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 چکیده
های ایران را به خوود  درصد کل جنگل 40میلیون هکتار مساحت، حدود  5های زاگرس به عنوان وسیعترین ناحیه رویشی ایران و با جنگل

تورین  های زاگرس یکوی از ممو   شوند. جنگلبندی میهای خشک و نیمه خشک طبقهداده است. این ناحیه رویشی که تحت عنوان جنگل
میلیارد متر مکعب آب در این منطقه رویشی تولید  154آیند. به طوریکه بر اساس منابع موجود ساالنه منابع تولید آب کشور به حساب می

گیرند، سبب شده که این منطقه تمرکز جمعیتی باالیی نیز داشته باشد. ها سرچشمه میهای پرآبی که از این جنگلشود. وجود رودخانهمی
میلیون نفر به طور مستقی  با جنگل در ارتباط هستند. عالوه بور ایون جلووگیری از ارسوای       1ریکه در این محدوده رویشی حدود به طو

محیطوی، ترسویب   هوای زیسوت  خاک، حفظ حیات وح  منطقه، اازای  تنوع زیستی و پایداری منطقه، تلطیف آب و هوا، حذف آلوودگی 
صوالت ارعی، گیاهان دارویی، چوب سوخت و ساختمان و هزاران اایده دیگوری کوه بوه صوورت     کربن، حفظ رطوبت خاک، تعلیف دام، مح

نشینان که پایوه اصولی معیشوت آنموا را دام و مرتوع      کوچ هاستشود، به واسطه وجود این جنگلها میمستقی  یا غیر مستقی  عاید انسان
شان بی  از هر عامل دیگر تاثیر دارد. به همین جموت للمورو زنودگی    دهد شرایط جغراایایی در امر جابجائی و تحرکات مکانیتشکیل می
نشین محدود به محیط جغراایایی خاص است در نتیجه آنما مجبور شدند که مسیر حرکت خود را طوری انتخاب کنند کوه بوه   عشایر کوچ

روستائیان به طور مستقی  و غیور مسوتقی  بوه     نشین در کنار دیگرلذا باید گفت که عشایر کوچهای طبیعی دسترسی داشته باشند. چراگاه
  توانند آثار مخرب بر پیکره منابع طبیعی تحمیل نمایند. منابع طبیعی وابسته بوده و می

 زاگرس، عشایر، جنگل، معیشت، ایالم کلمات کلیدی:
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 وابستگی جوامع روستایی و عشایر به جنگل ها

 هایعرصه است. نبود ترسخت و ترنقاط، پیچیده سایر به های زاگرس نسبتجنگل در ساکن مردم زندگی

 اازای  با متناسب التصادی توسعه تناسب عدم و سطح، واحد در جمعیت اازایشی بودن و تولید، باال کار

 این است. به شده ناحیه این طبیعی منابع به هاجنگل این در ساکن مردم وابستگی شدید باعث جمعیت،

 و عشایر و روستائیان التصادی اجتماعی مسائل خاص به توجه نیازمند اگرسز هایجنگل احیای ترتیب،

سال  در مراتع و هاجنگل ملی شدن از باشد. بعدمی آن هایارآورده و جنگل منابع به آنان وابستگی میزان

 والع لرار دلت زاگرس، مورد خصوص به جنگلی منابع به جنگل ساکن مردم وابستگی زمینه ، همراه1342

 که شد موجب امر این حال هر شدند. در اداره دولتی و سنتی مدیریت نوع 2با  مراتع و هاجنگل و راتنگ

 مشکالت با دیگر طرف از و بدانند جنگل مالک را خود طرف یک سنتی، از هایبرداریبمره خاطر به مردم

 طبیعی منابع کل هایاداره با ایمنطقه سطوح در و کشور آبخیزداری و ها، مراتعجنگل سازمان با مالکیتی

 (.1393شوند )ممدوی و همکاران،  رو به رو هاشمرستان در طبیعی منابع ادارات و هااستان در

 هایگیریزاگرس، تصمی  هایجنگل در داریجنگل هایطرح یتمیه آغاز از سال 40 از بی  گذشت با

 مباحث دستاورد که هاییسازیتصمی  واردم اکثر است. در آمده در اجرا به هاجنگل این برای متفاوتی

 شناخت در رسدمی نظر است. به نداشته باشد وجود تصمی  تخصصی و انی شکاای کالبد و کارشناسی

 است. برای نپذیراته ضروری صورت نمادینه هایالدام آنما، تاکنون مدیریت هایالزام و هاجنگل این دلیق

 مردم محلی سنتی مدیریت منفی و مثبت پیامدهای ها، بررسیگلجن این مدیریتی هایالزام دلیق شناخت

 و ریزیبرنامه در عوامل این نق  بیشتر چه هر دادن نشان مم ، باعث امر دارد. این ضرورت جنگل ساکن

 هایعرصه بر دولتی مدیریت اعمال منظور گردد. بهمی زاگرس هایجنگل برای مدیریت سازیتصمی 

 به ولی آمددر اجرا مرحله به جنگل منابع مدیریت هایطرح 1376سال  زاگرس، از رویشی ناحیه در جنگلی

 سازمان اعتباری هایبرنامه با آن هایبرنامه توازن بین عدم جمله از هاطرح این هایوضعیت و نوالص دلیل

 عوامل کاهشی هایبه برنامه توجه عدم و هاپروژه اجرای مکانی جدول تنظی  مدیریت، عدم و ریزیبرنامه

باشد )دشتی و همکاران،  زاگرس هایجنگل مدیریت نیازهای پاسخگوی نتوانسته هاجنگل در تخریب

 و شده عمیق تحوالت و دگرگونی دستخوش متمادی سالیان طی در که هاییعرصه ترینمم  از (. یکی1394

 به سوخت چوب و انرژی تولید نظر از ه  و متنوع ارعی محصوالت لحاظ برداشت به نیز حاضر حال در

 با بنه هایاست. جنگل زاگرس منطقه در پسته وحشی هایگاهروی  دارد، لرار تخریب معرض در شدت

