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  چكيده
. دنشو ي در منابع طبيعي ايران محسوب ميميليون هكتار از جمله مناطق مهم و حيات 2/5هاي زاگرس با سطحي معادل جنگل

مردم  ادي و اجتماعي خاصمنظور اداره جنگلهاي زاگرس با توجه به مسائل اقتص بههاي مديريتي منظم و مدون داشتن طرح
مناسب اي نه چندان دور، با مشاركت مردم در صورت فراهم كردن اجراي آن، در آينده داري جنگل استفاده از. م استمه منطقه

قه براي آماده كردن منط منظور استفاده از آن بهعشايري بر پايداري جنگل،  داري جنگلتأثير  يافتن براياين پژوهش  .خواهد بود
سه عرف  در .اجرا شد اي نزديكبا مشاركت مردم در آينده داري جنگلاجراي  براي )نشينزاگرس لُر ياز مناطق جنگل(آباد شول

هاي ارائه شده معيار براساسدنگ و دره) عشايري داري جنگلعدم اجراي (حيه  ،)عشايري داري جنگلمحل اجراي (كمرگپ 
 ها هاي گردآوري شده از عرفداده جنگل با استفاده از تحليل پايداري) زيستيمانند بررسي منابع جنگلي و تنوع (توسط فائو 

 درصد تاج پوشش و تنوع زيستي، يزادآور، از جمله )استفاده شد SNKو آزمون  SASافزار  براي مقايسه ميانگين گروهها از نرم(
در . از دو عرف ديگر استداري جنگل بيشتر ، پايعشايري داري جنگلف كمرگپ با اجراي كه در عر نتايج نشان داد .بررسي شد
منطقه  ساختن و آماده براي مديريت فعلي در صورت ثبت، تدوين و اصالح آنرا  عشايري داري جنگلتوان استفاده از نتيجه مي

  .پيشنهاد نمودبا مشاركت مردم  داري جنگلاجراي  برايآباد لرستان شول
 

  .  لرستان ،آباد، تنوع زيستي، پايداري جنگل، شولع جنگليعشايري، مناب داري جنگل :كليدي هاي واژه
  

  مقدمه
زاگرس از جمله مناطق مهم و با ارزش  يمنطقه رويش

ك پنجم ي بيش از يوسعت. ران استياكشور  يعيمنابع طب
درصد  50ش از يت و بيك سوم جمعيسطح، در حدود 

و  يدرخت يهاتعداد گونه. باشديدام كشور را دارا م
 2/5در سطح  باشد كهمي گونه 190 بيش ازآن  يادرختچه

با  .)1384 ،فتاحي( اندستردهگ آن يجنگلهاون هكتار يليم
و  يمسائل خاص انسان ،فوق يستيمواهب ز يوجود تمام
انسان در جنگل و در واقع قرار گرفتن انسان  يادغام زندگ

 يخاص يتيريمدتم آن، سياز اكوس يئعنوان جز بهدر جنگل 
  .طلبد يماين منطقه  برايرا 

ها ن جنگليا در يمختلف يهاتيريدر دوره معاصر مد
تا قبل از تنها مديريت موجود در زاگرس . است هاجرا شد

 مديريت سنتي ،رانيا يهاشدن جنگل يو مل 1341سال 
 يهااگرس به شكل طرحز يهاجنگلت يريمد. است هبود

سه دهه  يدر ط. گردديمبر 1350ل دهه يمدون به اوا
ن يت در ايريمد يمختلف برا يهااصر چند دوره طرحمع

 توان بهيآنها م از جمله كه است هها اعمال شدجنگل
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هاي طرحهايي كه در محدوده( يريگغالذ يهاطرح
منظور فراهم آوردن  بهو  زيادبا پوشش خاصي در مناطق 

زغال مورد نياز مردم محلي و تنك كردن جنگل صورت 
طرحهايي كه ( طرح قرق كامل، ))1379فتاحي، (گرفت مي

صورت  بهدر مناطقي با وسعت يك سري جنگل كه 
همراه دام  به مردم محليفيزيكي يا غيرفيزيكي قرق شده و 

