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  چكیده

 
فراوانی است. سطح این زیستی محیط و دارای کارکردهای قرار دارد ور های حفاظتی کشهای زاگرس در زمره جنگلجنگل

سیر نزولی داشته و نرخ تخریب باالیی در این ناحیه رویشی وجود دارد. از طرفی اقلیم ناحیه  های گذشتهدر دهه هاجنگل

توسعه جنگل در این ناحیه  های دریافتی بیشتر ذخیره گردد. برای احیاء ورویشی نیمه خشک است و ضرورت دارد بارندگی

های سطوح آبگیر مانند سامانه از های آبخیزداری با توسعه جنگل تلفیق شوند. استفاده، ضرورت دارد فعالیتیرویش

های شود. براساس مرور پژوهشچین سبب افزایش ذخیره نزوالت میدار، کمانی کشیده و خشکههای هاللی گوشهسازه

توسعه جنگل و پوشش و همچنین احیا و ها تر جنگلکاریی آبخیزداری سبب استقرار موفقهاانجام شده، اجرای پروژه

های جنگلکاری اقتصادی و مشارکتی،  استفاده از در طرحهای بدست آمده همچنین طبق یافتهشده است. گیاهی در محل 

ع محلی در توسعه جنگل و حفاظت و های بومی غیر مثمر( سبب افزایش مشارکت جوامهای بومی مثمر )در کنار گونهگونه

توسعه جنگل در مناطق نیمه خشک و نیمه احیا و   ریزیگردد برنامهلذا توصیه میشده است.  جنگلکارینگهداری 

های عمیق )با عمق یک متر( ، و بذر کاری با از تکنیک حفر چاله استفاده وانجام شدهبراساس پارامترهای بارندگی  ،مرطوب

 .انجام گردد کاریافزایش ضریب استقرار جنگل در جهت ،هاچالهنگ )مانند بادام، سنجد و غیره( در پشته های پیشاهگونه
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  مقدمه -1

 
ای در توسعه اقتصادی کشور، دارای جایگاه ویژه هایترین جنگلعنوان گستردههای ناحیه رویشی زاگرس بهجنگل      

ای گونه درختی و درختچه 171ناحیه رویشی زاگرس بالغ بر در [. 7]کشور بوده و ضامن بقا و پایداری آب و خاک کشور است 

ود و شهای تجاری باقابلیت تولید چوب صنعتی محسوب نمیهای حوزه رویشی زاگرس در زمره جنگلجنگل[. 11]وجود دارد 

 ها اغلب دارای تاج پوشش باز بوده، شود. این جنگلها با تولید چوب صنعتی سنجیده نمیاز این رو نقش و اهمیت این جنگل
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است  %21های زاگرس دارای تاج پوشش کمتر از از سطح جنگل %01رشد درختان کند و زادآوری طبیعی بسیار اندک است و 

های سنتی و چرای شدید دام سبب وارد برداریفشار بهره[. 1]باشند زاد مییشی شاخهها دارای فرم رواز این جنگل %03و 

های زاگرس شده است و در بیشتر مناطق پوشش جنگل و درختان حذف یا تضعیف شدند. از آمدن آسیب جدی به جنگل

های زاگرس در اولویت قرار جنگلهای جنگلی دارای مبداء شاخه زاد هستند و ضرورت دارد احیاء و توسعه طرفی بیشتر توده

ها به خطر افتادن پایداری و استمرار جنگل در اثر عدم استقرار زادآوری است برداریاینگونه بهره اتترین اثریکی از مهمگیرد. 

د ها، قدرت زیاها با وجود سابقه طوالنی حضور انسان و دام در این جنگلدالیل باقی ماندن این جنگلمهمترین از [. 0]

 [. 4]باشد ها میدهی آنهای مختلف بلوط و توان زیاد جستسازگاری گونه

 دادن نفوذ مدیریتی مدت کوتاه کوتاه راهکارهای جمله از و است گرفته فرا را زاگرس جنگلهای سراسر خشکیدگی پدیده

 که است اقلیمی تغییرات پیامد مهمترین آب منابع کمبود[. 8] است شده معرفی خشکیدگی با مقابله منظور به سطحی رواناب

 بارای مناسابی کاار راه بااران آبگیر سطوح های سامانه است. شدیدتر مراتب به ایران جمله از خشک نیمه و خشک مناطق در

 [.11] است حوضه ساکنین معیشت شرایط بهبود و آب وری بهره افزایش اهداف به نیل و خشکسالی و خشکی چالش با مقابله

در راستای استفاده از سامانههای سطوح آبگیر در توسعه جنگل و پوشش گیاهی، پژوهشهای متعددی انجام شده است 

 که از جمله آنها میتوان موارد زیر را نام برد.