 برداشت و تولید پوش  گیاهی، حفظ ارسای ، از جلوگیری خاک، تثبیت در که مممی بسیار نق  به توجه



 

3 

 

نشین حاشیه مردم اجتماعی و التصادی هایاعالیت محل که است متمادی هایسال دارند، سقز تولید و میوه

 منطقه ساکنان اجتماعی و التصادی حیات که نحوی به است، برلرار آنما بین تنگاتنگی ارتباط و بوده جنگل

 از خارج هایجنگل درختی هایگونه ترینمم  از یکی وحشی( ها است. بنه )پستهجنگل این بقاء گرو در

 و وتورانی ایران زاگرس، ارسباران، رویشی در مناطق گسترده حضور بر عالوه که باشدمی کشور شمال

است.  کرده احاطه را کویرهای ایران اطراف کمربندی مانند عمانی و اارس خلیج ناحیه هایدامنه و ارتفاعات

 ارهنگی و صنعتی، تجاری، و التصادی اکولوژیکی، محیطی،زیست متعدد هایارزش واسطه به هاجنگل این

 به هاجنگل این تولید میزان و اعلی گیرند. موجودی لرار حمایت و مدیریت تحت باید ژنتیکی خایرذ حفظ

 برداریبمره طبیعی طور به و ننموده را زاگرس جنگلی نواحی در ساکن نیاز جمعیت تکااوی وجه هیچ

 در مایاند. امانمی ترکمرنگ را مشکالت مدت کوتاه که در هرچند پوش  تحت عرصه و جنگل از غیراصولی

ای و زد )جزیره خواهد رل  منطقه را اکولوژیکی توان کاه  و خاک ارسای  و هاجنگل تخریب مدت دراز

 (1382همکاران، 

 برداری از منابع طبیعیجامعه عشایری و بهره

های حکومت مرکزی برای سلب استقالل سیاسی و آخرین حربه 1341شدن مراتع کشور در اعالم ملی 

ی عشایر کشور در للمرو زیستی آنان بوده است. جمعیت عشایر کوچ نشین کشور بدون برنامه ها و التصاد

سیاست های التصادی مفید به نفع جوامع یکجانشین تحلیل رات و از اهمیت آن کاسته شد آن تعداد از 

های نادرست جمعیت عشایری کوچنده که به زندگی کوچ نشینی ادامه دادند بیشتر از همه لربانی سیاست 

داد که میزان ای محروم و عقب مانده را تشکیل میالتصادی شدند. در این دوره عشایر کشور جامعه

گیری آنان از امکانات و خدمات در مقابل جامعه شمری و روستایی بسیار  اندک و ناچیز بوده است. بمره

های مم  زندگی عشایر ره از شاخصبیسوادی، کمبود بمداشت و عدم دسترسی به امکانات رااهی زندگی و غی

ای اراموش شده بود در این دوره بوده است. این جمعیت کوچ نشین تا لبل از پیروزی انقالب اسالمی جامعه

العبور کوهستانی یا دشتمای بیکران و ل  یزرع، به حال خود رها شده بود )مجنونیان، که در مناطق صعب

1385 .) 

 تاریخچه جوامع عشایری کشور

امعه عشایری کشور سابقه ای طوالنی در تاریخ و ارهنگ ایران زمین دارد. از زمانمای گذشته تاکنون ج

های طبیعی، بخشی از مردم در پمنه جغراایایی ایران نوعی از زندگی را برگزیده اند که با استفاده از چراگاه

ایری کشور در کنار جامعه شمری و به پرورش دام می پردازند و اعالیت عمده آنما دامداری است. جامعه عش

روستایی جامعه سومی را به وجود آورده است. این جامعه با گذشت لرون، در اثر عوامل گوناگون اهمیت خود 
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را از دست داده است. لبل از رژی  پملوی ایالت و عشایر کشور در نقاط پرجمعیت سم  مممی در اداره 

-دوره صفویه به بعد اکثر خاندانمای شاهی ایران از ایالت برخاستهاند. به طوری که ازمملکت به عمده داشته

اند. صفویه، زندیه ااشاریه و لاجاریه از جمله سلسله های حکومتی ایران هستند که یکی بعد از دیگری در اثر 

اند. بسط و توسعه شمرنشینی و تفوق بر سایر ایلما و جوامع یکجانشینی اداره کشور را به عمده گراته

های تولید سبب بر ه  خوردن تعادل جامع عشایری شده های عمده در ساختار التصادی و شیوهرگونیدگ

است. این تغییرات در اوایل لرن حاضر و آغاز زمامداری سلسله پملوی در ایران که بعد از گذشت چند لرن 

ه در ایجاد تحول در اولین حکومت غیر ایلی و عشایری را در کشور به وجود آورده است، بیشتر از همیش

جامعه عشایری موثر بوده است. عدم دسترسی دولت مرکزی و اقدان نظارت آن بر جامعه عشایری در آغاز 

هایی برای دگرگونی زمامداری رضاخان و نیز ناتوانی دولت در اعمال لدرت در این جامعه سبب اعمال روش

 1320تا  1314اری )تخته لاپو( بین سال های در این جامعه شده است. بدین منظور اعمال یکجانشینی اجب

به دستور رضاخان و به منظور استقرار سیطره حکومت مرکزی در الصی نقاط کشور از جمله اهداف دولت 

ها جامعه عشایری کشور روبه از مرکزی در مورد جامعه عشایری کشور بوده است. در اثر اعمال این سیاست

-ای صحیح و از پی  آماده برای تغییر الگوی زیستی عشایر از نظام کوچمهه  پاشیدگی نماده است. نبود برنا

نشینی به یکجانشینی سبب بروز اختالالتی چند در این جامعه شد. بنابراین طبیعی به نظر می رسد که 

جامعه عشایری کشور که نتوانسته بود خود را با نظام یکجانشینی واق دهد پس از آغاز جنگ جمانی دوم و 

ی بالنسبه ای که در اثر سقوط رضاشاه به دست آورده بود مجدداً به کوچ ادامه دهد. لیکن درگیری های آزاد

