اشاره میبه میانگین تمام داده AVERAGE (Data Set)موردنظر ما است. مقدار 
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هر گره از شبکه سوختی را با وزنی معادل با میزان رطوبت نشان ، 9بندی جدول شبکه سوختی با توجه به تقسیم

 .ایمداده

 NDII6 Z-Scoreها، میزان پتانسیل سوخت بودن بر اساس به گره بندی نقاط از لحاظ رطوبت و وزن دهیطبقه 1جدول 

 توضیحات میزان خشکی گره z-Score NDIIb6شاخص  وزن گره

7 N/A 9 سززی به شده از آخرین آتشزمان سپری
 5 >سال 

 شدیدا  مرطزب 2 =<9.5           9
2 < 1.5       and   >=0.5          9 مرطزب 
9 < 0.5       and   > -0.5          4 متزسط 
4 <= -0.5    and   >-1.5              5 خشی 
 بسیار خشی 6                                1.5- => 5

سازی ایم. این مناطق توسط نرمالداده 0کمترین وزن یعنی  اند،سوزی شدهسال اخیر دچار آتش 5 به مناطقی که در

ند؛ زیرا سوخت زنده برای ترمیم و نشان دادن الگوی طیفی مانند شرایط قبل از شروع احذف شده Z-scoreبا روش 

سال زمان نیاز دارد. نقاط با وزن صفر در شبکه سوخت تأثیر بسزایی در کاهش سرعت گسترش آتش  5آتش به حدود 

تر ی سوخت خشکدهندهنشان ایم، زیرا. بیشترین وزن را به آنومالی منفی بارش نسبت داده[15]به سایر نقاط دارند 

 .در منطقه موردمطالعه است

 شبکه سوخت 

به  NDIIb6 Z-scoreایم و شبکه سوختی را با استفاده از هر پیکسل از تصویر را یک گره از شبکه در نظر گرفته

(. وزن هر 6ل )شک آیدها به دست میهای بین آنگره در همسایگی در صورت وجود با یال 1ایم. هر گره با دست آورده

است که  90تا  0ها عددی بین ی وزن یالهای دو گره متناظر آن محاسبه شده است؛ بنابراین دامنهیال با مجموع وزن

(. اگر شبکه سوختی را مانند ماتریس در نظر 9ترین نقاط است )جدول بیشترین عدد مربوط به ارتباط بین خشک

. وزن متناسب با یال میانی دو گره که حداقل [16]ایم قطری بین نقاط در نظر گرفته را برای ارتباط  بگیریم عدد

. بنابر [17]ایم در نظر گرفته 0( برابر 9دارد به دلیل رفتار پیشگیرانه در سرایت آتش )جدول  0یکی از دو گره که عدد 

ی بر اساس پیکربندی مکانی و شرایط های سوختکنش گرهی برهمآمده، نمایانگر نحوهدستتوضیحات فوق شبکه به

 دینامیک رطوبت مناطق است.
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 پیکربندی مناطق مستعد آتش ۶شکل 

igraph  یک پکیج شبکه در محیط برنامهR  پتانسیل سوخت هر نقطه را توسط [18].است igraph  محاسبه

مقدار عددی پتانسیل یک گره  .به دست آمد 70و بیشترین مقدار پتانسیل سوخت بودن یک نقطه برابر  ایمکرده

های با همبندی قوی )تعداد یابد. درنتیجه محدودههای خشک بیشتری در ارتباط هست افزایش میکه با گرههنگامی

 . [4]کنند سوزی موفق عمل میهای نا همبند کم و میزان رطوبت پایین( در شبکه، در گسترش آتشمؤلفه

 Jun 2020- Jan 2020ب (       Jul 2019 – Dec2019 وخت در منطقه کوئینزلند الف(گسترش آتش و توزیع پتانسیل س 7شکل 
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ی شمال شرقی استرالیا ( قابل استخراج است، توزیع میزان متوسط سوخت در منطقه7یکی از اطالعاتی که از شکل )

صورت برداشت است. بهصورت گرافیکی و عددی قابلبه است. در این شکل میزان تراکم سوخت در هر پیکسل از عکس

 ایم.میانگین میزان سوخت در دسترس برای آتش را در نظر گرفته

شود که مناطق بیشتری از کوئینزلند در مجاورت مناطق دچار بحران دچار تغییر رنگ از آبی به نارنجی مشاهده می

سوزی از درنتیجه با ادامه آتش اند که بر اثر خشک شدن در اثر مجاورت با حرارت آتش مناطق همسایه بوده است؛شده

الف و ب را مقایسه کنید(. همچنین نقاطی  7به بعد میزان پتانسیل آتش نقاط افزایش یافته است )شکل  3030ژانویه 

