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از نظـر طبقهبنـدی سـاختاری، سیسـتمهای بیشـه زراعی میتواننـد 
دارای طبیعـت جنـگل- زراعـت )Agrisilvicultural(، جنـگل- دام
)Agrosylvopastoral( جنگل، مرتع و کشاورزی ،)Silvopastoral(

و دیگـر سیسـتم ها ماننـد ترکیـب زنبـورداری بـا درختـان و تلفیـق 
جنـگل و پـرورش آبزیـان باشـند )متینخـواه و همـکاران، 1382(.

نگرشسیستمیبهنظامجنگل-دام
در تئـوری عمومـی سیسـتمها، در کنـار سیسـتم، اصطـاح مجموعه 
نیـز مطـرح میشـود. مجموعـه برخاف سیسـتم فقـط گردآیـه ای از 
مؤلفههـا اسـت کـه در آن هـدف مشـخصی بـرای گـردآوری و کنـار 
هـم آمـدن وجـود نـدارد. هـدف یـا هدف هـای مشـترک مؤلفههـا 
اصلیتریـن تفـاوت مجموعه و سیسـتم اسـت و هرگاه سیسـتم نتواند 
هـدف )هـای( خـود را کسـب کند، رو بـه نابـودی و مجموعه شـدن 
حرکـت میکنـد. بهعبـارت بهتـر، سیسـتمها برخـاف مجموعههـا، 
هدفگـرا هسـتند. یکـی از ویژگی هـای اصلـی سیسـتمها برخـاف 
مجموعههـا ایـن اسـت کـه روابـط بیـن اعضـای سیسـتم به صـورت 
همافزایـی )Synergy( اسـت کـه در اصطـاح قانـون 4>2+2 برای 
آنهـا بـهکار مـیرود. مفهـوم ایـن قانـون آن اسـت کـه اثـر مجمـوع 
مؤلفههـای یـک سیسـتم از تکتـک آنهـا بیشـتر اسـت )رضائیـان، 
1396(. ایـن موضـوع در مجموعههـا وجـود ندارد. شـکل 1 حرکت 

سیسـتم و مجموعـه را نشـان میدهد.

مقدمـهایبردانـشآمایشسـرزمینوجایـگاهنظامهای
جنگل-دامدرآن

آمایـش سـرزمین دانشـی اسـت کـه  براسـاس آن انسـانها طـوری 
از زمیـن اسـتفاده می کننـد کـه ویژگیهـای طبیعـی )بوم شـناختی( 
زمیـن بـه آنها دیکتـه میکند. سـپس، ایـن ویژگیها را بـا نیازهای 
اجتماعـی- اقتصـادی خود سـازگار می کننـد. به  عبـارت دیگر، در 
دانش آمایش سـرزمین ترکیبـی از ویژگیهای طبیعی و اجتماعی- 
اقتصـادی برای بهره بـرداری از منابع مورد اسـتفاده قـرار میگیرد. 
آمایـش سـرزمین تا تعیین تکلیف بـرای نوع کاربـری زمین پیش 
مـی رود. به عبـارت دیگـر، ایـن دانـش تعییـن میکنـد کـه یـک 
زمیـن مشـخص بـا توجه بـه مجمـوع ویژگیهـای بوم شـناختی 
و اجتماعـی- اقتصـادی بـرای چه نوع کاربری مناسـب اسـت. 

در تعییـن اولویـت کاربـری یک زمین مشـخص، حـدود 5 دهه 
اسـت که اصـل اسـتفاده چندجانبه مطرح شـده اسـت )مخدوم، 
اسـتفاده  اصـل  1366(.  براسـاس  میلـر،  از  بهنقـل   1393
چندجانبـه، هنگامـی کـه کمبود عرضـه و افزایـش تقاضا برای 
چنـد کاربـری مطـرح میشـود، کاربریهایـی کـه بـا یکدیگر 
سـازگار هسـتند میتواننـد بـا هـم در یـک تکه از سـرزمین 
به اجـرا درآینـد. ارائـه نظـم زمانی یـا مکانی برای سـازگاری 
نظـم  ارائـه  ماننـد  باشـد؛  تعیین کننـده  کاربریهـا میتوانـد 
زمانـی برای برداشـت چوب در زمسـتان و اسـتفاده از همان 
جنـگل در تابسـتان بـرای گردشـگری در طبیعـت. یکـی از 
کاربری هایـی کـه بـا اعمـال مدیریـت و کنتـرل میتواند در 
چهارچـوب اصـل اسـتفاده چندجانبـه بـا کاربـری جنـگل 
کاربـری مرتـع  اسـت )مخـدوم، 1393(.  سـازگار شـود، 
امـروزه ترکیـب کاربـری جنـگل و مرتـع جزئـی از دانش 
میشـود.  محسـوب  نیـز   )Agroforestry( بیشـه زراعی 
بیشـه  زراعی یعنـی نظـام اسـتفاده از زمین کـه دربرگیرنده 
تلفیقـی از درختـان و محصـوالت زراعـی یـا دامـی در 
یـک قطعـه مشـخص از زمیـن اسـت )شـامخی، 1385(. 