زمینه را برای طرد جامعه عشایری اراه  آورد  40تا  30ممتد بین ایالت و حکومت مرکزی در سال های 

 (.1385)مجنونیان، 

 زندگی کوچ نشینی در ایران

زندگی و معیشت انسانی است که در آن دامپروری اساس اعالیت  نشینی نوعیتوان گفت که کوچمی

های انسانی است. به دهد. ویژگی بارز این نوع زندگی تحرک مکانی و جابجائی گروهالتصادی را تشکیل می

های انسانی است که برای تمیه وسیله ارتزاق خود نشینی حرکت متناوب و سالیانه گروهعبارت دیگر کوچ

کنند. این شیوه زندگی به اشکال مختلف از زندگی و تمدنشان از جائی به جای دیگر کوچ میبسته به نوع 

که نسبت « نومادیس  شبانی»دیرباز در جمان برلرار بوده است. ولی مممترین و رایجترین آن عبارتند است 

رک سالیانه و موسمی ای از زندگی متحباشد و مفموم آن عبارت است از شیوهتر میها پیشراتهبه سایر شیوه

های تابستانی انجام که گروهی از مردم همراه با چارپایان خود از محل چادرهای اردوی زمستانی تا چراگاه

ای نشینی گونهتوان گفت که کوچگردند. میدهند و مجدداً در اصل سرما به اردوگاه زمستانی باز میمی
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برداری از آنما اساس اعالیت ورش دام و چارپا و بمرهزندگی متحرک انسانی است که در آن نگاهداری و پر

ها بنا به التضای معیشت و تحت تاثیر شرایط طبیعی و جغراایایی برای دهد و انسانالتصادی را تشکیل می

های طبیعی به طور دائمی یا موسمی از جایی به جای دیگر تامین غذای حیوان به دنبال منابع آب و چراگاه

هایی است که آنرا از سایر انواع زندگی اجتماعی متمایز نشینی دارای ویژگیاند. زندگی کوچدر حرکت و کوچ

 ها عبارتند از:سازد و مممترین این ویژگیمی

 وابستگی انسان به حیوان -1

 استفاده از چراگاه های طبیعی -2

 ای شدیدهای طبیعی و احتراز از سرما و گرمگیری از چراگاهکوچ انسان و دام به منظور بمره -3

هایی وجود دارند که زندگی خود را از طریق پرورش حیوانات چه در ایران و چه در کشورهای صنعتی گروه

های طبیعی تنما مختص گری داشته باشند. ثانیاً استفاده از چراگاهکنند. بدون اینکه زندگی کوچتامین می

نشینان که پایه اصلی می کنند. کوچ کوچندگان نیست بلکه روستانیشنان نیز از مراتع طبیعی استفاده

شان بی  از دهد شرایط جغراایایی در امر جابجائی و تحرکات مکانیمعیشت آنما را دام و مرتع تشکیل می

نشین محدود به محیط جغراایایی خاص هر عامل دیگر تاثیر دارد. به همین جمت للمرو زندگی عشایر کوچ

های طبیعی ر حرکت خود را طوری انتخاب کنند که به چراگاهاست در نتیجه آنما مجبور شدند که مسی

نشین در کنار دیگر روستائیان به طور مستقی  و غیر لذا باید گفت که عشایر کوچدسترسی داشته باشند. 

 توانند آثار مخرب بر پیکره منابع طبیعی تحمیل نمایند.مستقی  به منابع طبیعی وابسته بوده و می

 وستایی و عشایری بر منابع طبیعیآثار مخرب زندگی ر

نشین و سایر مناطق کشور های ارزشمند برای مردمان زاگرسمتاسفانه با وجود اواید بیشماری که این جنگل

های این ناحیه رویشی هستی . شاید بتوان اند، امروزه شاهد تخریب کمی و کیفی جنگلبه ارمغان داشته

های اخیر چرای دام و تامین چوب سوخت این منطقه در سالهای ترین دلیل تخریب جنگلگفت که مم 

(. به طوریکه در منطقه زاگرس در یک دوره چرای سه ماهه، دام 1391بوده است )کبودی و همکاران، 

های ارزشمند و موجود چمار برابر ظرایت چرای منطقه است که این خود سبب اازای  تخریب و حذف گونه

ها به داخل جنگل و در نمایت اشار ناشی از کمبود علواه سبب هجوم دام شود. از طرایخوش خوراک می

عمدی نیز در این های عمدی و غیرسوزیها برای تامین علواه مورد نیاز آنما بوده است. آت لطع سرشاخه

های گونه های زیادی را به همراه دارند. به طوریکه که هرساله با از بین بردنها متاسفانه همواره لربانیجنگل

های دی  در زیر اشکوب کنند. از طرای دیگر زراعتگیاهی و جانوری منطقه، سیر لمقرای آنرا تشدید می

ها، کیفیت درختان منطقه را به شدت تحت تاثیر لرار های منطقه عالوه بر کاه  سطح سالیانه جنگلجنگل



 

6 

 

ه است. توسعه زیرساختما از لبیل داده و باعث ضعف ایزیولوژیک درختان و حمله آاات و امراض گردید

هایی را به همراه داشته است. از طرف دیگر تغییر سازی، گازرسانی، خطوط برق و تلفن همواره تخریبجاده

 های اخیر به این مشکالت اازوده است. اللی  و پدیده گرم شدن کره زمین و پدید آمدن ریزگردها نیز در سال

 زاگرسهای ترین عوامل تخریب جنگلمهم

 دام چرای مفرط -1

 تعلیف محل سال اصول سراسر در و آن گسترده تمامی در مرکزی زاگرس ویژه به زاگرس هایجنگل

 از برداریبمره برای شده تعیین لانونی موعد از زودتر عشایری هایدارد. دام لرار عشایری روستایی و هایدام

 در روستایی هایدام و گردندمی خارج جنگل عرصه از درمق زمان دیرتر از و شده هاجنگل وارد عرصه  مراتع

 از جوی )برف( مانع نامساعد شرایط زمستان تنما اصل در حتی و داشته حضور جنگل عرصه در سال طول