سوزی مجدد ندارند؛ این نقاط با رنگ آبی که متناظر با کمترین اند پتانسیل آتشالف سوخته شده 7که قبالً در شکل 

 اند.شدهب نشان داده 7خت است در شکل مقدار پتانسیل سو

-ایم. تغییرات مکانیمحاسبه کرده km5پذیری با تفکیک Jul 2019 - Jun 2020میانگین ماهیانه آنومالی بارش در 

ب(  1الف و ب( برعکس الگوی زمانی آنومالی بارش )شکل  7های سوختی و نقشه آتش )شکل زمانی در ارتباطات گره

ه کارایی رویکرد علم شبکه در نظارت بر تأثیرات بارش روی ارتباطات مناطق با سوخت خشک را آمده است کدستبه

صورت به 3099های آگوست و دسامبر دهد. الگوی اتصال سوخت در منطقه کوئینزلند استرالیا در بین ماهنشان می

های صاً افزایش در بین ماهالف(. این میزان از اتصال سوخت خشک )مخصو 1چشمگیری افزایش داشته است )شکل 

های گسترده در شمال شرقی استرالیا شد. کاهش میزان سوزیباعث شروع آتش 3099نوامبر تا دسامبر( در سپتامبر 

ها است. کم شدن میزان آنومالی بارش از سپتامبر سوزیی شوم شروع آتشب( نشانه 1بارش در اکتبر و نوامبر )شکل 

مگیری باعث کاهش درجه رطوبت در ماه دسامبر شده است، که خود در ایجاد مؤلفه صورت چشب( به 1)شکل  3099

میزان همبندی شبکه  های مرطوب( موثر بوده است. در طول ماه7پیکر شبکه سوخت در منطقه کوئینزلند )شکل غول

تدریج از بحران موجود کم است. از ژانویه بارش باران در نوار ساحل شرقی استرالیا آغاز شده که بهسوختی کاهش یافته

 ب( 7کرده است. )شکل 
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ی الف( میانگین ماهانه پتانسیل گسترش آتش در کوئینزلند. ب( میانگین ماهانه آنومالی بارش در کوئینزلند در بازه -1شکل 

 مطالعه. زمانی مورد

مبندی شبکه سوخت و باال ب( باعث افزایش سریع ه 1، شکل 3099باره میزان رطوبت )سپتامبر تا نوامبر کاهش یک

های بزرگ جنگلی را بدون اینکه سوزیشود. این پدیده دلیل آتشهای بزرگ جنگلی میسوزیرفتن خطر بالقوه آتش

 [.99دهد ]سالی بوده باشد، توضیح میی خشکدر منطقه سابقه

 بحث و نتایج

نطقه دارای کمترین مقاومت در برابر که شبکه سوخت خشک همبندی قوی دارد، پس از اولین جرقه آتش، مهنگامی

که اولین جرقه های وسیع جنگل است. هنگامیسوزیشرط ایجاد آتشبزرگ است. این شرایط پیش سوزیشیوع آتش

سوزی در مناطق مجاور، مانند وسیله شرایط آب و هوایی ناشی از آتشآتش رخ دهد با افزایش خشکی مناطق مجاور به

سوزی در مناطق با در نقطه مقابل آتش [15]. شودرطوبت کم، میزان گسترش دوچندان میدمای باال، باد شدید، 

 شوند. سوزی میجوار کمتری دچار آتشصورت چشمگیری مناطق همهمبندی پایین دارای گسترش کمتری است و به
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دهد که الگوی ان میهای بزرگ است. این مسئله نشسوزیپیکر همبند شبکه، ستون فقرات گسترش آتشی غولمؤلفه

آمده از پژوهش ما دستارتباطی شبکه سوخت قابلیت تهیه اطالعات مناسبی جهت نظارت بر خطر آتش است. نتایج به

ی مهمی در افزایش دمای جنگل باشد تواند عامل بازدارندهسوزی میدهد که الگوی پویای بارش در طول آتشنشان می

الف و  7یم، آتش تمامی مناطق دارای سوخت خشک را در برنگرفته است )شکل طور که انتظار داشت(. همان7)شکل 

. نقطه شروع آتش، الگوی وزش باد و [20]که همبندی شبکه سوخت تنها عامل در انتشار آتش نیست ب( چون

 استرالیا در کنترل آن تأثیر زیادی داشت. 3009سوزی مشابه در سال ها در آتشنشاناقدامات آتش

 گیرینتیجه 

ازدور برای نظارت بر زمانی در شبکه سوختی با استفاده از تلفیق علم شبکه و سنجش-مقیاس مکانیتغییرات بزرگ

تواند مورداستفاده قرار گیرد. تغییرات سریع در کاهش رطوبت تأثیر چشمگیری بر میزان همبندی سوزی میآتش خطر

سوزی ای برای رصد آتشسازی توسط تصاویر ماهوارهدلشبکه سوخت خشک در اکوسیستم جنگل دارد و این نوع م

