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  چكيده

وارد اين منـاطق   يها يافته و آسيب جدي به جنگل  كننده توسعه شيوه نگرانويژه در شهرستان الشتر زغالگيري به در استان لرستان به

جهـت مـديريت   (نيروهاي پيشران موثر بـر زغـالگيري و ارائـه راهكارهـاي ترويجـي       و معرفي شناسايي مقاله. هدف از اين ساخته است

، وضـعيت  نقشه كاربري اراضي و منـاطق درگيـر بـا زغـالگيري    تهيه  بعد ازاست.  (در استان لرستان) در شهرستان الشتر )مشاركتي جنگل

در منطقـه مـورد    درصـد از سـطح جنگـل    ٢/٥٣و  مورد پـژوهش درصد سامان عرفي  ٦/٣٤ زغالگيري در. شداكوسيستم مشخص كنوني 

، پايين بودن سطح درآمـد خـانوار (فقـر)    عبارتند از: در منطقه پيشرانترين نيروهاي  مهم ،تايج تحليل دپسيرشد. بر اساس ن پژوهش انجام 

افزايش جمعيت، وابستگي معيشتي به برداشت زغال و پـايين بـودن    ،نشان دادن مالكيت بر منابع طبيعي، نگراني از آينده و حرص و طمع

و جنگل. جهت مديريت پايدار جنگل در منطقه مورد پژوهش توانمندسازي جوامع محلي بـا   ستيز طيآگاهي جوامع محلي از اهميت مح

منـابع طبيعـي (احيـاء و توسـعه جنگـل)،      هـاي   توسعه گياهان دارويي، توسعه اكوتوريسم و استفاده از نيروي كار محلي در اجراي پروژه

و زغـالگيري)   يسـوز  كارگيري مديريت مشاركتي (جهت پيشگيري و مقابله با آتـش گران محلي و بهاستفاده از ظرفيت ترويجي و تسهيل

  شود. توصيه مي

  نيروهاي پيشران، زغالگيري ،توانمندسازيگران محلي، تحليل دپسير، تسهيل كليدي: واژگان
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  لهأبيان مس

 تيوضع اي تيموقع)، Pressures)، عوامل فشار (Driving forcesشامل نيروهاي محرك يا پيشران ( DPSIR فرآيند

گذاري در موضوعات ابزاري براي سياست) است و Responsesهاي مديريتي ( ) و پاسخImpact)، پيامد (Statesي (كنون

چهارچوب ديپسير بين نيروي محرك اصلي (علل و عوامل اقتصادي و ). بر اساس ١٣٩٥مختلف است (حيدري و همكاران، 

هاي طبيعي، مثالً اجزا و عناصر اكوسيستم)، هاي انساني)، فشار (تخريب، هدرروي و عدم مديريت)، موقعيت (توصيففعاليت

بندي، تعيين هدف، اولويت اثرهاي آن بر اكوسيستم، سالمت و رفاه انسان (پيامد) و در نهايت پاسخ مديريتي (شامل: مقابله،

   ).Hong and Chan, 2011شود (گذاري منتهي ميشده و به سياست مديريت بهينه) ارتباط برقرار

ها در لحاظ اكولوژيك و اقتصادي هستند. اين جنگلهاي جنگلي كشور بهترين اكوسيستم هاي زاگرس جزو مهم جنگل

 ).١٣٨٢شده است (غضنفري،   معاش تبديل يك منبع حياتي براي امرار اكثر مناطق با جاي دادن جمعيت زيادي در خود به

). ١٣٨٢اي و ابراهيمي،  (جزيرهگردد نياز ساكنين مناطق جنگلي زاگرس از طريق جنگل تأمين مي بخش اعظم سوخت مورد

 توسط جنگلي درختان از غيرمجاز برداشت سبب جنگل بهها  معيشت آن و وابستگي پايين درآمد منطقه، ساكنان زندگي شيوه

شيوه سنتي از طريق حفر گودال انجام توسعه زغالگيري به  است. در كشورهاي درحال مرسوم جهت زغالگيري محلي جوامع

  ). ١٣٩١(نامداري، شود  مي

  

  

  هاي مديريتي) چارچوب ديپسير (نيروي محرك، فشار، موقعيت يا وضعيت كنوني، پيامد و پاسخ -١شكل 

  (وضعيت كنوني)و ورودي سيستم 

  