 ارتفاعات محدودی در سطوح استثنای به جنگل کف علفی گیاهی باشند. پوش می جنگل در دام حضور

 محل که غیره و بویراحمد و کمگیلویه و بختیاری و چمارمحال هایاستان در دریا سطح از متر 2444 از بی 

 آن سطح اتفاق به لریب در باشدمی مرتعی ارزش با جاشیر هایگونه ویژه به چتریان خانواده هایگونه روی 

 علواه یدتول ظرایت باشد،می مماج  انواع از غالباً و یکساله هایعلف طور عموم به و یکساله هایگونه شامل

 یک تا یک از ها( کمتراستان در متعدد متعدد )طرح جنگلداری مطالعات اساس بر گیاهی پوش  نوع این

 تولید ظرایت برابر چندین هاجنگل این در تعلیف مورد دام تعداد حالیکه باشد. درمی هکتار در واحد ونی 

 (.1386باشد )آلازمانی و همکاران، می جنگل کف علواه

کنند. به عبارتی این ناحیه رویشی در تامین و تولید پروتئین کشور نق  اساسی را بازی می هایجنگل

های ترین لطبمیلیون هکتار مرتع، یکی از مم  40تا  10میلیون هکتار جنگل و حدود  5زاگرس با حدود 

های سیاری از گونهدامپروی کشور است. اما باید توجه داشت که این تولید در ازای تخریب و از بین راتن ب

ها و ظرایت مرتع ها تعادل مناسبی بین تعداد دامرسد در این جنگلارزشمند گیاهی منطقه است. به نظر می

ها و مراتع کمتر از یک سوم تعداد واحد وجود ندارد. به طوری که بر اساس منابع موجود ظرایت اعلی جنگل

های در تمامی عرصه دام در این مناطق وجود ندارد. های مناسبی برای چرایدامی است. از طرای برنامه

ترین عوامل تخریب مورد تأیید و تأکید تمامی کارشناسان و متخصصین حوزه جنگلی به عنوان یکی از مم 

های های عشایری زودتر از آغاز اصل چرا که حدودا اوایل خرداد است، وارد عرصهمنابع طبیعی است. دام

های روستایی که در تمام شوند و دامپایان اصل چرا که اواخر شمریور است، خارج میجنگلی شده و دیرتر از 

های جنگلی حضور داشته و تنما در اصل زمستان در مدت کوتاهی وجود برف ممکن طول سال در عرصه

است مانع از حضور آنما شود. اراموش نکنی  که ظرایت تولیدی پوش  گیاهی علفی کف جنگل محدود 
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ها ر حالیکه اضااه بر تعلیف طوالنی مدت و عدم رعایت اصل چرا، تعداد دام چرا کننده در این جنگلبوده، د

بسیار پرشمار و چندین برابر ظرایت تولید علواه کف جنگل بوده و این علواه تولیدی درصد ناچیزی از نیاز 

ها، درختان و درختچه ها لهای موجود در جنگل را تولید کرده و بخ  اعظمی از آن توسط نماغذایی دام

شود. ترکیب دام نیز که عموما در روستاها از نوع بز است روند اثرگذاری این عامل تخریبی را تامین می

زنی و یا کمربری، تعلیف الشبرگ کف ها، لطع درختان به صورت سرشاخهکند. تعلیف نمالتشدید می

آوری ات گیاهی، تعلیف میوه درختان و جمعجنگل، کاه  بارخیزی خاک و اختالل در چرخه طبیعی حی

میوه برای تغذیه زمستانی دام که تمدید حیات جانوری جنگل را نیز به دنبال دارد، ایجاد کوبیدگی و 

اشردگی خاک، اازای  میزان هرز آب ها، اقدان تجدید حیات جنسی و اختالل در تجدید حیات غیرجنسی 

-های زاگرس است. معیشت سنتی و وابسته جوامع محلی جنگلرویه دام در جنگلاز پیامدهای چرای بی

های مختلف تحت نشین باعث شده است تا زیر اشکوب بخ  وسیعی از عرصه جنگلی زاگرسی در شیب

های های جنگلی و تغییر کاربری نامناسب در عرصهزراعت دی  لرار گیرند. زراعت دی  در زیراشکوب توده

بوم ارزشمند بوده که متأسفانه اازای  جمعیت، عدم توسعه این زیست جنگلی زاگرس تمدیدی جدی برای

زایی در منطقه، یااتگی متناسب با طبیعت منطقه، درآمد ناکاای واحدهای التصادی موجود و نیازهای اشتغال

ا زدایی تدریجی، روند ارسای  خاک در منطقه رهر روز بر وسعت این تمدید ویرانگر اازوده و اضااه بر جنگل

های گیاهی تشدید خواهد کرد. چنانچه این روند ادامه پیدا کند، روز به روز بایستی شاهد از بین راتن گونه

های غیر بومی با ارزش اکولوژیکی کمتر باشی . در بومی و خوش خوراک و جایگزینی آنما توسط گونه

این مناطق و از بین راتن های غیر بومی، بایستی شاهد تخریب بی  از پی  اینصورت و با حضور گونه

گردد که لرق در های آنما باشی . پیشنماد میگاههای جانوری به جمت تخریب روی بسیاری از گونه

تر از حالت سنتی و وابسته های زاگرس به جد پیگیری شود و دامداری را در این مناطق هر چه سریعجنگل

های مداری سنتی، با محدود کردن تعداد آنما، برنامهبه جنگل خارج کرد. یا اینکه در صورت استفاده از دا

منظمی برای چرا در مناطق مختلف ارائه داد. البته میتوان با بررسی مناطق مختلف زاگرس و شناخت 

لابلیتما موجود در آن، دامداران را به سمت مشاغل دیگر )مانند زنبورداری، پرورش گیاهان دارویی، 

ها ت ارعی و غیره( تشویق کرد، تا از این طریق بار سنگینی از دوش جنگلبرداری اصولی از محصوالبمره