های جنگلی وسیع به دلیل سوزیجنگلی مناسب است. میزان همبندی مناطق دارای سوخت خشک در هنگام آتش

ماند. روش که در شرایط عادی در سطح پایین تقریباً ثابت مییابد، درحالیافزایش دمای مناطق مجاور افزایش می

صورت تقریباً سوزی بهتواند در تصمیمات راهبردی مدیریت حریق جهت نظارت بر میزان خطر آتشپیشنهادی می

تواند های بزرگ است و میسوزیدرک میان سوخت خشک و آتشآنالین مفید واقع شود. مدل ما بر اساس ارتباط قابل

ی بندی و نحوهن اطالعات برای اولویتسازی آتش مورداستفاده قرار گیرد. ایتوسط مدیران با حداقل آشنایی با مدل

های تواند در جنگلتواند، استفاده شود. این روش میمقابله مناطق )مانند هشدار آتش یا ایجاد حریق مصنوعی( می

های چند که بازیگر اصلی آتش تغییر درجه رطوبت باشد، در سرتاسر جهان بکار رود. نقشهسایر کشورها درصورتی

سوزی وسیع جنگلی را توانند، جهت شناسایی مناطقی که همبندی شبکه و زمینه آتشخت میزمانی از شبکه سو

های محیطی دخیل آتش مانند داده باد و گیرند. جهت بهبود مدل بهره بردن از سایر شاخصدارند، مورداستفاده قرار 

 مدل رقومی زمین امکان ارتقای مدل در کارهای بعدی وجود دارد.
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 "های کشور، تحول مدیریتچشم انداز جنگل"بیانیه همایش ملی  -9

 مقدمه

به تصویب  9995داری شمال کشور در سال های جنگلها گفتگو و کشمکش، توقف فعالیت طرحسرانجام پس از سال

اقتصادی  -در آن به الزامی قانونی در برنامه ششم توسعه اجتماعی مجلس شورای اسالمی رسید و مفهوم تحول مدیریت

 کشور تبدیل شد.

 یبه عنوان سازمان  یرانجنگل ا یمموسسه شمای عمومی است؛ سازی ملی، وظیفهاز آنجایی که مشارکت در این تصمیم

پیشنهاد  9991سال  بخش جنگل؛ در اردیبهشت و دانش آموختگان اناز متخصص ایمردم نهاد متشکل از مجموعه

به عنوان های کشور؛ تحول مدیریت را به دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران انداز جنگلبرگزاری همایش چشم

 کشور ارائه و خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت. بخش جنگل ینهاد علم یرپاتریند

نشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری؛ این همایش در ادامه از حمایت فکری و معنوی دانشگاه تربیت مدرس؛ دا

ها و مراتع کشور؛ سازمان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ دانشگاه گیالن؛ موسسه تحقیقات جنگل

انداز و ها، مراتع و ابخیزداری کشور؛ سازمان حفاظت محیط زیست؛ انجمن جنگلبانی ایران؛ و پژوهشکده چشمجنگل

 وردار شده است.پژوهی برخآینده

 اهداف این همایش عبارت بود از:

  ؛و مردم نهاد یقاتیتحق یی،اجرا هایسازمان یان،دانشگاه اندیشیهم 

 ؛کشور یهادر مورد جنگل یقاتیتحق هایدستاورد ینبا آخر ییشناآ 

 ؛جنگل یریتمد ییاجرا هایها و راهکارراهبرد ها،یاستبه س یابیستد 

 (یجنگلبان یدانشگاه تهران و انجمن علم ی)با همکار یدائم رخانهیداده و دب یگاهپا ایجاد 

نفر از استادان و دانش آموختگان بخش جنگل کشور هفت محور به شرح زیر را  93کمیته علمی همایش متشکل از 

 برای همایش تعیین کردند:

 ها و راهبردها؛سیاست  -9

 های حقوقی و قانونی؛چارچوب  -3

 مشارکت؛  -9

 ؛کاالها و خدمات جنگل  -4

 شناسی و تغییر اقلیم؛جنگل  -5

 مهندسی جنگل سازگار؛ و  -6

 مدیریت و پایش.  -7

های مختلف های تخصصی هر محور با شرکت صاحب نظران بخشسپس، اعضای کمیته علمی نسبت به تشکیل کمیته

هر محور دانشگاهی، تحقیقاتی، اجرایی و مردم نهاد پرداخته و ضمن بررسی و داوری مقاالت؛ با گفتگو در مورد موضوع 

 جمع بندی خود را به همایش ارائه دادند.