 با متفاوت  شيوه و زميني هاي كوره از استفاده با شمال هاي جنگل در زغال توليد فرآيند )١٣٨٥( محمدي علي حاجي

نمود.  معرفي زميني كوره شيوه از استفاده با را مريوان لنگ گماره در زغال ) توليد١٣٩١نامداري ( .كرد معرفي را مناطق ساير

 -جايگاه زغالگيري در نظام معيشتي ساكنان منطقه اوالد قباد (لرستان) در پژوهشي به بررسي ١٣٩٢گراوند و همكاران (

هاي يي كورهآكوهدشت) پرداختند و نتايج نشان داد كه مردم اين منطقه هيچ الگوي خاصي براي برداشت چوب ندارند و كار

بيننده تري دارند.  يي پايينآهاي مدرن كار اما نسبت به كوره ،مناطق باالتر است هاي سنتي سايرسنتي اين منطقه نسبت به كوره

ترتيب با كارآيي اي، تانكر و كوره زميني به هاي بشكه كوره) بيان كردند كه در شهرستان مريوان (وشكالن) ١٣٩٦و همكاران (
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داري، بهتر است به دانش سنتي باارزش گلگيرند. در جهت تحقق اصول جن استفاده قرار مي درصد مورد ٤٢و  ٤٠، ٥/٢٧

  گيري) توجه شود.  ويژه تصميم ها و مشاركت آنان در همه مراحل طرح (به جوامع محلي در تهيه طرح

 زاگرس را هاي جنگل پايداري اقتصادي، -اجتماعي توسعه عدم و محلي مردم عمومي فقر سوخت، تأمين كاربري، تغيير

 از جنگل به شديد وابستگي و بومي مردم اندك درآمد ).١٣٩١(زندبصيري و همكاران،  رو كرده است با خطر جدي روبه

- ). درهم١٣٩٣شود (ايماني راستابي و همكاران،  محسوب مي ها جنگل تخريب در اقتصادي - اجتماعي مشكالت بارزترين

 و گذاري سياست زاگرس، ناحيه در سنتي نهادي ساختار كنار در انساني و شناختي بوم عوامل پيوستگي همبه و تنيدگي

 دختر و الشتر هاي كوهدشت، پل ويژه در شهرستان در استان لرستان بهاست.  كرده مواجه مشكل با را طبيعي منابع مديريت

 ارائهها شده است و  يافته و سبب تخريب پوشش طبيعي و آسيب شديد به اين جنگل  شيوه نگران كننده توسعهزغالگيري به

يابي  بنابراين هدف از اين مقاله بررسي و ريشهاست.  ضروري منابع اين از پايدار برداري بهره و و حفاظت ترويجيراهكارهاي 

هاي منطقه بسطام  هاي ترويجي جهت مديريت مشاركتي جنگل تخريب در منابع طبيعي (با تأكيد بر زغالگيري) و ارائه پيشنهاد

  در شهرستان الشتر (استان لرستان) است.

  

  هااوردتفي دسمعر

هاي منطقه مورد پژوهش تهيه شد. قابل ذكر است كه جنگل كمتر دست خورده  جهت انجام تحليل دپسير، نقشه كاربري

عنوان پوشش جنگل براي منطقه مورد شود)، به زراعي (مناطقي كه زراعت زيراشكوب در جنگل انجام مي -و سطوح جنگل

ها  ها از جست گروه گيري و آثار قطع جست هاي زغال پژوهش انتخاب شد و سطوح زغالگيري شده براساس پراكنش كوره

زراعي، زراعت، مرتع، باغات و مسكوني تهيه شد  -تعيين شدند. بنابراين نقشه كاربري اراضي متشكل از سطوح جنگل، جنگل

  ير، بر اساس اين نقشه وضعيت كنوني اكوسيستم ترسيم شد.  و در تحليل دپس

هكتار بوده است  ٩/٨٠و  ٧/٣٤٥، ٩/٣٩٥ترتيب زراعي و زراعت به -هاي جنگل، جنگل نتايج نشان داد مساحت كاربري

يري هاي روستا زغالگ  درصد از جنگل ٢/٥٣شود و در  درصد از سامان عرفي مورد پژوهش را شامل مي ٦٥و در كل جنگل 

درصد از سامان عرفي مورد پژوهش  ٩/٢٤زراعي در  - درصد از سطح روستا). از طرفي سطوح جنگل ٦/٣٤انجام شده است (