 (.1387برداشته شود )دربیگی و همکاران، 

 های زاگرسجنگل زیراشکوب در دیم زراعت -2

 و متفاوت تاجی پوش  انبوهی با جنگلی هایتوده زیراشکوب در زاگرس هایجنگل عرصه از وسیعی بخ 

 موارد از زیرآشکوب در دی  زراعت توسعه صورت هر دارد. به لرار دی  زراعت مورد های مختلفشیب در
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 هایگونه حذف و تدریجی زدائیجنگل ضمن آن چارچوب در که است زاگرس هایجنگل عمده تخریب

 (.1385)والیتی و همکاران،  گردندمی محسوب خاک ارسای  عمده هایکانون کاربری نوع این جنگلی

 هیزمی و مـصارف روستـایی تـامیـن سوخـت -3

 چوب یعنی زاگرس هایجنگل اصلی تولید از برداریبمره ترینعمده روستائی مصارف و سوخت تأمین

 اما باشد،می کاه  روبه لبل سنوات از اسیلی سوخت تأمین توسعه با اگرچه بردارینوع بمره باشد. اینمی

 اصلی منبع هاجنگل رسانی، سوخت هایجایگاه و یبررس هایجاده االد و ااتاده دور مناطق در کماکان

 و ارتباطی هایراه واجد جنگلی در مناطق اینکه گردند. ضمنمی محسوب روستائی مصارف و سوخت تأمین

 و کاای سوخت رسانی عدم یا و هیزمی سوخت استفاده به راغب ارهنگی گرای  رسانی، سوخت هایجایگاه

 و نیاز مورد سوختی منابع از بخشی کننده تأمین همچنان هاجنگل رایگان، سوخت ویژه به و مولع به

ترین عوامل آیند. همواره این عامل در امرست عمودهمی حساب به جنگل روستائی خانوارهای مصارف

های تغییر الگوی های اخیر توسعه زیرساختهای زاگرس لرار داشته است. هرچند در سالتخریب جنگل

های داخل و حاشیه های هیزمی در آبادیهای اسیلی، روند استفاده از سوختتسوخت و جایگزینی سوخ

های سوخت های دسترسی و جایگاهجنگل را کاه  داده است اما کماکان در مناطق دور ااتاده و االد جاده

آیند. البته اراموش نکنی  که ها منبع اصلی تامین سوخت و مصارف روستایی به حساب میاسیلی، جنگل

های هیزمی و های ارهنگی جوامع محلی برای تمایل به استفاده از سوختساختارهای اجتماعی و گرای 

های انرژی و پایین بودن درآمد سرانه خانوارهای روستایی، سبب گردیده است تا همچنین حذف یارانه حامل

ای کنندهز و مصارف روستایی به حساب آیند. ماجرای نگرانها بخشی از منابع سوختی مورد نیاهمواره جنگل

های زاگرس تمدیدی های جنگلی، در هر سطحی که باشد برای جنگلکه با توجه به اقر پوش  تاجی توده

 (.1385گر خواهد بود )والیتی و همکاران، تخریب

شود. در این زنی میاخهنشینان، لطع و سرشساالنه درختان زیادی برای تامین چوب سوخت توسط جنگل

شوند. این امر در ها لربانی میمیان درختان بلوط به جمت باال بودن کیفیت ذغال آن، بیشتر از سایر گونه

های ها به جنگلگذشته از شدت بسیار باالیی برخوردار بود، به طوریکه این امر سبب شد که اکثر این جنگل

تی، به دلیل در اختیار گذاشتن سوخت ارزان و اشاعه ارهنگ منابع زاد تبدیل شوند. بعد از آن برای مدشاخه

که امروزه به جمت عدم  رسدها از طریق چوب سوخت محدود شد. اما به نظر میطبیعی، تخریب جنگل

ور شده و روستاییان مجدداً به چوب درختان توانایی مردم روستایی در تمیه سوخت، این مشکل مجددًا شعله

اند. در این زمینه بایستی تممیداتی جمت تمیه منازل، پخت نان، طبخ غذا و غیره رو آوردهجمت گرم کردن 

شدن سوخت ارزان توسط مسئوالن دیده شود. در غیر اینصورت باز ه  بایستی شاهد تخریب زاگرس و بیابانی
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سان وجود دارد آن در آینده باشی . امروزه یک تصور غلط که در بین مردمان عادی و حتی در بین کارشنا

دارها از جنگل جمت چوب سوخت خسارت زیادی به های خشک یا خشکهاین است که خارج کردن چوب

های دار در یک اکوسیست  بویژه در اکوسیست آورد. ولی والعیت اینست که ارزش یک خشکهجنگل وارد نمی

نده، کمتر از درختان جنگلی زاگرس به جمت پایین بودن حاصلخیزی خاک و ک  بودن پوش  درختی ز

سراپا نیست و خارج کردن این بخ  و عدم برگشت آن به چرخه اکوسیست  سبب تخریب بی  از پی  آنما 

 (.1385شده است )والیتی و همکاران، 

 معادن و فرعی محصوالت از برداریبهره -4

 از برداریبمره ها،گال و هامیوه ها، صمغ از عبارتند عمده طور به که هاجنگل غیرچوبی یا ارعی محصوالت

 در سقز صمغ از برداریاست. بمره مرسوم و رایج مرکزی زاگرس ویژه به زاگرس گستره در آن برخی الالم

 بسیار سنوات از است، میسر مولد گونه شاخه حتی و تنه روی بر زخ  و ایجاد شیار با همراه که بنه درختان

 سطحی در که درختان نیز میوه از برداریاست. بمره بوده رایج سنتی صورت به زاگرس شمالی بخ  در دور

 به رسانیآسیب از صرانظر باشدنمی اشکال از خالی پذیرد،می صورت مرکزی زاگرس گستره در تروسیع

 حیات تجدید تنما نه هاگونه برخی در میوه وسیع آوریباشد؛ جمعمی اغماض لابل که سرشاخه درختان

 میوه آوریجمع رابطه این نماید. درمی تمدید نیز را جانوری حیات سازد بلکهمی جهموا مخاطره با را گیاهی