را از اين مناطق خارج كرده تا از تخريب جلوگيري شود 
ستم يبا منافع مردم و سل در تعارض بودن يدل بهكه 

نام،  بي( رو شدآنان با شكست روبه يسنت يدامدار
در  ها اين طرح( داري جنگلهاي جامع ، طرح))1375

هاي منظور تهيه نقشه بهدر زاگرس ي سطح و زمان محدود
تا  1368در فاصله زماني مديريتي و قرق مناطق حساس 

ت يريمد يهاو طرح ))1384فتاحي، (اجرا شد  1375
ايجاد ساماندهي  ها هدف از اين طرحكه  يمنابع جنگل

عنوان مكمل يا  بهجاد فعاليتهاي ديگر چراي دام و اي
جايگزين دامداري در جنگل بوده كه همگي با مشاركت 

 .اشاره كرد )1381يخكشي، (شدند اجرا مي مردم محلي
و بدون توجه به  بودن هيك سويعلت  بهها ن طرحيا ههم

 يتساكنان نتايج موفق يو اقتصاد ياجتماع يهاساختار
   .)1384 ،فتاحي( اندآميزي نداشته

تا  يستميبا س يك سامانه عرفيدر حد  يهاطرح
 ي، كمك در اعطايچند بعد ر متمركز ويغ يحدود
 نمودن آنها ياقتصاد ،هاپروژه ياجرا براي يبانك يوامها

و  يعيطب يهاساكنان به عرصه يوابستگ يجيو كاهش تدر
 يو سپردن كار به مردم با همكار يلين سوخت فسيمتأ

ت، نظارت و يدخالت در هدا هاتنو  ياسالم يشوراها
شتر ساكنان را فراهم يهر چه ب نه مشاركتيكه زم يابيارزش

با مشاركت  يهادر واقع طرح .)1384 ،فتاحي( سازديم
 اجتماعي، طينه چندان دور كه شرا ياندهيآ يبرا  مردم

حاكم فراهم  و فرهنگ زيست محيطي ياقتصاد ،ياسيس
ها مالكيت از دولت در اين طرح .مناسب خواهد بود ،شود

وسيله  هاي الزم در جنگل بهكارساير شود ولي سلب نمي
 يخكشي زيرا .)1381يخكشي، (شود مردم منطقه انجام مي

) 1379(ي نجف و )1383( يخكشي، آرتا و )1381و 1351(
با مشاركت مردم را موجب ثبات اقتصادي  داري جنگل

محل خارج  كه از جاي اين بهثروت توليدي  د،ندان محل مي
. گيردمان محل مورد مصرف قرار ميشود، در ه

ترين و پايدارترين روش محلي موثرترين، ارزان داري جنگل
كه  يو تا زمانان ين ميدر ا). 1379 ،ينجف( حفاظت است

گذار  يهااز به استفاده از طرحين ،ط فوق فراهم شوديشرا
يط شرا آوردن شتر و فراهميب بياز تخر يريجلوگ يبرا
در  .باشدهاي زاگرس ميم براي مديريت پايدار جنگلالز
درنظر  د بايگذار با يهاو طرح هااستين جهت سيا

 يطراح مردم محلي يو اجتماع ياقتصادگرفتن مالحظات 
در راستاي  بومي داري جنگلن رو استفاده از ياز ا. شوند
به  .تواند گام مثبتي باشدبا مشاركت مردم مي داري جنگل

هاي حاكم بر يك ، قوانين و سنتمجموعه فنون
كه توسط ) عرف در زاگرس لُرنشين(اي مشخص  محدوده

مختلف حضور در منطقه  هايمنطقه طي سال مردم محلي
و حفظ براي ) جنگل(براي مديريت منابع محدود 

آيندگان، آميخته با هنر و فلسفه وجودي زندگي مشترك و 
قوانين آن از جمله . بومي گويند داري جنگلمتعادل، را 

ي انساني يمقرارات دام متعادل، نحوه چرخش دام و جابجا
 داري جنگلعلت اينكه اين  بهآباد در منطقه شول. است

عشايري  داري جنگلگردد،  بومي توسط عشاير اجرا مي
 اماني .)ب -1385 و 1384عادلي ( شودخوانده مي

