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  چكیده

کشور  یاصل زیپنج حوضه آبخ منشأدرصد از حوزه زاگرس( سر 22/2هکتار ) 2013122معادل  یاستان کردستان، با وسعت

مع آوری باران و سامانه های سطوح آبگیر به منظور ج(( است. "رازآور"و کرخه  هیاروم اچهیدر درود،یزاب، سف روان،ی)س

 بررسی ها نشان داد کهباران، پروژه های متعددی در قالب طرح های آبخیزداری، مرتع داری و جنگل داری اجرا شده است. 

مرتفع نمودن آن ها می تواند در مدیریت آب باران نقش به سزایی را وجود دارد که  یعیدر منابع طب ی متعددیهاچالش

اراضی  یکاربر رییتغ سرزمین، بیها و مراتع، تخردر جنگل عیوس یهایسوزعبارتند از، وقوع آتشنماید. این چالش ها  ایفا

و برداشت  یرگی¬مراتع، زغال تیخارج از ظرف یدام، چرا دیزودرس و شد یچرا ،یبه باغات، زراعت و مناطق مسکون ملی

 یهایماریآفات و ب وعیجنگل، کم بودن توسعه زراعت چوب، ش یرچوبیاز محصوالت غ یراصولیغ یبرداربهره ،یزمیچوب ه

 م،یاقل رییتغ ل،ی)س یو انسان یعیطب یستیز طیحادث شدن بحران مح ،ییو دارو یخوراک اهانیگ دیشد یبردارجنگل، بهره

از  یبرداربهره به یجوامع محل یشتیمع یوابستگ ،یاهیرفتن پوشش گ نیخاک و از ب دیشد شی(، فرسارهیو غ یسالخشک

با درنظر گرفتن سیالب های اتفاق افتاده در سال های  است. رهیو غ یعیدر بخش منابع طب جیو ضعف ترو یعیمنابع طب

 اخیر، پیشنهاد می گردد طرح های آبخیزداری و جنگل کاری ادامه یابد.

 

 میاقل رییغت ل،یس ،یعیمنابع طب یچالش ها ز،یاستان کردستان، حوضه آبخ کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 هایاستان به شمال شود. این استان ازرا شامل می کشور سطح درصد 8/1 هکتار، 2013122مساحت  با کردستان استان

 محدود عراق کشور به شرق از و زنجان و همدان های استان به شرق از کرمانشاه، استان به جنوب از ، زنجان و غربی آذربایجان

. رسدمتر می 2222به  آنترین نقاط اختالف ارتفاع بین بلندترین و پستاست که ای کوهستانی ن منطقهاستان کردستااست. 

 متوسط با معتدل مرطوب نیمه اقلیم تا در شرق استان مترمیلی 222 بارندگی متوسط با سرد خشک تا خشک هایاقلیم

های هوای گرم و اقلیم کردستان متأثر از تودهجموع، در م . [2]حضور دارند  استان غرب در متر میلی 822 حدود بارندگی

  روزهای یخبندانشود. متوسط تعداد میها و ریزش برف در زمستان ههای بهارای است که موجب بارندگیمرطوب مدیترانه
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 هایجنگل از پوشیده اغلب و کوهستانی غربی، نواحی بیشتر .استمتر میلی 222بارندگی ساالنه  متوسطروز و  120 ساالنه

 وسیع است.  هایفالت و هادشت مسطح، اراضی شامل شرقی نواحی و طبیعی

 
 موقعیت استان کردستان در ایران -1شكل 

 

 مساحت شده توسط سازمان جهادکشاورزی استان کردستان، از مجموع( منتشره1301بر اساس آخرین اطالعات )سال 

ها و درصد جنگل است. قابل ذکر است که سطح جنگل 8/12ی و زراعی و درصد اراضی باغ 12/21درصد مرتع،  22 استان،

وجود دارد  تاکسون 2322درصد است، لیکن در همین محدوده   80/1و  20/2مراتع استان کردستان از کل زاگرس به ترتیب 

 درصد از فلور زاگرس(.  12/28)

رود( دارد که حجم رود و زرینهل اوزن، گاورود، سیمینههای متعدد )مانند قزبا رودخانه آبی از منابع حوزه شش کردستان

 رسد. میلیارد متر مکعب می 0ها به حدود آب آن

 

 
 های زاگرس )بر حسب درصد(کردستان از جنگل سهم استان -2شكل 
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 کردستان از مراتع زاگرس )بر حسب درصد( سهم استان -3شكل 

 
 )بر حسب درصد( کردستان از فلور زاگرس سهم استان -4شكل 

 