سیستم مجموعه
دورشدن از هدف

تکامل مجموعه به سیستم

از دست رفتن حیات سیستم

هدف گرایی

شکل 1- روند حرکت مجموعه و سیستم به سمت یکدیگر
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از نظر تحلیل سیسـتمی، نظام جنگل- دام یک سیسـتم متشـکل 
از مؤلفه  هـای گیاهـان چوبـی )درخـت، درختچـه و بوتـه( و علفی، 
جامعـه محلـی، حیوانـات اهلـی، سـنگ، آب، خـاک و غیره اسـت 
کـه عناصـر اصلـی ایـن سیسـتم، جامعـه محلـی، گیاهـان چوبـی و 
علفـی و حیوانـات اهلـی هسـتند )شـکل 2(. هدف  هـای گوناگونـی 
توسـط مؤلفه  هـای این سیسـتم دنبال می  شـود. پایداری اکوسیسـتم، 
تأمیـن نیازهـای جامعـه محلـی از درختـان و حیوانـات به صـورت 
مسـتمر، نقش  هـای فرهنگـی- اجتماعی سیسـتم، تولیـد محصوالت 
لبنـی، پشـم و غیـره، تولید علوفـه و مانند آن ازجملـه هدف  های این 
سیسـتم می  توانـد منظـور شـود. بدیهی اسـت درصورتی  که بـرآورده 
شـدن ایـن هدف  هـا زیـر سـؤال بـرود، موضوع نظـام جنـگل- دام 
زیر سـؤال رفتـه و تنها مجموعـه  ای از عوامل ناپایـدار کنار یکدیگر 

می  گیرند.  قـرار 
نظـام جنـگل- دام می  توانـد در ترکیـب بـا سیسـتم زراعت یک 
سیسـتم پیچیده   و گسـترده  تر باعنـوان نظام جنـگل- زراعت- دام را 
به  وجـود آورد. در ایـن سیسـتم، مجموعـه  ای از روابط بیـن مؤلفه  ها 

شـکل می گیـرد. خانوارهـا، نیـروی کار سیسـتم  های کشـاورزی و 
دامـی را تأمیـن می  کننـد و هم زمـان از بـرگ درختـان به  عنـوان 
علوفـه اسـتفاده می  شـود. کودهـای حیوانی سـبب تقویت پوشـش 
گیاهـی و همچنیـن کاهـش هزینه  هـای تهیـه کـود بـرای جوامـع 
محلـی می  شـوند. درختـان و منابـع جنگلی در شـکل  های مختلفی 
مـورد اسـتفاده جوامـع محلـی و دام  هـا قـرار می گیرنـد. روابـط 
دیگـری نیـز موجـود اسـت کـه نیازمنـد بررسـی زندگـی جوامع 
محلـی در یـک مـکان مشـخص و تعامـات نظـام جنـگل- دام 
در آنجـا اسـت. در نظـام جنـگل- دام، هـر یـک از مؤلفه  هـای 
دامپـروری، جنـگل یـا خانوارهـای محلـی می  تواننـد نقش یک 
زیرسیسـتم را بـرای سیسـتم اصلی ایفـا کنند. شـکل 3 نمونه ای 
از ارتبـاط بیـن مؤلفه  هـا و سیسـتم های فرعی در نظـام جنگل- 

است. دام 
همان طورکه در شکل 3 مشخص شده، سیستم اصلی قلمرو 
یک خانوار است. این سیستم مبنای تجزیه و تحلیل  ها در مدیریت 
جنگل  های زاگرس شمالی )جنگل  های استان کردستان( و یکان 