 يفعال برا يندهايفرآ يتمام متعقد است كه) 1383(
مردم  يمشاركت و همكار ،يريپذتيولتحقق مسئ

فع و وابسته به جنگل، در نيذ يروستاها و جوامع محل
اء، يامر حفاظت، اح در يجنگل يها رامون و درون عرصهيپ

) و دست كاشت يعيطب(م يحر يهاتوسعه و استفاده جنگل
محلي  داري جنگل )ير چوبيو غ يچوب( يمنابع جنگل

  .باشد مي
مردم در  يو سنت ينش بومد بر استفاده از دايكتأ
مورد توجه قرار  براي زاگرسبا مشاركت مردم  داري جنگل
در  .),.Ghazanfari et al  2004;1383 ،اماني( است هگرفت
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 يهاعلت وجود نظام بهشته واقع در چند دهه گذ
ه بر دانش و يبا تك يعيحاكم بر منابع طب يبردار بهره
ط يان و محن انسيب، يسنت يهاو تشكل يبوم يآور فن
 است هو با ثبات وجود داشت يك تعادل نسبيست يز
گرگين طوري كه  به .)1383عبداللهي  و 1381يخكشي (
اران كردستان اعالم داشت زبا بررسي مراتع كما) 1383(

نوعي منش اكولوژيكي است و  برداري بوميكه بهره
 .سازدگياهي و خاك مراتع وارد نمياي به پوشش لطمه

ثبت، تدوين و اصالح در طرح ) 1382(ري همچنين غضنف
هوارخول كردستان به اين نتيجه دست  بومي داري جنگل

هاي كوتاه تواند شيوه جنگل مي ديريت بومييافت كه م
مدت در مناطق جنگلي زاگرس شمالي و همسو با 
نيازهاي جوامع محلي از جمله چوب سوخت و تغذيه 

اين  .ذار استگثر و تأثيرؤم كه كامالً چهارپايان باشد
داليل مختلف در بسياري از نقاط زاگرس در حال  بهتعادل 

يكي از ) 1377( احمدييرام .است ههم خورد بهحاضر 
در جنگل و در  ويژه بهداليل تخريب منابع طبيعي را 

 يو نظام ايل خوردگي فرهنگ هم بهنشين طق بختياريمنا
اركت ته و مشبه اين دليل نظم موجود از بين رف. داندمي

 .كندي توصيه مييرا در طرحهاي اجرا مردم محلي
به مقايسه مديريت اعمال شده در طرح  )1383(رجبي مير

يخكش  مردم محليبا مشاركت  مديريت پايدار منطقه
 است هراي طرح پرداختا قبل از اجتبهشهر در شمال ايران 

هاي مشاركتي احياء، دهد با اجراي طرحكه نشان مي
 .گيردثرتر و بهتر انجام ميؤبع طبيعي منااصالح و توسعه م
هاي ديگر مانند چين با بررسي اثرات از طرفي در كشور

 داري جنگل( روستايي داري جنگلاصالح اقتصاد بر 
در شرق و  FAOروستايي در واقع طرحي است كه توسط 

كه در آن مالكيت  است هجنوب شرق آسيا به اجرا درآمد
اين مديريت براي . شود جنگل به روستايي واگذار مي

شود، زيرا جنگلها در ايران دولتي و جزء ايران توصيه نمي
 1995ـ  1975هاي در دوره زماني بين سال )باشندانفال مي

كي كردن و آزاد كردن بازار را بر روي سطح ااثرات اشتر
و به اين  برداري الوار بررسي كردههمنطقه جنگلي و بهر

هاي مختلف ه ميان استانرسيدند كه تفاوت عمدنتيجه 
، باشدين محلي موجود براي تصدي زمين ميناشي از قوان

 دل انسان با درنتيجه دانش بومي كه خود نتيجه تعا
  نقش مهمي در مديريت جنگل دارد است طبيعت

)2000 Zhang et al.,.(   
مختلف  يتهايرير مديجنگل تحت تأث يداريپا يابيارز

در كه  يطور به ،ار مهم بودهيسب يندهآ يهايزيربرنامه يبرا
 گزارشبه اين منظور  توسط فائو ييهاشاخص 2005سال 
ارتباط  مورددر اين گزارش جدولي در  .است هشد