 یغرب مهیندر . را در خود جایی داده است یمتنوع یاهیپوشش گ ،مختلف یهامیاقل دلیلدر غرب ایران بهاستان کردستان 

 یو زراع یمرتع گیاهاناغلب  یشرق یهاپهنهدر  کهاست، درحالی یو مرتع یجنگلبیشتر از نوع  یاهیپوشش گ ،استاناین 

، پوشش دارند یاهیکوهپا نواحیسردتر نسبت به  ییهواوکه آباستان  یدر مناطق کوهستان طورکلیبه .دنشومشاهده می

 Acer) کمیک، (Pistacia atlantica) بنه ی مانندگرید یهاگونه باکه همراه  استاز نوع بلوط  بیشترو  یجنگل یاهیگ

monspessulanum)، بادام وحش( یslycioide Amygdalus)، زالزالک (.sppCrataegus )ارغوان ، (Cercis 

siliquastrum)داغداغان ، (Celtis spp.)وحش ی، گالب( یPyrus syriacaو ) محلب (Cerasus mahaleb) 

 ،یااز نوع درختچهدر این مناطق  استقرار دارد. بیشتر گیاهان یندرت پوشش جنگلبه یاهیمشاهده است. در مناطق کوهپاقابل

 اسپرس ( و.Amygdalus spp) ، بادام(.Astragalus spp) گون توان بهمی هاآن نیترمهماز هستند که  یو علف یابوته

(Onobrychis spp.) و گزارش  ییشناسا یاهیگتاکسون  2322جنس و  020 ،رهیت 112 برای استان کردستان،. اشاره کرد

درصد از کل  22و  8/12ترتیب حدود به هکتار 1112222مراتع با وسعت هکتار و  313123ها با مساحت جنگل شده است.

 کاسنی از خانوادهها آن شتریکه ب است شده ییاستان شناسااین در  ییدارو اهیگ هگون 212 اند. همچنین،را دربرگرفتهاستان 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00iCmaaDd2qB-ms4buzppXaae1NqQ:1608591327933&q=Amygdalus+lycioides&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiCrcLVleDtAhWdRxUIHfv5DMEQkeECKAB6BAgEEC4
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(Compositae)انی، چتر (Umbeliferae) بوو شب (Brassicaceae) .و  ییهواواستان کردستان با تنوع آب هستند

آسا پروانهنواده خا ها متعلق بهآن شتریاست که ب یاهیگ کیندماگونه  12 یدارا شناختیبومخاص  طیشرا

(Papilionaceae)انی، چتر (Umbeliferae)  و الله(Liliaceae ).درصد از فلور ایران در استان  21همچنین،  هستند

 شود.کردستان مشاهده می

 
 

 یا، تنوع گونهآیندشمار میهای جنگلی زاگرس در غرب ایران بهسازگانکردستان که بخشی از بوم استان هایدر جنگل

 شیرو یامالحظهدر سطح قابل (Q. infectoria) و مازودار (Quercus libaniول )مانند وی ییهاه. گونزیاد است بلوط

 .Q) برودار با سهیدر مقا هازیرا این بلوط استان است. یجنگل یهاشگاهیرو زیادتوان دهنده ها نشان. حضور این گونهدارند

brantii) اگرس دارد، پرنیاز هستند.های زکه پراکنش وسیعی در جنگل 

تراکم متراکم و کم، نیمهمراتع متراکم .دارد شیرواستان کردستان و جنوب  یعمدتاً در شمال، شمال شرق یپوشش مرتع

درصد از سطح مراتع استان را  28و  38، 31برداشت در هکتار حدود علوفه قابل لوگرمیک 222و  122، 122 دیبا تول ترتیببه

 یبرداردوره بهره کی یبرا یواحد دام حدود دو میلیونموجود  تیمراتع استان در وضع تیظرف .اندداده خود اختصاصبه

بیشتر از سه میلیون و چهارصد  شوند،می فیکه در مراتع استان تعل یریو عشا ییکه تعداد دام روستایاست، درحال ماههسه

شده  ییشناساکردستان در استان  یمرتع پیت 12 ،درمجموع ان است.مراتع است تیبرابر ظرف 1/1 . این میزان،است هزار واحد

 یمراتع ،همچنین .هستند( .Acanthophyllum spp) کبچو ای( .Astragalus sppگون )از جنس ها آن بیشتراست که 

 رهیذخ رزشاامنبع ب کیو  شناختیبوم یهاانیعنوان آشبه دنتوانید که مندار در استان حضور فردمنحصربه اتیبا خصوص