های مختلف در کوه عون بن علای تبریاز گونه( به بررسی جنگلکاری با آب باران و ارزیابی 1381برزگرقاضی و همکاران )

 روش نوع 1 بین در را داری معنی تفاوت طولی نسبی رشد میزان و مانی زنده درصد لحاظ از هاداده واریانس تجزیهپرداختند و 

 صافات ایان لحااظ از داری معنای تفااوت درختی هایگونه نیز و ایدرختچه های گونه بین در این، وجود با نداد. نشان کشت

 هااا، درختچااه بااین در و درصااد 11.13 بااا ustriacaa var. nigra Pinus گونااه درختااان، بااین در گردیااد. مشاااهده

 کلیاه مانی زنده درصد نمودند. کسب را نسبی طولی رشد میانگین باالترین ،درصد 28.07 با orientalis Amygdalus گونه

 درصد 18 تا atlantica Pistacia گونه برای درصد 02.1 از و بود باال انتظاری قابل غیر بطور مطالعه مورد درختی های گونه

 را درصاد 71.13 از بااالتر مانی زنده درصد گونه 1 تعداد ها درختچه بین از بود. متغیر austriaca var. nigra Pinus برای

 نوساان persicum Haloxylon بارای درصاد 71.13 تاا scoparia Amygdalus بارای درصد 01.27 از که دادند نشان

 و خااکی و اقلیمای ساخت شارایط باه مقااوم و مناساب هاای گونه انتخاب به نتوا می را توجه قابل موفقیت این علت داشت.

 [.2] داد نسبت چاله روی بر پالستیکی مالچ و هاللی هایبانکت از استفاده

بررسی و ارزیابی اقدامات آبخیزداری )مدیریت پوشش گیاهی( در حفاظت منابع حوزه آبخیز ( به 1388حیاتی و سعادت )

 در تغییراتای باعا  قار  مدیریت و بیولوژیک های پروژه اجرای حاصله، نتایج به توجه باارس پرداختند و هزار گره در استان ف

 موجاب طریاق ایان از و شاده گیااهی پوشش تاج تراکم افزایش و نامرغوب های گونه با مرغوب ای علوفه های گونه جایگزینی

 و فرسایش مقادیر کاهش در و است شده قر  تحت مراتع سطح در رسوب تولید و فرسایش از جلوگیری و خاک تثبیت و حفظ

 درصاد افازایش باا کاه شاود مای استنباط چنین قر  از بعد و قبل اعداد مقایسه با اند.داشته چشمگیر تاثیر منطقه در رسوب

 در رهکتاا در تان 4.11 باه ساا  در هکتار در تن 1.44 از شده اصالح پسیاک روش اساس بر رسوبدهی میزان گیاهی، پوشش

 [.11] است یافته تقلیل سا 

هاای استحصاا  و جماع آوری آب بااران بارای باادام دیام سامانه( به بررسی و تعیین مشخصه های فنی 1302توکلی )

 انادازه شاامل توصایه قابال و برتار تیمار درختان، پای در تبخیر کنتر  مدیریت بر تکیه با و تحقیق نتایج اساس برپرداخت و 

 حوضاه شکل بین تفاوتی و است پلیمر از استفاده به نیاز بدون و شده زده غلتک و تمیز رواناب سطوح + متر 7×7 رواناب سطح

 متعادد هاای آزماایش در دارد. برتاری ایدایاره نیم آرایش بر اندکی مربعی آرایش اگرچه ندارد، وجود رواناب آوری جمع های

 صااف و تمیاز تیماار در متار، میلای 1/3 تا 1/2 زده، غلتک تیمار در رواناب آوری جمع های حوضه برای رواناب آستانه تعیین

 عملکرد میزان 1381 سا  در شد. برآورد و گیری اندازه متر میلی 1/1 تا 1/4 طبیعی، تیمار در و متر میلی 1/4 تا 1/3 شده،
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 شاد. خواهاد هکتار در کیلوگرم 211 عملکرد برتر، تیمار در هکتار در نها  214 با که شد برآورد کیلوگرم 3 حدود درخت تک 

[1.] 