ها، پیش های آینده پژوهی، برای اولین بار در این نوع پویشهمچنین برای ایجاد وحدت رویه و آشنایی بیشتر با روش

نفر از  اعضای محترم  10در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور حدود  9991بهمن  39همایشی در روز 

 های تخصصی محورهای همایش برگزار گردید.هکمیت
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 9گیری ویروس کرونا، زمان برگزاری همایش چند بار به تعویق افتاد و سرانجام در روز متاسفانه با توجه به شرایط همه

با مشارکت حضوری محدود و مشارکت مجازی در قالب وبینار برگزار و دو مقاله از مقاالت برگزیده همایش  9999مهر 

 همراه با جمع بندی هفت محور در آن ارائه گردید.نیز 

های محورهای هفت گانه همایش است که توسط کمیته علمی همایش به بندی دیدگاهآنچه در پی خواهد آمد جمع

 عنوان بیانیه همایش تدوین شده است.

  

 جمع بندی محورهای هفت گانه

های شمال ساله بر جنگل 60مدیریت دهد؛ نشان می های اخیردهههای جنگل در مروری کلی بر سیاست

واقع در دوران جدید زندگی اجتماعی، و برجسته در هایی نیز به همراه داشته؛ اما اگرچه موفقیت (؛9999-9991کشور)

شدن نقش جنگل در موضوعات محیط زیستی در ایران و جهان، در مجموع از مقبولیت مورد انتظار جامعه و 

 گذاران قرار گرفته است.نشده و از این روی اتخاذ رویکرد نوین مورد توجه قانونگذاران برخوردار سیاست

و  «مشارکت عملی اجتماعی»های آن توان در راستای حکمرانی مطلوب به حساب آورد که از ویژگیرویکرد نوین را می

از عوامل موثر در اتخاذ این رویکرد، است. در این صورت یکی « داوطلبانه و داوطلبانههای نیمهها و برنامهاتخاذ سیاست»

های تخصصی و های آموزشی، پژوهشی و اجرایی؛ و مشارکت و همراهی جوامع محلی و تشکلتعامل موثر بین بخش

 مردم نهاد است.

در سختی و کندی  ابو تامین نسبی منافع و عالیق همه مرتبطان به ناچار در جلب مشارکت  هاتغییر رویکرد اگرچه

ها های دولتها و برنامهقطعا بر اصالح و بهبود سیاست مجموعه،هدفمند  هایگیرد؛ اما تالشصورت مییی سطوح باال

 موثر خواهد بود. 

های کشور؛ تحول مدیریت در راستای چنین رویکردی جمع بندی محورهای هفت گانه همایش چشم انداز جنگل

 گردد. تدوین و به شرح زیر اعالم می

 باشد.در بعضی محورها به ضرورت می پوشانی مواردهم

 

 ها و راهبردهامحور سیاست -1

 ها و راهبردها عبارت است از:رویکرد نوین در سیاستها و الزامات ضرورت

  (نسلی بین عدالت) آینده و حاضر نسل منافع به توجه ●

 کالن کشور؛ هایو برنامه هاهای طبیعی و جنگل در سیاستاولویت دادن به اکوسیستم ●

 آوری و سازگاری؛تابکاهش رد کریزی با رویوجه به تغییرات اقلیمی و برنامهت ●

 ها؛برنامه و هاطرح و هادستگاه بین همکاری و هماهنگی و بومی زیست پارچهیک مدیریت به توجه ●

 ؛جنگل جلوگیری از تغییرکاربری بی رویه و سودجویانهملی و  اراضی( کاداستر) حدنگاری نقشه اتمام ●

های خاص، احیای جنگل، افزایش موجودی مفهوم عام؛ برنامه ویژه برای اکوسیستم به داریجنگل نظام یتتقو ●

 های جنگلی؛  سرپا و پرورش توده

 ها؛تخصیص اعتبار متناسب با نیاز و متوازن با سایر بخش ●

 ؛زدهاستفاده از ذخیره دانایی و تجربه کشور و پرهیز از اقدامات غیرعلمی و شتاب ●

 رکت بازیگران در سطوح راهبردی؛ ساختاری و عملیاتی؛مشا ●

 نفعان و نقش آفرینان؛دست اندرکاران؛ ذیبرنامه ملی جنگل با مشارکت همه  تهیه ●

 المللی؛بین زیستی محیط هایپروتکل و هاکنوانسیون مفاد به توجه ●
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 با طبیعت؛ های سازگار گیری مناسب از توان اقتصادی جنگل بر اساس انجام فعالیتبهره ●

 اجتماعی؛ و اقتصادی هایفعالیت در طبیعی منابع گذاریارزش ●

 محیط زیستی. هایارزیابی انجام ●

گانه: حفاظت؛ احیای جنگل؛ توانمندسازی جوامع محلی؛  99های تحقق مدیریت پایدار جنگل از طریق ارتقای سیاست