 .رندیمورد توجه قرار گ یکیژنت

 نیتراز مهم. اندکرده یرا ط ینزول یروند ازنظر کمی و کیفی، گذشته یهادهه یاستان در ط ها و مراتعسفانه جنگلأمت

 :اشاره کرد ریبه موارد ز توانیها معرصهاین  بیعوامل تخر

 یساختمان لحمصا، نیازهای معیشتی و ختسو نیمأت برای ها و مراتعبه جنگل روستائیان دیشد یوابستگ -

 های بلوطگونهاز  ژهیوبه

 ها و مراتعچرای زودرس و شدید دام در جنگل -

 یو باغ یزراع یبه اراض منابع طبیعی یکاربر رییتغ -

 توسعه زراعت در زیراشکوب درختان جنگلی -

که موجب  هادام یعلوفه زمستان نیمأمنظور تداران بهمتوسط داها و ذخیره آندرختان بلوط  یزنسرشاخه -

 شده است. یدرختان جنگل یزادآور یکند

بنه و برداشت  از یریسقزگ، درختان بلوط بذر یآورعجمرویه از محصوالت غیرچوبی مانند برداری بیبهره -

 غیراصولی گیاهان خوراکی فصلی

 یعیو طب یسهو ،یعمد یهایسوزآتش -

 زوال بلوط -

 ریاخ یهایالسوقوع خشکتغییر اقلیم و  -

 های منابع طبیعیعرصهدر  یسازو جادهبرداری از معادل شن، سنگ و ماسه بهره -

 خوار بلوطموخور و پروانه جوانه ایازجمله دارواش  یانگل اهانیو گ یاهیگ یهایماریآفات و بشیوع  -

 .غبارگردو بهمن و زشیطوفان، رعدوبرق، زلزله، ر ل،یمانند س ی دیگرعیعوامل طب -
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 برداری از چوب درختان جنگلی توسط روستائیان در استان کردستانبهره -5ل شك

 
 های استان کردستانزراعت در زیراشكوب جنگل -6شكل 
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 گیاهان خوراکی فصلی از مراتع استان کردستان رویهبیبرداشت  -7شكل 

 

 
 های استان کردستانزنی درختان بلوط در جنگلسرشاخه -8شكل 

 استان کردستاناجرا شده در  و آبخیزداری های جنگلداریطرحمهمترین 

ترین مهم (. 3های سنواتی ماده )طرحهای متعددی اجرا شده است در راستای مدیریت بهینه منابع طبیعی استان، طرح

 -1گرس، جنگلداری چندمنظوره زا -3جنگلکاری اقتصادی و مشارکتی،  -2های جنگلداری، طرح -1ها عبارتند از: این طرح
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های تلفیقی طرح -8ها، نهالستان-1های طبیعت، پارک -0های جنگلی، پارک -2دار، طرح توسعه باغات در اراضی شیب

 مدیریت منابع طبیعی )طوبی(. 

اجرای پروژه های مرتبط با مدیریت و توسعه جنگل در استان کردستان نقش به سزایی در جمع آوری باران و کنترل 

به عنوان مثال، ایجاد چاله در زمین )اجرای چاله چوله کردن( و کاشت نهال موجب جمع آوری حی دارد. رواناب های سط

رواناب شده و این موضوع در مقیاس وسیع می تواند حجم زیادی از رواناب های سطحی را ذخیره نموده و به نحو احسن در 

مهمترین اصول مدیریت سیل و احیا اکوسیستم های مرتعی و اختیار گیاه قرار دهد. ایجاد فرصت نفوذ در دامنه ها یکی از 

( کاهش یافته و curve numberمقدار شماره منحنی )مشاهده می شود،  12و  0همانگونه که در شکل های جنگلی است. 

داخل بخش زیادی از بارندگی ذخیره شده و به داخل زمین نفوذ داده می شود. احیا شدن چشمه ها و خروجی تدریجی آب از 

زمین در طول سال یکی از روش های مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک است. در این پروژه ها میزان آب 

موردنیاز گیاه نیز در بارش های مختلف تأمین می گردد و توسعه پوشش گیاهی در اراضی شیبدار و دارای پتانسیل پایین را 

 امکان پذیر می کند.