در منطقاه  Acacia oerfota( به بررسی اثر سامانه آبگیر لوزی شاکل در زناده ماانی گوناه 1304رستگار و همکاران )

 امکاان کاردن فاراهم منظاور باه بنابراینرودان، استان هرمزگان )بهبود کشت دیم و جایگاه روش های استحصا ( پرداختند و 

 باه اساتفاده ماالچ پوشاش باا شکل لوزی آبگیر سامانه از خاک، رطوبت افزایش و جوی نزوالت از بیشتری صددر سازی ذخیره

 رویاش فصال آغاز در متر، نیم عمق و قطر به هاییچاله در مغیر گونه از نهالستان، در شده تولید یماهه 0 های نها  آمد. عمل

 درصاد میاانگین مقایساه ،گردیاد غرس تکرار سه در سامانه بدون و کلش لوزی آبگیر سامانه شامل مختلف تیمار دو در گیاهی

 بادون تیماار باه نسابت شاکل لاوزی آبگیر سامانه در دوم سا  پایان در هانها  استقرار درصد که داد نشان ها نها  مانی زنده

 [.11] داشتند یکدیگر با داری معنی اختالف آماری نظر از سامانه

رت اجرای صحیح سطوح آبگیر در کاشت درختان چند منظاوره در اراضای دیام کام باازده ( به بررسی ضرو1304زارع )

سکوبندی اجرا شده باود. در حاالی  %18نمونه آماری بالغ بر  قطعه 41در منطقه کاخک گناباد از میان پرداخت و بیان کرد که 

باه  تفاوت ژیومورفولوژیکی دو منطقه است.درصد بود. علت آن  1قطعه نمونه منطقه کوهسرخ فقط  112که میزان آن در میان 

علت کاهش میزان شیب اراضی در منطقه کوهسرخ و درنتیجه امکان استفاده از تراکتور، شخم در جهت شیب انجام شاده باود، 

درصد قطعاات  21درصد کل نمونه های آماری بود. شخم عمود بر جهت شیب دامنه فقط در  18به نحوی که میزان آن برابر با 

هایی که در آنها سطوح آبگیر ایجااد شاده باود، روان آب نمونهدرصد  08الزم به ذکر است که در  نه برداری مشاهده گردید.نمو

سطحی به نحو مطلوب به محیط اطراف ریشه منتقل نشده بود. همچنین اصو  ذخیره نزوالت به علت عدم مالچ پاشای رعایات 

 [.12] نشده بود

هاای ارس کاری باا نها ( به بررسی تأثیر شیوه های مختلف ذخیره رطوبت در جنگل1301صاد  زاده حالج و همکاران )

(Juniperus excelsa پرداختند و )هاای ساا  در ارس هاای نهاا  مانیزناده بر رطوبت ذخیره عامل اثر که داد نشان نتایج 

 شاد، مشااهده پالساتیک تیماار در کورمذ هایمشخصه مقدار بیشترین بود. دار معنی یقه قطر جاری رویش و 1301 و 1304

 باا آن بارهمکنش و سایبان داشت. اختصاص تیمار این به نیز 1301 به 1304 سا  از گذر در مانیزنده کاهش بیشترین اگرچه

 طاور به نداشتند. مطالعه مورد هایسا  در آنها تغییرات و شادابی تاج، سطح ارتفاع، بر داریمعنی اثر هیچ رطوبت ذخیره عامل

 در پالساتیک از اساتفاده راساتا، این در بود. جنوبی البرز فوقانی ارتفاعات در ارس دیم کاری نها  موفقیت از حاکی نتایج کلی،