  اند. گسترش دارد و زغالگيري و توسعه زراعت زيراشكوب جنگل، بيشترين تغيير كاربري در منطقه مورد پژوهش ايجاد نموده

، در منطقه مورد پژوهش، تغيير كاربري شديد ناشي از زغالگيري و توسعه ها و تحليل دپسير با توجه به وضعيت كاربري

زراعت در جنگل (زراعت زيراشكوب جنگل) وجود دارد و اين سطح تغيير كاربري، نگران كننده است. قابل ذكر است كه 

  اند.  زاد تغيير يافته هاند و به فرم شاخ هاي انساني قرار گرفته برداري هاي منطقه مورد پژوهش مورد بهره بيشتر جنگل

سازگان منطقه مورد پژوهش در اثر عوامل فشار صورت گرفته است  توان ارزيابي كرد كه وضعيت كنوني بوم بنابراين مي

ترين  نتايج فرايند دپسير نشان داد كه مهم .توان در نيروهاي محرك جستجو كرد عوامل فشار را مي ايجادو عامل اصلي 

تغييرات اقليمي، كمبود منابع علوفه، ، اند از: پايين بودن سطح درآمد خانوار (فقر) ه پژوهش عبارتنيروهاي محرك در منطق

افزايش جمعيت، نياز به محصوالت جنگل، وابستگي ، نشان دادن مالكيت بر منابع طبيعي، نگراني از آينده و حرص و طمع

)؛ بنابراين عدم ٢زيست و جنگل (شكل  ت محيطمعيشتي به برداشت زغال، پايين بودن آگاهي جوامع محلي از اهمي

 تأمين علوفه براي منابع كمبود و جمعيت افزايش به نسبت پايين بودن سطح درآمدها يافتگي منطقه مورد پژوهش، توسعه

 شده معيشت تأمين و سوخت چوب علوفه، تهيه براي طبيعي منابع به ها جنگل اين ساكنان شديد وابستگي موجب حيواني

  است.
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 )Driving forces( نيروي محركه

 پايين بودن سطح درآمد (فقر) -١

  تغييرات اقليمي -٢

 كمبود منابع علوفه -٣

  نشان دادن مالكيت بر جنگل -٤

 طمعنگراني از آينده و حرص و  -٥

  تيجمع شيفزاا -٦

 جنگل محصوالت به ازين -٧

 ي معيشتي به برداشت زغال وابستگ -٨

و جنگل  ستيزطيمح اهميت آگاهي جوامع محلي ازپايين بودن  -٩

 )Pressures( فشار

 توسعه زراعت در جنگل -١

 زغالگيري  -٢

 اراضي كاربري تغييرات در نابساماني -٣

 دامداري سنتي -٤

 استفاده از چوب درختان بلوط در ساختمان و مصالح ساختماني  -٥

 شكار و تفريح -٦

 غيرچوبي جنگلبرداري از محصوالت بهره -٧

 )States( وضعيت كنوني

 است. داربياكثراً ش و ناهموار يتوپوگراف طيشرا -١

 است.  تيپ جنگلي غالب برودار -٢

 زاد)خصوص زادآوري دانهعدم وجود زادآوري در كف جنگل (به -٣

 .هستند اندك خيلي جنگل كل در جنگل كف هايدرختچه -٤

درصد  ٩/٢٤زراعي بوده و  -هكتار سطوح كاربري جنگل ٧/٢٤٥ -٥

 .شود يماز سطح سامان عرفي را شامل 

 هكتار است. ٣٩٦سطح جنگل (بدون تخريب و تصرف)  -٦

 شده انجامزراعي) زغالگيري  -هكتار از جنگل (جنگل ٦/٣٤١در  -٧

 درصد از سطح جنگل). ٢/٥٣است (

درصد سامان   ٢/٨ود دارد (هكتار وج  ٨٩/٨٩زراعت در سطح  -٨

 عرفي روستا).

 هكتار مرتع در سامان عرفي وجود دارد.  ٢٥٣سطح  -٩

درصد از سامان  ٦/٣٤و فعال در سطح  رفعاليغي زغال هاكوره -١٠

 عرفي روستا مشاهده شد. 