 حتی و پیدا گونه این آوریجمع به تمایل زیادی اخیر سنوات در متأسفانه که است ذکر لابل نیز بلوط

 حاضر حال در میوه بلوط آوریجمع صورت هر به گردیده پیشنماد صنایع برخی در گونه این میوه از استفاده

 یا ثانویه محصوالت از برداریبمره بر عالوه است زاگرس در گیاهی و جانوری حیات تمدید بزرگترین

رو  نیز آن اعالیت دامنه و انجام محدوده این در ماسه و شن و سنگ از اع  معادن از برداریغیرچوبی، بمره

 و بوده اقیر بسیار جنگل سطح نظر از که است کشورهایی زمره ایران در پمناور است. کشور گسترش به

 در که ایران شمال هایجنگل است. برخالف داده تشکیل وسیع هایاستپ و هابیابان را آن بیشتر لسمت

 از عمده به طور زاگرس در والع هایجنگل شود،می مشاهده اشرده و انبوه صورت به مناطق از بسیاری

 روی  تنک و پراکنده صورت به که اندشده تشکیل بادام انواع و بنه لبیل از دیگر گونه چند و بلوط هایگونه

 (.1385)والیتی و همکاران،  دارند

 

 ناهماهنگ ایتوسعه هایطرح -5

 عنوان به زاگرس جنگلی مناطق جمله از جنگلی مناطق نیااتگی توسعه و ناهماهنگ ایتوسعه هایطرح

 و جمعیت . اازای گرددمی یاد منابع این بر حاک  ئیلمقرا روند و آن عرصه و هاتخریب جنگل اصلی عامل
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 با منابع تولید ظرایت و شونده تجدید طبیعی منابع به عرصه نشینجنگل جوامع معیشتی وابستگی

است.  گردیده موجب را منابع جنگلی ویژه به دهنده یاد منابع لمقرائی روند سنتی، عموم طور به برداریبمره

 و عدم منابع متقابل اثرات از اارغ و انتزاعی رویکرد با ایتوسعه هایبرنامه و اه طرح موجود، وضعیت در

 لابل دستاوردی تنما نه ایتوسعه هایپروژه و هاطرح از برخی پایدار، توسعه در هماهنگی به عملی التزام

 است، شتهندا طبیعی منابع به معیشتی شدید وابستگی کاه  و شونده تجدید منابع طبیعی برای مالحظه

 بی  ایمنطقه بعد در حدالل شونده تجدید طبیعی منابع بر روی هاطرح این اجرای از ناشی سوء اثرات بلکه

 و راهسازی سدسازی، نظیر کالن هایپروژه اجرای مرکزی، زاگرس گستره است. در بوده آن مثبت اثرات از

 متعدد هایاست. پروژه ساخته منابع این همتوج را ایمالحظه لابل خسارات نفت و گاز نیرو، انتقال خطوط

-پروژه از استان این هایجنگل ادعاست. سم  این از بارزی مصداق بختیاری و چمارمحال استان در سازیراه

 این ادامه در و بوده احداثی سدهای هایدریاچه کام در جنگل هکتار هزاران اروراتن سدسازی نیز های

 خطوط عبور است. ذکر ناپذیر اجتناب استان این هایبالیمانده جنگل از تارهک هزاران امحای نیز هااعالیت

 و حسرت که است دیگر اینیز مرثیه بویراحمد، و کمگیلویه استان در دنا شده حفاظت منطقه از نفت لوله

 برجان ملی پروژه اجرای حالوت از بی  کشور، ارد منحصر به هایاکوسیست  تخریب از ناشی تلخی

 :از عبارتند هاجنگل روی بر تخریب از ناشی پیامدهای تریناست. مم  نشسته زیست محیط اندوستدار

 کاه  پرورشی، هایارم سایر به زاد دانه پرورشی ارم تبدیل جنگلی، هایمتوسط توده ارتفاع کاه 

 سرپای حج  کاه  خاک، بارخیزی کاه  حیات جنسی، تجدید اقدان جنگلی، هایتوده تاجی پوش 

پوش، کرد )نوابخ  و ارجمند سیاه اشاره توانمی را هاجنگل سطح کاه  نمایت در و جنگلی هایدهتو

1388.) 

 ها و مراتعسوزی جنگلآتش -6 

های عمدی سوزیهای زاگرس را مورد تمدید لرار داده است، آت یکی از عوامل مم  دیگری که آیندۀ جنگل

های گیاهی و جانوری و از سوزی، سبب مرگ بسیاری از گونههاست. آت و غیر عمدی در عرصۀ این جنگل

های عناصر موجود در یک دارها، الشبرگما و مواد آلی خاک شده و سبب تخریب چرخهبین بردن خشکه

ترین دلیل شود که در نمایت مرگ اکوسیست  جنگلی را به همراه دارد. کارشناسان مم اکوسیست  می

های مناسب در اصل مرطوب و از طرای جلوگیری از های اخیر را بارندگیها در سالسوزیاازای  آت 

دانند. به طوریکه با اازای  بارندگی، پوش  علفی کف جنگل توسعه ها میچرای دام در عرصه این جنگل

رسد آوردن کند. به نظر میپیدا کرده و عدم تعلیف آن توسط دام، ماده اولیه مورد نیاز آت  را اراه  می

ین دالیلی توسط کارشناسان منابع طبیعی، شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خود یعنی حفاظت و چن
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های اخیر، شروع های مناسب و توسعه پوش  علفی در سالحراست به مولع است. به نظرمحققان بارندگی

خاک و اازای   مرحله جدیدی از توالی است و در صورتی که انسان در آن دخالت نکند، با بمبود وضعیت

های آینده پوش  پذیر خواهد شد و در سالای امکانهای درختی و درختچهرطوبت، استقرار بذر گونه

ای بوجود خواهد آمد. الزمه این کار، حراست و نگمبانی به مولع از های درختی و درختچهمناسبی از گونه

س و با پوش  علفی مناسب است )کبودی ها و استقرار اکیپ های دیدبانی در مناطق حساعرصه این جنگل