 [.13] نگردید توصیه سایبان از استفاده اما ،شد پیشنهاد رطوبت ذخیره مناسب شیوه عنوان به کاشت هایتشتک کف

 وه های جمع آوری رواناب و ذخیره رطوبت بر رشد و زنده مانی نها  های پیر( به بررسی اثر شی1307آچاک و همکاران )

) Salvadora oleoides(  زنده درصد بهبود باع  پالستیکی ورقه که داد نشان نتایجدر جنوب شر  جازموریان پرداختند و 

 در شاد. هاا نهاا  قطری رشد کاهش و الغری ضریب و ارتفاعی رشد افزایش باع  سایبان ایجاد شد. ها نها  تاج سطح و مانی

 گاودا  سطح روی پالستیکی پوشش ایجاد تیمارهای ها، نها  رشد ویژگی و مانی زنده درصد به توجه با که گفت توان می کل

 دو تلفیاق رسد می نظر به بودند. پیر های نها  رشد و مانی زنده برای تیمارها ترین مناسب ها نها  روی سایبان ایجاد و کاشت

 [.1] بود خواهد مؤثر ها نها  رشد و استقرار بهبود در شده ذکر رتیما

( به بررسی و ارزیابی اثرات سامانه جمع آوری رواناب و قر  بر ذخیره رطوبت و پوشش سطح 1307حشمتی و همکاران )

 پاروژه شاروع بتدایا در خشکیدگی که داد نشان پژوهش این نتایجهای زاگرس در استان کرمانشاه پرداختند و جنگلزمین در 

 گیری اندازه رطوبت بررسی نتایج داشت. افزایشی روند بعد سا  در میدانی مشاهدات اساس بر که بود درصد 31 (،1301 )سا 

 ساا ، 3 از بعاد قار  + بانکت تیمار اعما  با که بود شاهد نقطه برابر 2 بانکت داخل رطوبت ذخیره میانگین که داد نشان شده

 تیماار با )درمقایسه بودند شده خشک کمتر نیز هکتار در پایه 37 و هکتار( در پایه 10) احیاء خشکیده درختان از پایه 3 تعداد

 های پایه احیاء موجب قر  تیمار گرچه شد. خشکیدگی پدیده از هکتار در درختی پایه 17 نجات موجب مجموع در که شاهد(
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 کااهش در قار  بادون بانکات تیماار تاثیر شد. هکتار در پایه 38 تعداد به خشکیدگی شدت کاهش موجب اما نشد، خشکیده 

 معنیدار افزایش به منجر قر  و قر  + بانکت تیمار دو نهایتاً بود. دام چرای و حفاظت عدم دلیل به هکتار در پایه 1 خشکیدگی

 ایان در داری معنای تاثیر ر ق بدون بانکت )تیمار شدند دیگر تیمار دو با مقایسه در زمین سطح الشبرگ و گیاهی پوشش تاج

 و خشاکیدگی پدیاده کاهش در موثر رطوبت افزایش مناسب گزینه عنوان به قر  با توام بانکت احداث بنابراین، نداشت(. زمینه

 [.8] شد پیشنهاد زاگرس هایجنگل با سازگار

شاده در افازایش تولیادات  ( به بررسی تأثیر به کارگیری سامانه های سطوح آبگیار مادیریت1307بنی اسدی و پناهی )

 جماع تیمارهاای در ترتیاب باه و کمتر تیمارها بقیه از شاهد تیمار در متغیرها این میانگین داد نشان نتایجگیاهی پرداختند و 

 عاایق ای، سانگریزه فیلتر با سامانه سطح گیاهی پوشش آوری جمع ای،سنگریزه فیلتر بدون سامانه سطح گیاهی پوشش آوری

 کاارگیری به همراه به سامانه سطح از بخشی نمودن عایق و ای سنگریزه فیلتر کارگیری به بدون سامانه سطح زا بخشی نمودن

 تااج ساطح درخات، ارتفاع یقه، قطر میانگین پروژه، اجرای پنجم سا  در که طوری به کند. می پیدا افزایش ای سنگریزه فیلتر