اهالي  دسترسهاي مسن و دور از حضور سنجاب ايراني در توده -١١

 )Impact( عارضه

 كوبيدگي خاكو فرسايش خاك  -١

 تشديد آلودگي هوا و خاك در اثر زغالگيري  -٢

 زاد و تاج پوشش درختانوري دانهآتخريب زاد -٣

 سطح جنگلپوشش گياهي و  كاهش -٤

 كاهش تنوع گياهي و جانوري -٥

 تشديد پديده ريزگردها -٦

 ساده شدن و درمعرض خطر قرار گرفتن اكوسيستم -٧

 ميانگين دمايي هواافزايش  -٨

 كاهش توان توليدي اكوسيستم (كاهش ترسيب كربن) -٩

 )Responses( هاي مديريتيپاسخ

 ها و مراتع كشور سازمان جنگل -١

 ها شدن زغالگيري از جنگل ممنوع-

 بررسي و مقابله با توسعه زراعت در جنگل-

 داري چندمنظورههاي جنگلطرححمايت از -

 زيستسازمان محيط  -٢ 

 هاي نادر جلوگيري از شكار گونه-

 ستيزطيرويج و توسعه منابع طبيعي و محت-

 شورا و دهيار (مشاركت در حفاظت جنگل و مديريت جنگل) -٣

هاي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه لرستان و مالير و انجام پژوهش -٤

 مديريت جنگل نهيدرزمعلمي 

ن و مركز تحقيقات اجراي تحقيقات علمي توسط دانشگاه لرستا -٥

 كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان

 گازرساني به روستاهاي منطقه  -٦

 در مراتع  دارانمرتعمميزي مراتع و مشخص كردن سهم حضور  -٧

براي سامان عرفي  DPSIRنماي شماتيك فرآيند  -٢شكل 

 روستاي چشمه صالح
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  ترويجيتوصيه 

پيشنهادات  هاي مديريتي) (نيروهاي محرك، عوامل فشار، وضعيت كنوني، پيامد و پاسخ DPSIRتحليل  نتايجپايه  بر

  شود.ترويجي ذيل ارائه مي

 احكـام   ٢٩هاي منابع طبيعي (ذيل بند ب مـاده   توجه ويژه به توانمندسازي جوامع محلي با مشاركت آنان در اجراي پروژه

  دائمي كشور)

 آمـدزايي جوامـع محلـي و كـاهش     رگياهان دارويي ديم در اراضي كشاورزي روستا جهت افـزايش د عه گردشگري و توس

  وابستگي به زغالگيري

 گيـري و ارائـه    مناسب، كاشـت، داشـت، برداشـت، اسـانس     ارقام انتخاب دارويي (از گياهان پرورش مراحل تمام آموزش

 توسـعه گياهـان دارويـي،    موفقيت افزايش درآمد خانوارهاست و الزمهجهت  بندي مناسب) محصول نهايي با برند و بسته

  و توسعه آنهاست. كشت و منطقه بومي هاي گونه كامل شناسايي

 هاي آن (دهستان بسـطام) جهـت    در شهرستان الشتر و دهستان اي يارانه سوخت توزيع و گاز هاي نمايندگي و شعب ايجاد

  كاهش برداشت چوب

  ترويج اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان الشتر، در راستاي افزايش آگاهي جوامع محلـي در زمينـه   استفاده بيشتر از

ها، مراتع، آبخيزداري، گياهان دارويي و غيره) و اثرات مثبت اين منابع در كيفيت زندگي مـردم   اهميت منابع طبيعي (جنگل

  محلي

 هاي عرفي روستاها) جهت پيشگيري و مقابلـه بـا زغـالگيري و    ر سامانكارگيري افرادي داستفاده از مديريت مشاركتي (به 

 سوزي در منابع طبيعي شهرستان الشترآتش

  در تخريب منابع طبيعي منطقه (مانند پايين بودن سطح درآمد خانوارها،  محرك يا پيشرانتالش در كاهش نيروهاي اصلي

زيست و  پايين بودن آگاهي جوامع محلي از اهميت محيطگل و نگراني از آينده و حرص و طمع، نشان دادن مالكيت بر جن

 جنگل)

 گيري افزايش تقاضا براي اين محصول است و استفاده از محصوالت جايگزين مانند زغال تهيه شده بـا   يكي از داليل زغال

 هاي گازي در كاهش وابستگي به زغالگيري موثر است.  ضايعات باغي و يا استفاده از منقل
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