 (.1391و همکاران، 

 هاتوسعه زیرساخت -7

سازی، خطوط انتقال برق، تلفن، گاز و غیره از جمله مواردی که سبب ها از جمله جادهتوسعۀ زیرساخت

از شود. از آنجایی که برخی های جنگلی و به ه  خوردن اکوسیست  آن اکثر نقاط دنیا میگاهتخریب روی 

شود در زمان احداث و توسعه چنین مواردی نمایت این موارد برای زندگی بشری اجتناب ناپذیرند، توصیه می

ریزی کارشناسانه درخصوص محل استقرار آنما انجام شود تا کمترین میزان تخریب به طبیعت دلت و برنامه

غییر شیوۀ خدمات رسانی وجود دارد گردد در برخی موارد که امکان توارد آید. عالوه بر این پیشنماد می

 (.1384شود(، این کار انجام شود )رهبری، سی  نیز ارائه می)مانند تلفن که به صورت بی

 پدیده گرد و غبار -8

ریزگردها با اختالل در عمل اتوسنتز و چرخه طبیعی گیاه آنرا از کار انداخته و کاه  بارندگی و اازای  دما 

گیرد. های مختلف لرار میتر شده و به سادگی در معرض بیماریوز به روز ضعیفشود درخت رنیز باعث می

های ساالنه، اات ای دمای منطقه، خشکسالی و کاه  بارشتغییرات شدید اللیمی، اازای  نی  درجه

زمینی و دیگر عوامل محیطی در مناطق غربی زاگرس موجب برخاستن خاک و ایجاد پدیده های زیرسفره

ها و سالیهای اخیر، خشکبار و در نمایت آغاز مرگ اکوسیست  جنگلی زاگرس شده است. در سالگرد و غ

های زاگرس مورد بحث و بررسی لرار گراته پدیده گرد و غبار، به عنوان یکی از دیگر از عوامل تخریب جنگل

ویژه در استان ایالم و  ترین دلیل تخریب و از بین راتن درختان، بهاست. به طوریکه که امروزه شاید مم 

های مجاور، پدیده خشکیدگی درختان بلوط است. خشکیدگی درختان، پدیدهای طبیعی است که استان

های اخیر و گرد و غبار موجود است که به صورت مستقی  یا به های سالسالیترین دلیل آن خشکمم 

آاات و امراض، سبب مرگ آنما شده  صورت غیر مستقی  و با ایجاد ضعف ایزیولوژیک در درختان و حمله

ناپذیری است. رسد جلوگیری از این پدیده توسط مردم و مسئوالن کار بسیار سخت و امکاناست. به نظر می

باشند، از توان انجام داد اینست که سایر اشارهایی که تحت کنترل ما میاما با این حال، حدالل کاری که می

ام، چوب سوخت، برداشت محصوالت ارعی مانند سقز، زراعت دی  و روی جنگل برداشت )مانند چرای د
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شاید آسانترین راهکار برای مقابله با این پدیده، حذف اشارهای انسانی از جنگل و کمک به تجدید  غیره(

 (.1387باشد )انصاری و همکاران، حیات مجدد آن می

 ها و مراتعپیامدهای ناگوار تخریب جنگل

های نوع بشر همواره مورد تمدید لرار دارد و عنوان بستر حیات بشری تحت تاثیر دخالتها و مراتع بهجنگل

ها هکتار اراضی جنگلی و مرتعی در معرض پاکسازی، ارسای ، کاه  تنوع پوش  گیاهی و ساالنه میلیون

ت، و آاا های سطحی، ظمور بیماریزمینی، خشک شدن چشمه و آبجانوری، پائین راتن سطح آبمای زیر

، اازای  سیالب و نظایر آن لرار دارد. ارسای  ها و مراتعنارضایتی از اوضاع التصادی جوامع وابسته به جنگل

ای به نقطه دیگر در سطح زمین به معنای ارسودگی و از بین راتن مداوم خاک، انتقال یا حرکت آن از نقطه

  و اوایل لرن بیست  میالدی اولین بار عامل توسط آب یا باد است. دانشمندان آلمانی در اواخر لرن نوزده

ارسای  خاک را مطرح، شناسایی و گزارش کردند. به عقیده کردوانی عواملی که در ارسای  خاک نق  

ها، تراک  پوش  گیاهی ها، جنس سنگ مادر، ریزی و درشتی خاک دانهدارند عبارتند از: آب و هوا، ناهمواری

 و نوع هوموس و نظایر آن.

برداری ترین نق  به انسان مربوط است، زیرا بیشتر در اثر بمرعوامل ذکر شده در ارسای  خاک عمده میان

های بیرویه از کود و س  و چراهای زودرس های نامناسب، عدم تناوب زراعی و استفادهغیر اصولی مانند شخ 

کی از بمترین موانع ارسای  شود. پوش  گیاهی یو بیرویه از مراتع و لطع درختان، سبب ارسای  خاک می

 اصلی عامل است، گراته انجام جمان نقاط اغلب در که متعددی مطالعات اساس آید. برخاک به حساب می

 و ارانسه در گسترده مطالعات نمونه عنوان است. به آن کاربری و گیاهی پوش  تغییر در خاک، ارسای 

 به سیالب و خاک ارسای  جنگلی، درختان علط با که دهدمی نشان و نوزده  هجده  لرن در اتری 

 (.1385پیدا کرده است )والیتی و همکاران،  اازای  گیریچش  شکل

و  ترینعمده گیاهی پوش  گراته، انجام خاک ارسای  خصوص در که اراوانی تحقیقات با شک بدون

جنگلی  و گیاهی پوش  از حراست و حفظ رو این است. از ارسای  کاه  و خاک حفظ عامل تریناساسی

به  باید جامعه های بخ  همه که است ملّی یوظیفه محیطیزیست خطرات کاه  و خاک از حفاظت برای

 به را زیانباری عوالب جنگلی، و گیاهی پوش  از زمین سطح شدن خالی و خاک کنند. ارسای  توجه آن

 از: عبارت است آنما ترینکه عمده دارد دنبال

 ویرانگر و مخرّب هایسیالب اازای  الف(

 آنما مفید عمر کاه  و سدها ب( پرشدن

 ها و مراتعج( کاه  عمر مفید جنگل
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 د( تغییر آب و هوا

 ه( انقراض دسته جمعی اون و الور )حیات وح  و پوش  گیاهی(

 و نظایر آن.