 باه ترتیب به ای سنگریزه فیلتر کارگیری به همراه به سامانه سطح از شیبخ نمودن عایق تیمار در مانی زنده و عملکرد پوشش،

 ایان در طوریکه به است رسیده درصد 111 و درخت هر در بادام کیلوگرم 2/1 مترمربع، 1/2 متر، سانتی 218 متر، میلی 1/18

 شاده کاشاته باادام ارقاام اصاله 71 نبی در مجموعاً همچنین باشد. می بیشتر تیمارها همه از و نداشته تلفاتی هیچگونه تیمار

 ساایر از بیشاتر رقام این در گیاهی های شاخص و بوده برخوردار بهتری نمو و رشد از تلخ رقم همدان(، دیرگل و شیرین )تلخ،

 در کاافی آب حجام آوری جماع در مهمی نقش آبگیر، سطوح های سامانه در عایق پوشش کارگیری به بنابراین باشد. می ارقام

 بهباود و آبخیاز های حوضه در تولید افزایش موجب و نموده ایفا ها آن استقرار محل در درختان نیاز مورد رطوبت مینتأ جهت

 [.3] گردد می آبخیز های حوضه ساکنان معیشتی اقتصاد

ضای ( به بررسی تأثیر سامانه های سطوح آبگیر بر رطوبت خاک برای احداث باغات دیم در ارا1308عبدی نژاد و روغنی )

 افازایش بار تاأثیری و کند رواناب تولید نتوانسته بهار فصل های بارندگی شاهد تیمار در که داد نشان نتایجشیبدار پرداختند و 

 بیشاتر روزاناه باارش از خااک رطوبت تأثیرپذیری شاهد حالت به نسبت C و B تیمار دو در است. نداشته خاک رطوبت مقدار

 31 تاا حتای شاده، بیشاتر خیلی روزانه بارش از خاک رطوبت تأثیرپذیری E و D مارهایتی در دهد. می نشان افزایش و شده

 آبگیار ساطوح ساطح بودن نفوذ قابل غیر و عایق سطح دارای سامانه وجود دلیل به که دهد می نشان را حجمی افزایش درصد

 همه در متری سانتی 11 و 21 های قعم در رطوبت متوسط زمانی روند است. داده نشان واکنش هم کم های بارش به که بوده

 قابال تفااوت دارای متار سانتی 11 الی 21 عمق فاصل حد در رطوبت توزیع که طوری به هستند. منطبق هم بر تقریباً تیمارها

 .[14] اس متر سانتی 11 عمق از بیشتر متر سانتی 21 عمق رطوبت بعضاً ولی نیستند. هم با توجه

بررسی و مقایسه کارایی سامانه های سطوح آبگیر در استحصا  آب در اساتان کرمانشااه ( به 1300قیطوری و همکاران )

 باا کوبیاده )خااک گل کاه آبگیر های سامانه سطح از بارش از حاصل رواناب ضریب که داد نشان پژوهش این نتایجپرداختند و 

 باین داری معنای هرابطا او  ساامانه دو در که بود درصد 11 و 88 ،44 ترتیب به شاهد و فرش سنگ روکش با پالستیک کاه(،

 از بعد و فرش سنگ با پالستیک سطح تیمار پژوهش، این نتایج اساس بر داشت. وجود یافته استحصا  آب حجم و بارش میزان

 آساتانه پاژوهش، ایان نتاایج پایه بر همچنین، داشتند. آب استحصا  در توجهی قابل نقش کاه با شده کوبیده خاک سامانه آن

 .1 ،1 .1 ترتیاب به شاهد سطح و فرش سنگ روکش با پالستیک سطح کاه، با شده کوبیده خاک های هسامان برای رواناب تولید

 ساطح ایجااد کاه صورتی در این، بنابر بود. کمتر داری معنی طور به پالستیک سامانه در که است بارندگی متر میلی 4 .3 و 8

 نیاز عمال در داشت. خواهد باران آب استحصا  در توجهی قابل نقش پالستیکی سطح باشد، مشکل گل کاه از استفاده با آبگیر