؛ آموزش و ترویج؛ ارتقا و تقویت سازمان اداره لدر جنگ تفرجهای بین بخشی؛ اصالح قوانین جنگل؛ تقویت همکاری

 .های اطالعاتیتوسعه پایگاهو کننده جنگل؛ اصالح فرآیندهای قضایی؛ توسعه مشارکت بخش غیردولتی؛ 
 

 های حقوقی و قانونیمحور چارچوب -2

الزم را جهت  بستر؛ کشور یعیمنابع طب یو آت یکنون یطبهنگام و متناسب با شرا ؛منسجم، مستحکم ینمجموعه قوان

 یانسان یداتموثر در قبال تهد یدگنو نقش بازدار یفی آن فراهموک یکم یهاارتقاء شاخص یزو ن یدارپا یریتاعمال مد

 خواهد نمود. یفاا یعی راو طب

 مبانی حاکم بر این قوانین عبارت است از: 

 منابع طبیعی؛ و عملکردها در بخش یکردهاها، رویاستدر اهداف، س یتجامع ●

 دولت؛  و مردم حقوق کننده یینتب ●

 یی؛ بودن آن در مراجع قضا یرقابل تفس یرو غ بودنساده  موجز و ●

 ؛ بردارانبهره یحقوق عرف یتبه مردم و تثب گرییامور تصد یضتفو ●

 ؛ ... یزگردهار یمی،اقل ییراتتغ یررو نظ یشپ یهابا توجه به چالش ینگریندهآ ●

 ؛ هابه آن مهوری اسالمی ایراناز الحاق دولت ج یناش یالمللینو تعهدات ب یفبه تکال ییگوپاسخ ●

دست  یهاو جنگل یجنگل یو اراض یجنگل در منابع مل یکاربر ییرو منع تغ یعیطب یهاجنگل یحفظ کاربر ●

 ؛محدوده شهرها و یمکاشت واقع در حر

 نابع طبیعی؛م یریتدر مد یبوم یستز یتحاکم یکردرو ●

 دستگاه اجرایی منابع طبیعی؛ یمستقل برا یلو ما یحقوق یتدارا بودن شخص ●

 یعی و روزآمد کردن آن.منابع طب یهپا ینقوان یکرهحفظ پ ●

 

 محور مشارکت -9

 یبرا یانجام کار گروه ی،وجود دارد. مشارکت در مفهوم کل یو انتظارات متفاوت یف؛ تعار«مشارکت» یدرباره ●

 و مشترک است. یجمع یهابه هدف یدنرس

 یهبهبود سرما یگران؛اعتماد در باز یجادها است و شامل اجنگل یاداره یخوب برا یل حکمراناز اصو یکیمشارکت  ●

 .شودیهمه مشارکت کنندگان م یو توانمندساز یو اثربخش ی؛ئاکار یشافزا ی؛برابر یتتقو ی؛اجتماع

اعالم  ی؛آگاه است: حساس شدن به موضوع؛ یرز یهامستلزم گام یعیمنابع طب یریتدر مد یمشارکت جوامع محل ●

افراد در جامعه  یشده و سبب توانمند ینداز فرا یرناپذ ییجدا ئیصورت فرد جز ینو اقدام. در ا یریپذنظر؛ نقش

 خواهد شد. یمحل

و توافق درون  یقاعده گذار ی؛گروه؛ بروز اختالف درون گروه یلاست: تشک یرشامل مراحل ز یانجام کار جمع ●

 ها.روش یو بهنگام سازاصالح  یابی؛اجرا و ارز ی؛گروه

امکان و  ینها قرار گرفته است؛ ادر دستور کار سازمان جنگل 9960که از دهه  ین؛نشجنگل هاییتجربه تعاون ●

گردد؛ اما به  یتلق یعیمنابع طب یریتمشارکت مردم در مد یبرا یموفق یرانیرا دارا بود که به عنوان مدل ا یتظرف
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 ییبه دستگاه اجرا یناننشجنگل یشترب اعتمادییو موجب ب یافتهتکامل ن یو قانون یمشکالت ادار یبرخ یلدل

 شد. 

 یدر اداره ی،اجتماعات محل یژهمشارکت مردم، به و یندفرا یلتسه یبرا یتنها نهاد قانون ی؛در حال حاضر تعاون ●

 جنگل است. 