شکل 2- نمونه ای از نظام جنگل- دام در جنگل های استان کردستان )عکس از: مسعود بیضایی نژاد(
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)Forest management unit(  براساس  مدیریت جنگل 
همکاران،  و  )فاتحی  است  منطقه  این  در  اجتماعی  مسائل 
1388(. در این سیستم چند سیستم فرعی با یکدیگر ارتباط 
دارند: جنگل، دامپروری، کشاورزی و خانوارها که در شکل 
به  صورت دایره های نقطه  چین نمایش داده شده  اند. خانوارها 
منبع تأمین داده  های 3 سیستم فرعی دیگر هستند. در قبال 
این ورودی، محصوالت مختلف از بخش  های جنگل )چوب 
لبنی،  )محصوالت  دامپروری  غیرچوبی(،  محصوالت  و  سوخت 
پوست دام  ها و گوشت( و محصوالت و تولیدات مختلف کشاورزی 
به سیستم خانوارها برگشت داده می  شود. سیستم فرعی دامپروری 
دریافت کننده علوفه از سیستم  های جنگل و کشاورزی است و با 
در جهت هدف  های سیستم  خانوار  بخش  از  کار  نیروی  ترکیب 
چنین  طراحی  در  محلی  جوامع  می رسد  به  نظر  می  کند.  فعالیت 
سیستمی، تأمین و استمرار معیشت و پایداری سیستم  های جنگل، 

دامپروری و کشاورزی را هدف گذاری کرده اند. 
همکاران،  و  رنجبر   ،1386 )بی نام،  )سرشاخه  زنی(  گازنی 
شیخ خل گیری  و   )Pourhashemi et al., 2004 و   1391
)بی نام، 1386( برخی از دانش  های سنتی مرتبط با جنگل در 
نظام جنگل- دام در استان کردستان هستند. گازنی، قطع شاخه 
و سرشاخه های برگ دار درختان بلوط در جنگل های زاگرس 
سیستم،  این  در  عرفی  بهره  برداران   .)4 )شکل  است  شمالی 
یا  قطعه  سه  به  معمول  به طور  را  خود  جنگلی  محدوده  های 
قطعات  این   .)1373 )فتاحی،  می  کنند  تقسیم بندی  محوطه 
فنی  مفاهیم  در  را  ساالنه  برداشت  محوطه  نقش  می  توانند 
هر  ترتیب،  به  این   .)1386 )بی نام،  باشند  داشته  جنگل داری 
داشت.  خواهد  را  سال  یک  در  محصول  ارائه  وظیفه  قطعه 
جوامع محلی به دلیل داشتن تولید مستمر از یک دوره تناوب 
در  اگر  یعنی  می  کنند؛  استفاده  محوطه ها  این  در  سه ساله 
تا دست کم  کنند،  را سرشاخه  زنی  سال جاری یک محوطه 
استفاده  محوطه  این  از  سرشاخه زنی  برای  دیگر  سال  دو 
نمی کنند )فتاحی، 1373(. در طراحی محوطه  های برداشت 
ساالنه، جهت  ها و میکروکلیماهای مختلف توسط طراحان 
موضوع  تا  می شود  منظور  عرفی  مالکان  همان  یا  محلی 
باالیی  سهم  به   محوطه  هر  در  یکسان  حاصلخیزی  فنی 
برسد )بی  نام، 1386(. دانش سنتی دیگر در این جنگل  ها 
شیخ  خل گیری است که طی آن بین یک تا سه پایه غالب 
و برتر در یک جست گروه به عنوان درخت آینده انتخاب 
معادل  می شوند.  قطع  آنها  نفع  به   سایر جست  ها  و  شده 
فنی این دانش سنتی در علم جنگل، برش  ها یا عملیات 
پرورشی )تنک کردن( در درختان شاخه  زاد کم قطر است 
برای  بیشتری  انرژی  دارای  انتخاب شده  جست  های  تا 

رشدونمو باشند )بی نام، 1386(. 