 
 مشارکتی( –ر استان کردستان )جنگلكاری اقتصادی توسعه جنگل د -9شكل 

 
 احیاء و توسعه جنگل در استان کردستان -11شكل 

 طرح های آبخیزداری در راستای کنترل جریان های آبراهه ای
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مقدار زیادی از رواناب های سطحی را به که است  شرایطی را مهیا کردهساخت سازه های مختلف در مسیر آبراهه ها 

پیدا می کند. از دیدگاه هیدولوژی مهندسی، این سازه ها تأثیر زیادی بر زمان تمرکز حوزه های آبخیز دارد و ین نفوذ داخل زم

زمان تمرکز را افزایش داده اند. بنابراین، جریان های سطحی زمان بیشتری برای طی نمودن مسیر شبکه زهکشی و رسیدن به 

بارش های شدیدی در سال های اخیر در بخش های مختلف استان کردستان به مناطق پایین دست حوضه نیاز دارند. اگرچه 

وقوع پیوسته است، به دلیل وجود سازه های آبخیزداری، جریان آبراهه ها کنترل شده و انرژی آن ها کاهش یافته و به تبع آن 

وشش گیاهی مستعد وقوع سیالب . استان کردستان از لحاظ توپوگرافی، اقلیم و پ(11)شکل  میزان خسارت ها کم شده است

های مهیب است که اجرای فعالیت های آبخیزداری در مجرای آبراهه ها و رودخانه ها امری ضروری است. براساس گزارش 

میلیارد تومان خسارت در استان کردستان به بار آمده است  128، در یک رخداد سیل حدود 1300خسارت سیل فروردین 

 (.11113 خبرگزاری ایسنا، کد خبر)

 های مرتعداری در استان کردستانفعالیت های آبخیزداری و طرح -11شكل 
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 تجمع جریان های سطحی و افزایش زمان تمرکز حوزه آبخیز -12شكل 

 
اجرای سامانه های پخش سیالب نیز یکی از روش های مهار جریان های سطحی در زمان بارندگی استت کته در حاشتیه 

گیرد. پروژه پخش سیالب میهم شهرستان قروه یکتی از فعالیتت هتای مفیتد اداره کتل منتابع طبیعتی و رودخانه ها انجام می 

آبخیزداری استان کردستان است که قادر است حجم زیادی از رواناب های سطحی را ذخیره کرده و فرصت مناسبی برای تغذیه 

ن، هدف جلوگیری از هدر رفتن جریان هتای ستطحی و . در اکثر روش های استحصال آب بارا(13)شکل  آبخوان ها فراهم آورد

ذخیره نمودن آب در آبخوان ها از طریق سامانه هتای پختش ستیالب یکتی از امکان استفاده از آن ها در زمان مورد نیاز است. 

 روش های مدیریت منابع آب است که در محیط های خشک و نیمه خشک بسیار کارائی باالیی دارد.

 
 ش سیالب میهم استان کردستانپروژه پخ -13شكل 
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 های انجام شدهمرور پژوهش -2
ترین پذیر کشور پرداخت و بیان کرد مهم( در پژوهشی به بررسی روند تخریب در منابع طبیعی تجدید1312ریاضی )

توجهی به یه و بیروعوامل تخریب این منابع، فقر وزندگی ابتدایی مردم، ناآگاهی جوامع محلی، باال بودن تعداد دام، چرای بی

 .[0] های واقعی این منابع هستندارزش

( در پژوهشی بررسی وضعیت مراتع استان کردستان پرداختند و بیان کردند شیوه زندگی در کنار فقر 1310گرگین )

ری بر برداموجود در زاگرس از یک طرف و نظام کشاورزی، دامداری سنتی و رشد جمعیت، سبب شدند تا حفاظت، احیاء و بهره

 .[12] مبنای اصول توسعه پایدار با مشکل مواجه گردد

در تحقیقی به بررسی  مدیریت سنتی جنگل و بکارگیری آن برای تشویق مشارکت عمومی  (1383) همکارانغضنفری و 

های لهای زاگرس استان کردستان پرداختند و نتیجه گرفتند که جنگلداری و مدیریت جنگدر مدیریت پایدار جنگل در جنگل

های سنتی مردم برداریزاگرس وابسته به توجه به مسائل اجتماعی و تعامل مردم و طبیعت است )جنگلداری مشارکتی(. بهره

 .[0] استهای زاگرس شده ها و منابع طبیعی در جنگلهای زاگرس سبب به وجود آمدن ارتباط قوی بین انسانمحلی جنگل

به بررسی عوامل مؤثر بر گسترش اراضی کشاورزی زیراشکوب و تأثیر این اراضی  ( در تحقیقی1382نیا و همکاران )ملک

های چشمه خزانه استان ایالم پرداختند و نتایج نشان داد که فاکتورهای ارتفاع، دوری و نزدیکی به ها در جنگلبر ساختار توده