 [.11] است تر ساده دیگر اشکا  به نسبت دامنه روی بر شکل لوزی سامانه ایجاد

 جهاان هاای بخاش از بسایاری در خشک اراضی ساکنین سنت در ریشه که است باستانی روش یک باران آب استحصا 

  آسیا غرب در باران آب استحصا  های تکنیک و برداری بهره روشهای ساله 0111 از بیش قدمت بیانگر موجود گزارشات. دارد
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 گساترش و شاهرها از بسایاری توساعه محرکاه موتاور باران آب استحصا  های تکنیک این، واقع در. باشد می آفریقا شما  و

راهکارهای توساعه جنگال بار مبناای  بنابراین ضرورت دارد.  [17]است  بوده منطقه این اراضی از هکتار میلیونها در کشاورزی

 های ذخیره نزوالت ارائه گردد. استفاده بیشتر از تکنیک

 

 هامواد و روش-2

 
های مورد اساتفاده در علاوم مختلاف اسات بارای ترین روشای که از آشنارو از روش مطالعات کتابخانهدر پژوهش پیش

تارین هاا عمادهبوط به محیط زیست، منابع طبیعی و مخصوصاً جنگلآوری منابع تحقیق استفاده شد. قوانین و مقررات مرجمع

 مطالعاات پایه بر و تلفیقی صورت به تطبیقی بوده، که – ای کتابخانه نوع از تحقیق روند. لذا روشمنابع این تحقیق به شمار می

ر ایان پاژوهش اساناد ملای و د پاذیرفت. نظران صاورتاستفاده از نظارات صااحب و تحلیل کارشناسی ای، و کتابخانه اسنادی

 .قرار گرفتند.سازمانی مورد تحلیل 

 جنگل که بررسی شدندف عبارتند از:ی مرتبط با احیاء و توسعه هانامهنییآو  هادستورالعمل ازجمله

  های ذخیره نازوالت )دساتورالعمل مصاوب  ساازمان کاری و بذرکاری با تأکید بر تکنیکدستورالعمل نها

 (.1307کشور، ها و مراتع جنگل

 کاری و توسعه جنگل با مشارکت جوامع محلای در دستورالعمل تعیین ضوابط فنی و اجرائی عملیات جنگل

 (.1304ها و مراتع کشور، )دستورالعمل مصوب  سازمان جنگل 1304سا  

  ،(1303دستورالعمل فنی کاشت نها  )اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم 

 

 

 نتایج -3

 
 عرصاه طبیعی شکل، خاک نوع از اطالع مستلزم درختکاری توسعه جهت باران آب استحصا  روشهای کاربرد، مجموع در

 بارای. نباشاند مناساب تناد شایبهای برای است ممکن است مناسب مالیم شیبهای برای که هایی سازه زیرا، است آن شیب و

، یکادیگر کنار در متناوب توالی با شکل ای ذوزنقه و( هاللی یا) ای رهدای نیم، شکل V های سازه عموماً مالیم شیبهای در، مثا 

 جنگلهاای در. شاود مای استفاده طبیعی زادآوری یا قلمه طریق از چه جنگل توسعه به کمک جهت غالباً و داشته بهتری نتیجه

 ایان. بارد بهره، تند غیر و ممالی های شیب در تر وسیع مقیاس در جنگل توسعه جهت روش این از توان می نیز زاگرس منطقه

در  .ندارد را شدید های آب روان برابر در مقاومت تاب زیرا شده استفاده کمتر تند شیبهای در و بوده خاک جنس از ها سازه نوع

توسعه جنگل و ذخیره نزوالت انجام گرفت که در ادامه به موجود در زمینه  هایدستورالعملاین پژوهش بررسی هایی در زمینه 

 نها پرداخته شده است.آ

 

 ها و مراتع كشوربررسی اسناد داخل سازمان جنگل
ها و مراتع با توجه باه تناوع اقلیمای و ها و اسناد باالدستی در حوزه منابع طبیعی کشور، سازمان جنگلدر راستای برنامه

ساازمانی  های درونناماهی فنای و آیینهاها در نواحی رویشی مختلف در کشور اقدام به تدوین دستورالعملپراکنده بودن جنگل