نقاطضعفنظامهایجنگل-دامکشور
در نقاط مختلف کشور، نظام  های جنگل- دام به  شکل  های 

)Valipour et al., 2014( شکل 3- ارتباط بین سیستم های فرعی در نظام جنگل- دام

شکل 4- سرشاخه زنی درختان بلوط در جنگل های آرمرده بانه )باال( و روستای 
هلو بانه )پایین( با هدف تأمین علوفه زمستانی دام
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توسط  انجام شده  منطقه طراحی  های  دیده می  شوند و در هر  مختلفی 
جوامع محلی متفاوت بوده که نیاز به پژوهش های بیشتری در این زمینه 
نظام  های  نقاط قوت دانش  های سنتی در  به  طور کلی، در کنار  است. 
جنگل- دام، چند ضعف اساسی در این زمینه وجود دارد. یکی از نقاط 
ضعف نظام جنگل- دام در ایران مشخص نبودن مرز سیستم در اراضی 
است که این نظام در آنها اجرا می شود )زندبصیری و غضنفری، 1389(. 
مرز جنگل  نبودن  مرز سیستم  ها، مشخص  نبودن  از مشخص  منظور 
نقطه ضعف  به جنگل است.  انجام شده  کاربری  ها و تجاوزات  با دیگر 
دیگر در کمبود بازخورد اطاعات )Information feedback( است. 
بازخورد یا پس  خور اطاعات، برگشت دادن اطاعات مربوط به رفتار 
سیستم به خود سیستم است. توسط سازوکار بازخورد، قسمتی از ستاده 
به   عبارت  می  شود.  پس خورانده  سیستم  به  دوباره  اطاعات  به عنوان 
دیگر، بازخورد اطاعات، اطاعاتی است که از خروجی  های سیستم 
نتیجه  شده و دوباره به سیستم پس   خورانده می شود )زندبصیری، 1393(. 
می دهد. نمایش  باز  سیستم  یک  در  را  اطاعات  بازخورد   5 شکل 

با توجه به شکل بازخورد اطاعات، یک شکل مدار بسته از اطاعات 
در سیستم  های باز به  وجود می  آید. سیستم باز با توجه به اطاعاتی که 

بلندمدت  برنامه  ریزی  در  جنگل  پایداری  مشکات  و 
است. به  این ترتیب، اتکا به چنین سیستم  هایی و نقاط 
قوت آنها محدود به زمان  های کوتاه و میان مدت بوده و 
الزم است در برنامه    ریزی  های بلندمدت زمینه و عوامل 
اساسی تحول در مدیریت جنگل  های زاگرس با محوریت 
نظام جنگل- دام طراحی شود. برای  تغییر  برنامه  ریزی 

سپاسگزاری
با استفاده از اعتبارات صندوق حمایت از  این پژوهش 
 )97023094 طرح  )کد  کشور  فناوران  و  پژوهشگران 
ذیربط  مسئوالن  از  بدین وسیله  که  است  شده  انجام 
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شکل 5- نمایش بازخورد اطاعات برای اطاعات خروجی جنگل

سیستم باز
اطالعات ورودی اطالعات خروجی

بازخورد اطالعات

از مدار بازخورد دریافت می کند اصاح، تغییر و تعدیل  های الزم را در 
خود ایجاد می  کند. به این ترتیب، یک ورودی جدید در قسمت داده  های 
سیستم به وجود می  آید که در اصطاح به آن بازخوردهای اطاعاتی نیز 
گفته می شود. بازخوردها در تئوری سیستم  ها به دو شکل بازخوردهای 
بازخوردهای  )رضائیان، 1396(.  می شوند  تقسیم  بندی  منفی  و  مثبت 
مثبت، رشد و تقویت سیستم را سبب می  شوند و بازخوردهای منفی 
نسبت به تحقق نیافتن هدف، واکنش نشان می  دهند. دریافت اطاعات 
خروجی سیستم سبب می  شود که سیستم، ستاده ها و خروجی  های خود 
را تجزیه و تحلیل کند. در حقیقت حلقه بازخورد شروع فرایند کنترل 
است. سیستمی موفق به ادامه حیات می  شود که نگران سازوکار بازخورد 
قسمت  سیستم،  صورتی که  در  کند.  دقیق  توجه  آن  به  و  باشد  خود 
بازخورد اطاعات را نداشته باشد، متوجه مشکات قسمت خروجی 
انباشته  هم  روی  سیستم  مشکات  مدتی  از  پس  بنابراین،  نمی  شود. 
شده و در نهایت منجر به مرگ سیستم و مجموعه شدن آن می  شود. 
منطقه  برای  مناسب  طرح  های  نبود  به دلیل  دام  نظام  های جنگل-  در 
و هم زمان دریافت نشدن خروجی این سیستم  ها در برش  های زمانی 
مناسب، امکان کنترل و نظارت فنی با مشکل مواجه می  شود که به نوبه 
خود می  تواند زمینه  ساز از دست رفتن پایداری جنگل شود. همچنین، 
امکان بررسی بازخوردهای مثبت و تقویت رشدونمو سیستم نیز فراهم 
نمی شود. نقطه ضعف دیگر این سیستم  ها نبود زادآوری جنسی در جنگل 