 هابومها در حفاظت زیستنقش جنگل

نق  حیاتی در استمرار حیات و حفظ و  ترین منابع طبیعی تجدید شوندهها بعنوان یکی از مم جنگل

ویژه در ایران که در زمره کشورهای خشک و ک  آب جمان نمایند. این مسئله بهها ایفا میبومپایداری زیست

سالیانه در کشور ما تا  .برد بسیار حائز اهمیت استرود و از محدودیت شدید پوش  گیاهی رنج میبشمار می

ها و گیاهان را ااتد و هزاران هکتار از درختان، درختچهها و مراتع اتفاق میلسوزی در جنگصدها مورد آت 

سازد. به دلیل لرار گراتن کشور ایران در کمربند خشک کره زمین و ناحیه پراشار جنب طعمه خود می

وامل باشد. از طرف دیگر، عها و مراتع اراه  میسوزی در جنگلای، شرایط جوی الزم برای ولوع آت حاره

های عمدی جمت تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی، باعث سوزیاحتیاطی مسااران یا آت انسانی از لبیل بی

های ها در لسمتهای جنگلی ایران شده است. با توجه به از بین راتن مراتع و جنگلایجاد حریق در پمنه

منظور مقابله با آن زم به بینی تممیدات الهای زاگرس، پی کوهمختلف ایران، به خصوص در رشته

 (.1382ای و همکاران، ضروریست )جزیره

 برداری از منابع طبیعیمدیریت نوع بهره

ااتد که دو یا چند گروه استفاده کننده بر سر منابع مشترک رلابت جا زمانی اتفاق میبههای نابرداریبمره

برداری از منابع طبیعی، حفاظت از ین بمرهکنند. سوال اصلی پی  روی مدیران اینست که چگونه تعادلی ب

  ( عبارتند از: 1387منابع طبیعی و نمایتاً توسعه ایجاد کنند. به طور کلی سه تعارض عمده )دربیگی، 

 برداران و حفاظتتعارض بین بمره – 1

 بردارانتعارض بین مدیران و بمره – 2

 تعارض بین مدیران و حفاظت  – 3

 زاگرس هایجنگل عهتوس و صیانت طرح -2-12

 آذربایجان شامل کشور استان یازده در ملی طرح صورت به سالیان دراز از زاگرس هایجنگل از صیانت طرح

 و لرستان اارس،کردستان، خوزستان، بختیاری، و محال چمار ایالم، اصفمان، احمد، بویر کمگیلویه و غربی،

 و بذر، کشت کاشت با جنگل سازیغنی و هی، توسعهگیا پوش  تقویت احیاء، گردید. منظور از اجرا همدان

 بذر با جنگل سازیغنی و باشد. توسعهمی نمال با سازی جنگلغنی و نمال دارویی، تأمین گیاهان توسعه

 اشکوب زیر سازیغنی شوند. عملیاتمی کاشت جنگل عرصه در که است بومی هایگونه بذر کاشت شامل
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 گیرد. از دیگرمی صورت ایدرختچه و درختی پوش  االد نقاط در ورمذک هایگونه بذر کاشت با جنگل

جنگل،  کیفیت و کمیت آوردن جنگلی، بدست هایمحدوده دلیق شامل: شناسایی صیانت طرح اهداف

ریزی برنامه طرح اگر است. شده تخریب هایجنگل احیای و توسعه و محصوالت ارعی از برداریبمره

 صورت در اما انجامد،می زاگرس ارزش با بسیار هایجنگل تخریب به شود واجهم شکست با زاگرس« پایدار»

 های نسل و بود خواهد پایدار آن از استفاده و برداریبمره مبانی تمامی که داری  زاگرسی نتیجه ما کسب

 موانع که هستند هاییتوانایی عدم و هاممارت ها، عدماستفاده کنند. ضعف آن از توانست خواهند نیز آینده

 منابع و مطلوب هایها، مواقیتکنند. ارصتایجاد می برنامه یا طرح یک آمیزمواقیت عملکرد برای جدی

 خارجی محیط در اجرای برنامه تمدیدها، موانع و هستند برنامه یک خارجی محیط در برنامه اجرای از حاصل

لوت  نقاط با را خود راهبردهای تواندمی ونهچگ سازمان یک نمایدمی تحلیل، بیان و تجزیه این هستند. نتایج

 (.1386نماید )آلازمانی و همکاران،  سازگار خارجی هایتمدید و داخلی ضعف و
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Abstract  
 

Zagros forests as the vastest growing region of Iran and with 5 million hectares of land, 

accounts for 40% of the total forests in Iran. This growing area is classified as dry and semi-

arid forests. Zagros forests are one of the most important sources of water production in the 

country. According to available resources, 154 billion cubic meters of water are generated 

annually in this vegetative area. The existence of fluvial rivers that originate from these 

forests has made the region a high population density. In this growing area, about 1 million 

people are directly connected to the forest. In addition, preventing soil erosion, preserving the 

wildlife, enhancing biodiversity and sustainability of the area, stabilizing the climate, 

eliminating environmental contaminations, carbon sequestration, soil moisture preservation, 

livestock training, subproducts, medicinal plants, wood fuels and The building and thousands 

of other benefits that directly or indirectly benefit human beings, due to the existence of these 

forests, the migrants whose livelihoods are livestock and pasture forms geographic conditions 

in their displacement and their spatial dynamics. It affects every other factor. For this reason, 

the domain of the life of the nomadic tribes is limited to a particular geographical 

environment, as a result of which they were forced to choose their own path to access natural 

pasture. Therefore, the nomadic tribes, along with other villagers, are directly and indirectly 

dependent on natural resources and can impose destructive effects on the natural resources of 

nature.  

                   Keywords: Zagros, tribes, forest, livelihoods, Ilam 