مديريت پايدار جنگل در ارزيابي  يهاموضوعي شاخص
كه توصيه  )1جدول (ملي منابع جنگلي وجود دارد 

هر كشور با توجه به شرايط جنگلهاي خود  است هشد
. و منابع جنگلي را ارزيابي كند ها را بومياخصش

شود سه شاخص موجودي كه مشاهده مي طوري همان
منابع جنگلي، تنوع زيستي و عمليات اقتصادي ـ اجتماعي 

و براي شرايط منطقه مورد مطالعه  بيشترداراي اهميت 
   .تر هستندمناسب
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  )FAO, 2005(ل در ارزيابي ملي منابع جنگلي هاي مديريت پايدار جنگـ ارتباط موضوعي شاخص 1جدول 

موجودي منابع  گرايش ملي
 جنگلي

سالمتي و حيات
 جنگل

تنوع
 زيستي

عمليات توليدي 
  جنگل

عمليات حفاظتي 
  منابع جنگلي

عمليات اقتصادي 
  اجتماعي

      ٭ ٭   ٭ موجودي جنگل

  ٭        ٭ مالكيت جنگل

  ٭  ٭  ٭ ٭    طراحي جنگل

  ٭  ٭   ٭ ٭  ٭  مشخصات جنگل

  ٭    ٭ ٭   ٭ ذخيره رويشي

  ٭    ٭ ٭   ٭ ذخيره بيوماس

  ٭    ٭    ٭ ذخيره كربن

  ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  اثرات تغييرات طبيعي

  ٭    ٭ ٭   ٭  درختيتنوع گونه

  ٭    ٭ ٭   ٭  تركيب ذخيره رويشي

  ٭    ٭    ٭ برداشت چوب

  ٭    ٭      ارزش برداشت چوب

  ٭    ٭ ٭   ٭  برداشت غيرچوبي

  ٭    ٭      ارزش غيرچوبي

  ٭         غالاشت

  

 ايدر تحقيق مشابه) 1383( عليجانپور و همكاران
طقه حفاظت شده و هاي جنگلي دو منبخشي از توده

هاي كمي يارسباران را از نظر ويژگ غيرحفاظتي جنگلهاي
نتايج آنها نشان داد كه . دمورد مطالعه و مقايسه قرار دادن

ار و تعداد در هكتهاي كمي سطح مقطع برابر سينه ويژگي
حفاظت شده ارسباران  هاي جنگلي منطقهدرختان در توده

هاي جنگلي غيرحفاظتي داري بيشتر از تودهطور معني به
  .است

 يابيمنظور ارز بها يمختلف دن يدر مناطق جنگل
از . است هشد استفاده يمختلف يجنگل از روشها يداريپا

ـ  ياقتصاد يارهايها و مع شاخص جمله استفاده از
 يفاز ياستفاده از روشها توان مي عنوان مثال به ،ياجتماع

دار جنگل يت پايريمد يهاارها و شاخصين معييتع يبرا
مختلف  يهادادهب يوه از تركين شيدر ا .را ذكر كرد

و نظر دانشمندان ، ياسيحاصل از سه بخش عوامل س

ن يرگذار در ايتأث از عوامل. شودياستفاده م يعوامل بازار
از به يباشد كه نيت مينه ارزش هر محدودن آستاتعييوه يش

و هماهنگي ميان سه ستم ياز اكوس ياطالعات علمداشتن 
  ).Mendoza & Prabhu, 2003( دارد ياد شدهبخش 

 تحليلا، يدر جنوب شرق آس يگريدر پژوهش د
ن، يپيليسه كشور ف يو تجارت آزاد در جنگلها يداريپا

از  ين بررسيدر ا. است هلند صورت گرفتيو تا ياندونز
ش صادرات و واردات يمانند افزا ياقتصاد يهاشاخص

. جنگل استفاده شد يسرپا يچوب و شاخص موجود
كه در بخش  ييفوق نشان داد كه كشورهاق يج تحقينتا

شتر از يجنگل آنها ب ياند، موجودصادرات رشد داشته
  ).Shimamoto et al., 2004( است هدست رفت