 یاراتاز اخت یبخش یذارآن، واگ یاست که هدف اصل یراخ یهااز ابتکارات سال یکی ی؛داری اجتماعجنگل ●

از طرف  هایییتمسئول یرفتنپذ یارات،و متناسب با آن اخت یبه مردم محل یعموم یهاامور جنگل یسازمان متول

 کاراست.  یها به شکلجنگل یاداره یبرا یمردم محل

داری جنگل یهاطرح یبرخ یشیآزما یبه منظور اجرا ییهاشمال تالش یهاجنگل یریتدر کشور ما و در مد ●

مطلوب منجر نشده است. الزم  ییجهبه نت یو قانون یوجود موانع ادار یلاجتماع محور به عمل آمده است که به دل

جنگلداری  یهاطرح یشیآزما یاجرا یرو یشمورد صورت گرفته و موانع پ یندر ا یمناسب یشیاست بازاند

قابل  یجنگل با مشارکت اجتماعات محل یاداره یبرا یرفع گردد تا پس از اصالحات الزم به عنوان روش یاجتماع

 باشد.  یهارا

 یکه وقت یمعن ینبد .انصاف است یامؤلفه عدالت  یعی،منابع طب یریتنکته مهم در موضوع مشارکت در مد یک ●

 یترعا یزاز اجتماع نگردد بلکه عدالت ن یمحدود به بخش شود،یمطرح م یعیمنابع طب یمشارکت یریتموضوع مد

به مشارکت وارد  یجد یهاو لطمه شودیم اعتمادییمنجر به ب عدالتیی. بماندیمؤلفه گاه از نظر دور م ینشود. ا

 .سازدیم

هستند که هر  یعیمنابع طب یهاو اداره یبرداران محلاغلب بهره ،کنش مشارکت یدوسو یعیمنابع طب یریتدر مد ●

منابع  یهاو اداره یبرداربهره یبردار در پرهشدن در کنش مشارکت دارند. به یراز درگ یکدام هدف مشخص

مشارکت  یبردار برابهره ینکها یهستند. برا ید شوندهتجد یعیمنابع طب یتحفظ و بهبود وضع یدر پ یعیطب

 یتحقوق به رسم یدو طرف روشن شود. در گام بعد هاییتمتقاعد شود، الزم است اول حقوق، منافع و مسئول

 شناخته شود.

، در حفاظت از منابع هاسمنخصوص بهی مدن یو نهادها یمشارکت فعال مردم محل یتاهم یر،اخ یهادهه یط ●

و ... آشکار شده و اتخاذ  یقحر یاطفا ها؛یماریکنترل آفات و ب زایی،یابانو ب ییزدامقابله با جنگل یعی؛طب

 است. یتو تقو یلتکم یازمندل شده است که نیها تبداز اقدامات سازمان جنگل یبه بخش یمشارکت یکردهایرو

 یمردم نهاد؛ نهادها یهابلکه سازمان یستن یها تنها محدود به مشارکت جوامع محلجنگل یریتمشارکت در مد ●

 همپوشان مانند وزارت جهاد یفبا وظا ییهاو دستگاه یعموم ینهادها ی؛و ادار یاسیس ینهادها ی؛و آموزش یعلم

و مانند  زیستیطسازمان حفاظت مح یرو،وزارت ن ی،و گردشگر یدست عیصنا ی،فرهنگ یراثوزارت م ی،کشاورز

 ها هستند. بهتر جنگل یها در ادارهسازمان جنگل یکشر یزآن ن

از قدرت و  یبخش ی؛دولت یهااصل است که دستگاه ینا یواقع یرشمشارکت است پذ یتآنچه ضامن موفق ●

مندان و عموم عالقه یمدن یها، نهادهاسمن ی،محل یعهجام یهاسازمان ی،خود را به اجتماعات محل یاراتاخت

 یتمتقابال مسئول یزن یر کنش مشارکتیگد یهابشناسند و طرف یتها را به رسمواگذار نموده و حقوق و حضور آن

 .شودیدرازمدت محسوب م یندیکه مشارکت فرا یمنبر یادحال از  ین. در عیرندمورد تعهد را بپذ

 

 ت جنگلمحور کاالها و خدما -4

 هاییستمکارکردها و خدمات اکوس یعآن محدود نبوده و دامنه وس یدیتول یبه کاالها ها صرفاًارزش جنگل امروزه ●

 است. یرگذارجنگل تاث یزیرو برنامه یریتدر مد یجنگل
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آرمان دو دهه گذشته  ینتریچالش و راهبرد ینترمهم یکیبه اقتصاد اکولوژ یاقتصاد یستز یطاز مح حرکت ●

 .است

چوب( و حرکت به سمت استفاده چند منظوره جهت بهبود  یدها )تولبه جنگل یگرفتن از نگاه تک بعد فاصله ●

توسعه کشور خواهد شد؛ اگرچه  یهادر برنامه یعیمنابع طب یگاهجا یضرورت بوده و سبب ارتقا یکها آن یتوضع

 .یست( قابل فهم نوسنتز)فت یعیطب یدچوب جنگل هم با توجه به عامل تول یدمنع استفاده از تول

 

 محور جنگل شناسی و تغییر اقلیم -1

های حیات، بایستی بر اساس دیدگاه ریزی برای پرورش جنگل با اهداف چندگانه و اولویت حفظ تنوع در فرمبرنامه

توده ریزی باید در مسیر طبیعی تحول و پویایی شناسی همگام با طبیعت صورت گیرد. بر این اساس این برنامهجنگل

شک در این دیدگاه حفظ جنگل و افزایش توان استوار بوده و ضامن ایجاد شرایط حفظ تعادل زیستی باشد. بی

های طبیعی )مانند تغییرات اقلیمی( و انسانی در های جنگلی در مواجهه با اثرات آشفتگیآوری تودهاکولوژیک و تاب

 اولویت قرار دارد. 