تاوان های ایران میهای مرتبط با احیاء و توسعه جنگلنامهها و آیینها نموده است. ازجمله دستورالعملبرای مدیریت این جنگل

 به موارد زیر اشاره کرد. 
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  مصاوب  ساازمان  های ذخیره نازوالت )دساتورالعملکاری و بذرکاری با تأکید بر تکنیکدستورالعمل نها

 (.1307ها و مراتع کشور، جنگل

 کاری و توسعه جنگل با مشارکت جوامع محلای در دستورالعمل تعیین ضوابط فنی و اجرائی عملیات جنگل

 (.1304ها و مراتع کشور، )دستورالعمل مصوب  سازمان جنگل 1304سا  

 (1303ستان ایالم، دستورالعمل فنی کاشت نها  )اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ا 

 

 های ذخیره نزوالتكاری و بذركاری با تأكید بر تكنیکدستورالعمل نهال

 

آوری های  جماعکاری بر اساس میانگین بارنادگی و اساتفاده از ساازهاین دستورالعمل تنظیم فاصله کاشت و تراکم نها 

و  311-411، 311-311متر، باه ترتیاب میلی 411-411و  311-311، 311های هرز آب تأکید دارد و برای میانگین بارندگی

چین دار، کمانی کشایده و خشاکههای هاللی گوشهنها  در هکتار پیشنهاد شد. همچنین برای ذخیره نزوالت  سازه 111-411

 پیشنهاد شد. 

  
 چیندار، كمانی كشیده و خشكههای از سازهای هاللی گوشهنمونه -1شكل 

كاری و توسعه جنگل با مشاركت جوامعع محلعی در سعال فنی و اجرائی عملیات جنگل دستورالعمل تعیین ضوابط

1334 

هااای منااابع جنگلاای تأکیااد در ایاان دسااتورالعمل باار مشااارکت مساااوالنه و آگاهانااه جوامااع محلاای در اجاارای طرح

باار اجاارای  هااای کشااور  اساات.  در ایاان دسااتورالعملها الزمااه حفاظاات پایاادار و توسااعه جنگلدارد و ایاان مشااارکت

هااای مصااوب ماادیریت پایاادار جنگاال )شااامل طاارح جنگلااداری کاااری  و توسااعه جنگاال در محاادوده طرحجنگل

کاااری و توسااعه جنگاال  بااا مشااارکت چناادمنظوره یااا ماادیریت منااابع جنگلاای( تأکیااد دارد.  اولویاات اجرایاای طاارح جنگل

مع حااوزه آبخیااز الگااویی اساات.  در ایاان جوامااع محلاای ذیحااق و در منطقااه عملیاااتی واقااع در محاادوده پااایلوت طاارح جااا

هااای جنگلااداری بااه کمااک مجریااان محلاای و جوامااع ذیحااق تأکیااد دارد.  باارای احیاااء و دسااتورالعمل باار اجاارای طرح

های اقتصااادی سااازگار و در قالااب درصااد بااا اسااتفاده از گونااه 1الاای  1بازسااازی اراضاای جنگلاای تخریااب یافتااه بااا پوشااش 

قااانون حفاظاات و  3بااا مشااارکت جوامااع محلاای و صاااحبان عاارف از طریااق ماااده کاااری اقتصااادی هااای جنگلطرح

 گردد. برداری مشمو  این بخشنامه میبهره

 دستورالعمل فنی كاشت نهال

این دستورالعمل مصوب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم است  و بر تکنیک تعیین بهترین فاصله کاشات 

ا میزان بارندگی و حجم تبخیر و استفاده از تکنیک مناسب بارای ذخیاره نازوالت آسامانی تأکیاد در مناطق مختلف متناسب ب

دارد.   این دستورالعمل  بر انتخاب گونه متناسب با شرایط اقلیمی )نیاز آبی کم و بومی(  و تکنیک مالچینگ باا مصاالح باومی 
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د.  جهت ذخیره نزوالت الزم است از عمیق کااری باا حفار )سنگ، پوشش گیاهی، کاه و کلش، علوفه طبیعی و غیره( تأکید دار

گیاری شاود. جهات اساتقرار موفاق چاله یک مترمکعب استفاده  شود و از تکنیک تلفیاق آبخیازداری و تلاه گاذاری آب بهره

هات های اصلی در یک چالاه اساتفاده شاود، همچناین جهای پیشگام  توأم با گونهکاری پیشنهادشده که از کاشت گونهجنگل

 کاهش مصرف آب و کاهش آبیاری استفاده از سازهای هاللی آبگیر پیشنهادشده است. 