فاکتور شیب، نقش مؤثرتری نسبت به  روستا و جهت جغرافیایی در پراکنش زراعت زیراشکوب نقش چندانی ندارد. اما

صورت شاخه زاد و چه برده دارد. وجود این اراضی باعث کاهش سطح تاج پوشش و عدم استقرار زادآوری چه بهفاکتورهای نام

 .[10] زاد شده استصورت دانهبه

ری عشایری در لرستان دا( در پژوهشی به بررسی و ارزیابی پایداری جنگل تحت تأثیر جنگل1381عادلی و همکاران )

داری عشایری( و دره دنگ داری عشایری(، حیه )عدم اجرای جنگلپرداختند و در سه عرف کمرگپ )محل اجرای جنگل

داری عشایری، پایداری جنگل بیشتر از دو عرف پژوهش را انجام دادند. نتایج نشان داد که در عرف کمرگپ با اجرای جنگل

داری عشایری را در صورت ثبت، تدوین و اصالح آن برای مدیریت فعلی و آماده ساختن از جنگلدیگر است. در نتیجه استفاده 

 .[13] داری با مشارکت مردم را پیشنهاد دادندمنطقه شول آباد لرستان برای اجرای جنگل

ز تجزیه و های زاگرس با استفاده ا( در تحقیقی با عنوان بررسی مدیریت سنتی جنگل1388) زندبصیری و همکاران 

تحلیل سوآت در منطقه قلعه گل استان لرستان پرداختند و نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از نیروی انتسانی متردم محلتی 

ضعف مدیریت سنتی جنگل، آموزش ناکافی ترین نقطهترین نقطته قتوت مدیریت سنتی است. بزرگدر متدیریت جنگتل، بزرگ

ترین فرصت ایجادشده های جنگلداری بزرگمحیطی است. مشارکت مردم محلی در طرحزیست مردم محلی در رابطه با مسائل

های نامناستب متدیریت ترین تهدید فراروی مدیریت سنتی، تتصمیم سازیگردد و مهمتوستط متدیریت سنتی گزارش می

 .[0]های زاگرس استاجرایتی جنگل

ترین پیامدها و عوامل تأثیرگذار بر مدیریت مردم محلی ( در تحقیقی به تدوین مهم1380و غضنفری ) زندبصیری

های نامناسب مدیریت های زاگرس در حوضه آبخیز قلعه گل استان لرستان پرداختند و نتیجه گرفتند که تصمیم سازیجنگل

ای زاگرس است. مدیریت مشارکتی، منابع مالی ضعیف برای هترین عامل تأثیرگذار بر مدیریت مردم محلی جنگلاجرایی، مهم

ترین پیامدها و عوامل تأثیرگذار های نامناسب، مهمهای اداره جنگل به ترتیب پس از تصمیم سازیه جنگل و کاهش هزینهادار

 .[8] شوندهای زاگرس، گزارش میبر مدیریت مردم محلی جنگل

نشینان طرح اجتماعی جنگل -ی به بررسی و  ارزیابی وضعیت اقتصادی( در پژوهش1302شجایی شمسی و همکاران )

صیانت منطقه دهدز )در استان خوزستان( پرداختند و نتایج نشان داد که عدم ایجاد اشتغال و بهبود نیافتن وضعیت معیشتی 

مانند کاهش استفاده از  های طرح صیانت بوده و در مواردیترین نارساییمردم و عدم مشارکت مردم محلی در طرح از مهم

های جنگلی و کاهش تعداد دام در جنگل موفق عملکرد خوبی داشته است. همچنین از دیگر نقاط قوت و نقاط ضعف سوخت
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ها و مراتع در مناطق مندی مردم به ادامه پروژه در منطقه، بهبود در وضع جنگلتوان به مقدار باالی رضایتاجرای این طرح می

های آموزشی و ترویجی برای ملکرد پروژه در تهیه و اجرای طرح تولید محصوالت غیرچوبی، نبود برنامهتحت قرق، عدم ع

کشاورزان و دامداران اشاره کرد. از سوی دیگر برخی از فرصت ها و تهدیدهای اجرای طرح صیانت نیز شامل، برپایی یک نظام 

سوادی تعداد زیادی از های ترویجی بهره برداران، بی، آموزشمدیریت مشارکتی، وجود رودخانه بزرگ کارون در محدوده طرح

  .[12]د دامداران و کشاورزان طرح اشاره کر

نشینان محلی در مدیریت پایدار منابع ( در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت جنگل1302شبیری و فتحی خواه )