 شناسی همگام با طبیعت  موارد زیر مورد تاکید است:  ه جنگلریزی با دیدگادر اجرا و برنامه

 حفظ تمامی کارکردهای بوم سازگان جنگل )اکولوژیک، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(؛ ●

 های جنگلی؛ریزی بر اساس مسیرهای تحولی )مراحل و فازها( در تودهبرنامه ●

پیچیدگی در ساختار به منظور حفظ تمامی پرورش جنگل با هدف ایجاد وضعیت ساختاری با بیشترین میزان  ●

 کارکردها؛

 دارها؛ های حفظ تنوع مانند، درختان زیستگاهی و خشکهنگهداشت کانون ●

 های بومی؛ خورده و در صورت لزوم کاشت گونههای دستایجاد شرایط مطلوب برای بازگشت اکوسیستمی در توده ●

 جر به حذف پوشش تاجی جنگل؛حفظ پوشش تاجی در جنگل و پرهیز از گونه دخالت من ●

تعیین دقیق پارامترهای کمی تعداد، حجم و رویش در هکتار و تنظیم میزان برداشت بر اساس آماربرداری  نزدیک  ●

 به واقعیت؛

 پرهیز از ارائه یک نسخه واحد برای تمام جنگل و برنامه جنگل شناسی خاص برای توده یا واحد محیط زیستی؛ ●

غیربومی و یا بومی نامتناسب با رویشگاه و همچنین پرهیز از کاشت نهال با مبدا متفاوت  هایپرهیز از کاشت گونه ●

 از رویشگاه و استفاده از منابع ژنتیکی همان منطقه؛

سازماندهی مناسب واحدهای اجرایی با ایجاد واحد کار با مسئولیت بلندمدت کارشناس دائمی بر اساس مرزهای  ●

 اکولوژیک؛

 ره در مراحل طراحی، اجرا و نظارت.نظارت کارشناسان خب ●

 

 محور مهندسی جنگل سازگار -1

و تعهد و الزام  یمتالطم در روابط جهان ییراتتغ ین،مصرف منابع محدود کره زم یت،جمع یعدر ارتباط با رشد سر ●

 وجود دارد. یقضتنااز جنگل نظرات م یبرداردرباره نقش بهره یستز یطمح یداریبه پا

 یادن یاز کشورها یاریهمانند بس یزمصرف چوب در کشور ما ن یزانها، مت از سطح جنگلبا کاهش برداش همزمان ●

 .شودیصحبت م یزها نها و حفاظت از آنهر روزه از کاهش سطح جنگل کهیدر حال باشد؛یم یشدر حال افزا

با  یعموم یازهاین ینل تاماز جنگ یبردارهدف بهره یراجنگل نام برد؛ ز یببه عنوان عامل تخر یدنبا یبرداربهره از ●

 است. یعیمنبع طب ینبودن ا یرپذ یدتجد توجه به
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با  یندهآن در آ یتو اهم شودیمنافع جنگل را هم شامل م یرو سا یستاز جنگل فقط برداشت چوب ن یبرداربهره ●

 . یابدیم یشروز به روز افزا هایتتوجه به مشکالت و محدود

توقف  یروینداشته باشد. از ا یجهان یرتواند تاثیدهد م یم یرو یمحل که در سطح یاتفاقات ،داریجنگ  در ●

 خواهد داشت.نبه همراه  یستز یطمح یبرا یسود یگر،د یادر نقطه یشترمنطقه و برداشت ب یکدر  یبرداربهره

 شیو افزا یکیکشور را در اصالح تکن ییزند و توانایبه بخش صنعت جنگل صدمه م یبرداربا بهره مخالفت ●

 .دهدیمردم کاهش م یمندیترضا

ساله و  برداشت هر یکهدر حال داری دارند؛از جنگل یدرست موضوع، عامه مردم اطالعات کم یحعلت عدم تشر به ●

 یجبلکه نتا گردد؛یمنافع جنگل نم یرجنگل و مانع استفاده از سا یباز جنگل نه تنها سبب تخر یشمتناسب با رو

کارگران خاص  یتمردم، ترب یاد اشتغال برایجمالک جنگل، ا ید درآمد مداوم برادارد مانن یمهم و قابل توجه

مانند  هایرساختز یرو سا یساتخاص کار جنگل، ساخت تأس یزاتساخت تجه ی،و ادار یجنگل، کارکنان فن یبرا

 ؛مرتبط با جنگل یعجاده و استقرار صنا

شمال  یهاشده جنگل یبرداربهره یهااز توده برخی یاتفاق مثبت برا ینخود را دارد و ا یتوان بازساز جنگل، ●

 کشور اتفاق افتاده است.