 

 گیرینتیجه -4

 
های اخیر باه شادت تخریاب یافتاه و کااهش ساطح های زاگرس دارای اهمیت باالی اکولوژیکی هستند و در دههجنگل

ه کارگیری آبخیزداری استفاده بیشتر گردد. استفاده از ها، از تلفیق توسعه جنگل و بداشته است. برای احیاء و توسعه این جنگل

های سانواتی، در شود و تلفیق جنگلکاریچین سبب افزایش ذخیره نزوالت میدار، کمانی کشیده و خشکهسازهای هاللی گوشه

شاود. نکتاه یها مهای آبخیزداری سبب افزایش ضریب جذب رواناب و افزایش میزان موفقیت این جنگلکاریمحل اجرای پروژه

های باومی غیار مثمار( اسات کاه در آیناده دارای های بومی مثمر )در کنار گوناهقابل توجه در توسعه جنگل، استفاده از گونه

محصو  و درآمد برای جوامع محلی باشد. قابل ذکر است که توسعه جنگل در مناطق نیمه خشک و نیمه مرطوب باید براسااس 

های شود، و باذر کااری باا گوناههای عمیق )با عمق یک متر( استفاده میو از تکنیک حفر چاله پارامترهای بارندگی انجام شود

 گردد.هاف سبب افزایش ضریب استقرار جنگل میپیشاهنگ )مانند بادام، سنجاد و غیره( در پشته چاله

 و( کوهساتانی) سخت شرایط در بویژه زیاد هزینه و کار نیروی نیازمند باران آب استحصا  برای سازه احداث، مجموع در

 دسترسی امکان، توسعه حا  در کشورهای اکثر در جنگل متولی سازمانهای. است آالت ماشین از استفاده امکان عدم صورت در

 بااران آب استحصاا  روشهای لذا. ندارند را وسیع مقیاس در باران آب استحصا  های سیستم احداث جهت را الزم اعتبارات به

 مختلاف هاای سیساتم چهارچوب در و مردمی مشارکت صورت به توسعه حا  در کشورهای از بسیاری در نگلج توسعه جهت

 جنگلهاای در آبای تانش کنتار  باه منجر که مقیاسی در باران آب استحصا  روشهای اجرای برای. شود می استفاده تشویقی

 باا ریازی برناماه و موجاود های گزینه بازبینی به سبتن، برد – برد رویکرد با جنگلها سازمان دارد ضرورت، گردد زاگرس بلوط

 . نماید اقدام، ها برنامه اینگونه در آنان مشارکت جلب جهت ها مشو  از استفاده و محلی جوامع همکاری
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Abstract   
Zagros forests are considered as protective forests of the country and have many 

environmental functions. The area of these forests has been declining in recent decades and 

there is a high rate of degradation in this area. On the other hand, the climate of this 

vegetation area is semi-arid and it is necessary to store more rainfall. To regenerate and 

develop forests in this area, it is necessary to combine watershed management activities 

with forest development plans. The use of surface water catchment systems such as angled, 

arched and dry crescent structures increases precipitation storage. According to a review of 

research’s, the development of forests and vegetation at the site of watershed management 

projects has led to a more successful establishment of forestry, as well as the restoration 

and development of forests and vegetation in the area. Also, according to the findings 

obtained in economic and participatory afforestation projects, the use of productive native 

species (along with non-productive native species) has increased the participation of local 

communities in forest development and their protection and conservation. Therefore, in 

order to increase the forestry establishment coefficient, it is recommended to plan forest 

regeneration and development in semi-arid and semi-humid areas, based on rainfall 

parameters, and use the technique of digging deep holes (with a depth of one meter) and 

sowing with scout species (such as almonds, elm, etc.) in the back of Planting hole. 
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