ایج نشان داد که عوامل سواد، وجود عالقه و انگیزه مردم محلی و جنگلدار منطقه گواور )شهرستان گیالن غرب( پرداختند و نت

دار با عامل مشارکت مردم محلی در زمینه مدیریت پایدار منابع میزان آگاهی مردم محلی از فوائد مشارکت، دارای ارتباط معنی

 .[12] جنگلی منطقه است

ی مدیریتی )صیانت، مشارکتی، دولتی و تعاونی( در ها( در پژوهشی به بررسی و مقایسه روش1302نعمتیان و همکاران )

پرداختند و نتایج نشان داد که  SAWهای توسعه پایدار با الگوریتم های زاگرس جنوبی از دیدگاه انطباق با شاخصجنگل

 .[11] های مدیریتی مقدم استمدیریت جنگل به روش جنگلداری چندمنظوره صیانت نسبت به سایر روش

عوامل موثر و راهکارهای مناسب تغییر معیشت جوامع روستایی با رویکرد مدیریت ر تحقیقی به بررسی د (1302جلیلی )

پرداخت و نشان داد که استفاده  DPSIRو  SWOTبا روش  ها در منطقه بازفت استان چهارمحال و بختیاریپایدار جنگل

طبیعی شدند و نیز هر یک از راهکارها های غیراصولی سبب تخریب منابعجنگلی و مرتعی بوده که با روش ی از منابعاهال

های جنگلداری دهنده درآمد، شامل راهکارهای توسعه آگروفارستری، اکوتوریسم، اجرای طرحهای جایگزین و ارتقاء)راهکار

از دو جنبه اقتصادی و اجتماعی در جهت بهبود معیشت خانوارهای روستایی چند منظوره و آموزش و ترویج ساکنین محلی( 

اما از نظر پذیرش اجتماعی روش  ،راهکار مناسب در بین راهکارهای پیشنهادی از نظر اقتصادی روش اگروفارستری است

 .[3] پرورش ماهی از پذیرش بیشتری برخوردار بوده است

های زاگرس پرداختند و نتایج های جنگلداری در جنگله ارزیابی اجرای طرح( در پژوهشی ب1303رحیمی نیا و حیدری )

های بعدی بودن طرحبه بعد به صورت مدون تهیه و اجرا شدند و به دلیل یک 1312های جنگلداری از سال نشان داد که طرح

شده است به نتایج نادیده گرفتهها ها مدنظر بوده است و نقش مردم در آنبرداری چوب صنعتی در آنپیشین که فقط بهره

های ناحیه رویشی زاگرس های جنگلداری چندمنظوره در چهارچوب صیانت و توسعه جنگلاند. اکنون طرحمطلوب نرسیده

 است. شده ها در نظر گرفتههای آنریزیاقتصادی در برنامه -شده و در حال اجرا است که نظرات اجتماعیآخرین طرح تهیه

برداری از جنگل به شیوه ارزیابی خدمات اکوسیستمی ( در پژوهشی به بررسی و ارائه الگوی پایدار بهره1301حیدری )     

های برداری از محصوالت غیرچوبی، سیستمترین فرصت و قوت بهرهزاگرس پرداخت و نتایج نشان داد که مهم هایدر جنگل

آفرینان شهر و افزایش درآمد خانوار است. با تحلیل نظرات نقشاگروفارستری و خدمات اکوسیستمی کاهش مهاجرت روستا به 

برداری از محصول غیرچوبی گزو و گال مازوج و راهبرد مدیریتی های بانه، راهبرد مدیریتی تهاجمی برای بهرهاکوسیستم جنگل

چرایی و  -زراعی، جنگل-نگلهای اگروفارستری جآوری برو )بذر درختان برودار( ارائه شدند. برای سیستمرقابتی برای جمع

برداری از خدمات تولیدی، کارانه پیشنهاد شد. نتایج کلی نشان داد برای بهرهزراعی، راهبرد مدیریتی محافظه -چرایی -جنگل 

 .[1] فرهنگی و تنظیمی اکوسیستم، راهبرد مدیریتی تهاجمی ارائه شدند

)با تحلیل مدیریت بهره برداری از جنگل در زاگرس شمالی ( در پژوهشی به بررسی و تجریه و 1302حیدری و همکاران )

علت "در شهرستان بانه پرداختند و بیان کردند که فرآیند دیپسیر تحلیلی مبتنی بر رابطه ( DPSIRاستفاده از تحلیل 

داری سنتی در برهای بهرهریزی مدیریتی است و نتایج نشان داد که از  سیستمگزاری و برنامهعوامل برای سیاست "معلولی