 

 محور مدیریت و پایش -7

 الف: مدیریت

 الزامات زیر ضروری است:ها، جنگل یریتجهت تحول در مد

جنگل( با  یستماکوس یریتو مد یدار)جنگلداری پا ینبه جنگلداری نو یکاز جنگلداری کالس یکردرو ییرتغ ●

 ؛مربوطه هایو شاخص یارهامع مالحظه به

 ی هیرکانی؛هامدیریت جنگل تطبیقی در تحول مدیریت جنگل کاربرد ●

 ؛های مردم نهاد بر عملکردهاتقویت بخش نظارت دولتی و امکان نظارت سازمان ●

معیارها و جامع و متناسب سیاهه بر اساس های جایگزین( های مدیریت پایدار جنگل )طرحتهیه طرح ●

 ی شمال کشور؛هایریت پایدار جنگلهای مدشاخص

 های اقتصادی و خدمات و کارکردهای اکولوژیک؛تعادل منفعت برقراری ●

 آن.و مقررات  ینو قوان یسازمان متول یالنیاصالح ساختار تشک ●

 ب: ارزیابی و پایش

  و تحلیل وضعیت گذشته و حال؛ شدههای ارزیابی و پایش فعلی و انجامشناسی برنامهآسیب ●

پژوهی و بررسی احتمال تغییرات در پدیده ه راهکارهای تحول گرایانه برای وضعیت آینده با رویکرد آیندهارائ ●

 ها؛ها و سیاستجنگل و تغییر راهبرد

ها و راهبردهای پایش و ارزیابی موجود و بررسی نواقص آن و ارائه و اصالح پیشنهادی بررسی و تحلیل برنامه  ●

  آینده؛های راهبردا و هبا توجه به رویکرد سیاست

  های کشور؛ملی آماربرداری از جنگلجامع تدوین برنامه  ●

  های اجرایی؛های پایش همراه با طراحی فعالیتزمان برنامهطراحی هم ●

  ها؛فراهم کردن شرایط قانونی و اداری برای استفاده از نتایج پایش در اصالح برنامه ●

و قوانین و نیز محور  گذاریعیین جایگاه و نقش محورهای سیاستعدم اکتفا به پایش زیستی و فیزیکی و ت ●

  اجتماعی و اقتصادی در ارزیابی پایداری جنگل؛
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و پایش  استفاده از متخصصان حوزه سیاست جنگل و مسائل اقتصادی و اجتماعی برای تکمیل پازل ارزیابی ●

  ؛جنگل ها و فرآیندهای حاکم و تاثیرگذار برپدیده

  دقیق جنگل و اراضی جنگلی متناسب با تعاریف جهانی و ملی؛تعریف جامع و  ●

استانداردسازی تعاریف به عنوان مبنای ارزیابی به منظور جلوگیری از اختالفات آمار و نتایج ارزیابی و پایش  ●

  های مختلف؛دستگاه

های جنگل ویژه پایش پایداری جنگلو معیارهای  هابرای بررسی روند تغییر شاخصها )دقیق نرمتهیه  ●

  شمال(؛

 ؛هاعیار و شاخصمای وضعیت های دورهها برای بررسیآوری دادهجمعهای مناسب تعیین روش  ●

  اجرای پایش در فواصل زمانی مناسب هر شاخص؛ ●

  ها و تعیین یک راهبرد مناسب برای پایش آن؛تعیین وضعیت دقیق مساحت جنگل ●

  ز منابع ملی و مستثنیات برای تعیین مرز دقیق جنگل؛تسریع در اجرای طرح کاداستر و تثبیت دقیق مر ●

ها سازگان جنگل در چهار جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاههای پایش متغیرهای زیستی بومایجاد ایستگاه ●

 ای؛و آماربرداری دوره

های شمال کشور و در غالب شرح خدمات مطالعات پایش کارکردهای مختلف در واحد حوزه آبخیز جنگل ●

  تفضیلی مدیریت منابع طبیعی؛مهنی

  پایش نتایج شرح خدمات مطالعات منابع طبیعی؛ ●

  های جدید علمی و ابزارهای نوین در عرصه علم و اصالحات مستمر؛پایش نتایج یافته ●

 ترین عامل.عنوان کلیدیدهی به آینده منابع طبیعی و انتظارات بهاستفاده از نتایج پایش برای جهت ●

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