-های بهرهدرصد سطح جنگل( نسبت به دیگر سیستم 3/12درصد سطح جنگل( و گالزنی ) 11زراعی ) -منطقه، سطوح جنگل

ها بیشترین تغییرات را در وضعیت اکوسیستم روستاهای مورد پژوهش ایجاد کرده اند. این سیستمبرداری توسعه بیشتری یافته

های های مدیریتی مختلفی از طرف دستگاه مدیریت دولتی و سازماناند پاسخطقه شدهگیری موقعیت کنونی منو سبب شکل

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/611221
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/611221
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/611221
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/611221
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/611221
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های اخیر، مقابله با توان به ممنوع کردن گالزنی در سالدیگر برای مواجهه با این وضعیت ارائه شده است که مثل آنها می

های نادر، طرح ساماندهی و مدیریت شکار گونههای طوبی و بیشه زراعی، جلوگیری از توسعه زراعت در جنگل، حمایت از طرح

های نو )آبگرمکن خورشیدی(، گازرسانی توسط شرکت گاز بانه و گالزنی، معرفی معیشت جایگزین و طرح استفاده از انرژی

ها به پاسخدهد که در بیشتر شده و نتایج آنها نشان میهای دادههای ویژه فعالیت در مرز اشاره کرد. بررسی پاسخصدور دفترچه

های مدیریتی فوق پیشنهاد شد که به مواردی نیروهای پیشران )عوامل اصلی و کلیدی( توجه نشده است. بنابراین در کنار پاسخ

های ترویج و های تشویقی و حمایتی دولت در زمینه اجرای اصولی جنگلداری محلی و برگزاری دورههمچون اختصاص سیاست

 .[2] زیست و اصالح جنگلداری سنتی نیز توجه شودارتقای سطح آگاهی آنان از اهمیت محیطآموزش جوامع محلی به منظور 

 

 گیرینتیجه -3
درصد از سطح استان کردستان را پوشش منابع طبیعی شامل می شود، لیکن به دلیل وابستگی شدید جوامع محلی به  02

شرایط بوجود آمده موجب ازبین رفتن فرصت های جمع ست. برداری از منابع طبیعی، به شدت تخریب یافته ااستفاده و بهره

توسعه و احیاء اکوسیستم های مرتعی و جنگلی موجب افزایش میزان گیرش آوری باران و افزایش ضریب رواناب خواهد شد. 

زداری ( شده و احتمال وقوع سیالب را به شدت کاهش می دهد. از سویی دیگر، ساخت سازه های آبخیinterceptionگیاهی )

باعث افزایش زمان تمرکز و جمع آوری جریان های سطحی در مسیر آبراهه ها می گردد و تجربیات بدست آمده در سال های 

، مرتعداری و های جنگلداریمدیریت علمی در قالب طرح باعث ایجاد انگیزه جهت ادامه این نوع پروژه ها شده است.اخیر 

های مدیریتی اجرا شده است )در قالب طرح استانهای متعددی در این شده و طرح در چند دهه اخیر شروع استان آبخیزداری

توان به طرح جنگلداری موفق میهای ها و مراتع(. از جمله طرحبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 3منابع طبیعی ماده 

اجتماعی اشاره کرد. در کل  –ی های مرتعداری، طرح های آبخیزداری و طرح های جنگلکاری اقتصادچندمنظوره، طرح

 های مورب(ها، آبروهای هاللی شکل  و جویهای آبگیر )ایجاد بانکتتکنیک کاشت عمیق و اجرای سامانه ضرورت دارد به

های مثمر های زیر زمینی )حفر چاه آب(، استفاده صرفاً از گونهجهت آسیب کمتر به آبدر توسعه جنگل، . بیشتر توجه گردد

 استان ضروری است. دیم بومی 
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http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9690&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&qd=6
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 .  20-13: 18نگاهی به تخریب از منابع تجدید پذیر در ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، . 1312 ، برهان.ریاضی     [6]

 

گیری بترای یکتان متدیریت . ارائه الگوی تصمیم1380،. پرویز، فاتحی، اصغر، سپهوند، هدایت اله، غضنفری، مهدیزند بصیری،      [7]

 .120-122(: 2)3های زاگرس در شرایط عدم اطمینان )مطالعه موردی: سامان عرفی تاف استان لرستان، مجله جنگل ایران، جنگل
 

های ترین پیامدها و عوامل تأثیرگذار بر مدیریت مردم محلی جنگل. تدوین مهم1380، هدایت اله، غضنفری، هدیمزند بصیری،      [8]

 .121-138(: 2) 2زاگرس )مطالعه موردی: حوضه آبخیز قلعه گل استان لرستان(، مجله جنگل ایران، 

 

، بررسی مدیریت سنتی جنگلهای زاگرس با استتفاده 1388، زندبصیری، مهدی، غضنفری، هدایت، سپهوند، اصغر، پرویز،  فاتحی     [9]

، سومین همایش ملتی جنگتل، کترج، انجمتن جنگلبتانی (از تجزیه و تحلیل سوات )مطالعه موردی: حوزهآبخیز قلعه گل استان لرستان

 ص.  0ایران، 

 

نشینان محلی در مدیریت پایدار منتابع جنگل. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت 1302، عزیز، فتحی خواه سید امیررضا، ،شبیری    [10]

جنگل )مطالعه موردی: منطقه گواور، شهرستان گیالن غرب(، اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایتدار، موسسته 

 .ص 8آموزش عالی مهر اروند، لرستان، 
 

بررسی وضعیت توزیع درآمتد در بتین خانوارهتای جنگتل نشتین طترح . 1303کامران عادلی. ، اصغر، ، فالحلیع ،شجایی شمی    [11]

 ص. 0، کرج،  1303اردیبهشت  18و  11، دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل، صیانت منطقه دهدز استان خوزستان

 

 طترح) صتیانت طرح جنگلنشینان اجتماعی -اقتصادی وضعیت ارزیابی. 1302 لی،عاد کامران و فالح اصغر علی، شمی، شجایی    [12]

 علتوم دانشتگاه جنگلتداری، گروه ارشد کارشناسی نامه پایان ،(خوزستان استان دهدز، منطقه: موردی مطالعه( )منظوره چند جنگلداری

 .ص 112 ساری، طبیعی منابع و کشاورزی

داری عشتایری . ارزیابی پایداری جنگتل تحتت تتأثیر جنگتل1381، اصغر، فالح لی،ع ،، یخکشیمیدح ،، جلیلوندامرانک ،عادلی    [13]

 .23-31(: 1)10  )مطالعه موردی: منطقه شول آباد لرستان(، تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،
 

منظور الگتوی تنظتیم و بتهدارمتاز -هتای وی ول. بررسی رویش و تغییرات الگوی پراکنش در توده1382غضنفری هدایت اله.      [14]

 ص. 82خول(. رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، جنگل در منطقه بانه )مطالعه موردی هواره

 

 ص.  130نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه مازندران، . مروری بر مراتع کومازران در استان کردستان، پایان1382، مهتاب، گرگین    [15]

 

. بررسی عوامل مؤثر بر گسترش اراضی کشاورزی زیراشکوب و تأثیر 1382 ، جهانگیر، فقهی، منوچهر، نمیرانیان، رحیم، ملک نیا    [16]

 .22-22، 11های چشمه خزانه استان ایالم. فصلنامه جنگل و مرتع، ها در جنگلاین اراضی بر ساختار توده

 

های مدیریتی )صیانت، مشارکتی، دولتتی و . مقایسه روش1302 ،سید محسن، حسینی علی، سید غالم ،، جاللیهسام ،نعمتیان[17]    

نامته کارشناستی ارشتد ، پایانSAWهای توسعه پایتدار بتا الگتوریتم های زاگرس جنوبی از دیدگاه انطباق با شاخصتعاونی( در جنگل

 ص. 112جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس، 

 

 

 

 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/719211
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/719211
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/719211
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Abstract   
Kurdistan province, with an area of 2913,700 hectares, is the source of the five main 

watersheds of the country (Sirvan, Zeab, Sefidroud, Lake Urmia and Karkheh "Razavar"). 

In order to collect rain and rainwater catchment systems, several projects have been 

implemented in the form of watershed management, rangeland and forestry plans. Studies 

have shown that there are several challenges in natural resources that can be addressed in 

rainwater management can play an important role. These challenges include large-scale 

fires in forests and rangelands, land degradation, and the conversion of national lands into 

orchards, agriculture, and residential areas, early and severe grazing of livestock, 

overgrazing of pastures, charging and harvesting of firewood, improper exploitation of non-

wood forest products, low development of wood cultivation, prevalence of forest pests and 

diseases, severe exploitation of edible and medicinal plants, environmental crisis natural 

and environment (floods, climate change, droughts, etc.), severe soil erosion and loss of 

vegetation, livelihood dependence of local communities on the use of natural resources and 

poor promotion of natural resources, etc. Considering the floods that have occurred in 

recent years, it is suggested that watershed management and afforestation projects be 

continued. 
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