  اي بررسي بر يوپيخشك ات يدر جنگلها
صورت  بهاز دخالت انسان  يست ناشيط زيب محيتخر
گونه  يچوب سوخت بر رو يآوردام و جمع يچرا
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Boswellia papyrifera  ل يتحل ياقتصاد از شاخص
دات استفاده ينه تولين هزيانگيو م يارزش خالص فعل

شتر يبا پوشش ب ينشان داد كه منطقه جنگلج ينتا. كردند
باشد يم ياز نظر ارزش خالص فعل يت بهتريوضع يدارا

)Tilahun et al., 2006.(  
فرانسه و  يجنگل در چند منطقه يگريدر پژوهش د

از عنصرهاي كم مصرف شيميايي براي ارزيابي هلند 
در اين بررسي . پايداري اكوسيستم جنگل استفاده كردند

گونه بلوط و با  10اثرات سنك آهك را بر روي 
 و بيوماس محاسبه كردند گيري رشد هوايي اندازه

)Bakker, 1999(. الت متحدهايدر ا يگريق ديدر تحق 
جنگل در اثر اعمال  يداريپا يابيارز يبرا آمريكا
ب يتخر يريگاز شاخص اندازه يبردار و بهره يسوز آتش

ساله جنگل استفاده كردند  100 يساز هيخاك و شب
)Charles & Garten, 2006.(  

 حاضر تحقيق هدف از ،دط موجويبا توجه به شرا
بر روي پايداري جنگل عشايري  داري جنگلبررسي تأثير 

ت مناسب يريو مد داري جنگلن نوع يافتن بهتري در جهت
باشد، به مي محلياي منطقه با همكاري مردم هلجنگدر 

مندي ل و رضايتطريقي كه آسيب وارده به جنگل حداق
  .مردم حداكثر باشد

  

  مواد و روشها
  مطالعه منطقه مورد

شرق  يلومتريك 124آباد لرستان در فاصله منطقه شول
و شهرستان بخش ززوماهر در وآباد خرم شهرستان

اقوام مستقر در اين منطقه از  .است هگودرز واقع شديال
رهاي بختياري و از دو طايفه عبدالوند و فوالدوند هستند لُ

 روي و از طريقكوچمهروي و نيكه با دو منش كوچ
از نظر موقعيت  .كنندري و كشاورزي زندگي ميدامدا

 تا  33° 12′ 53″جغرافيايي بين عرض جغرافيايي 
 تا 48° 55′ 45″رافيايي و طول جغشمالي  °33 ′16 16 ″

منطقه مورد . است هگرفتقرار شرقي   °49 ′04 ″41
سه : هكتار شامل 4230داراي مساحت تقريبي پژوهش 

هكتار  1480يبي گپ با مساحت تقركمر -1عرف محلي 
توسط مردم محلي اجرا  عشايري داري جنگلكه در آن 

عمودي و با مسافت  ياصول كلي بر جابجاي. شود مي
در اين سيستم . است هبود) كيلومتر 10حداكثر (كوتاه 

تعيين نظم مكاني و زماني بر عهده سرپرست و بزرگ ايل 
هدف از اين جابجايي تنها كسب درآمد و عدم . است

مانند دوري دام از كشاورزي براي جلوگيري (هزينه ايجاد 
در ابتداي بهار همگي . باشد يم) از آسيب رساندن آنها

هاي طايفه در يك مرحله به باالترين قسمت منطقه دام
 تا 20(مرحله  5 تا 4در ادامه طي  بعد. شوندانتقال داده مي

. گردندي و پايين كوه جابجا مييبه مكان ابتدا) روزه 30
اين ميان دام در هر روز فقط در يك مكان و در هر  در

حفظ زادآوري و (كند سال در يك زير عرف چرا مي
شود اين نظم باعث مي). دوري از تخريب كشاورزي

هنگام نبودن دامها حفظ شود و  بهعلوفه در هر زير عرف 
هم اكنون در . ديگر نيازي به استفاده از درختان نباشد

شود، ولي در حيه تي اجرا ميكمرگپ اين مديريت سن
از آن مانند چرخش  يهاي دنگ بخشخير و در عرف دره

ها وجود دارد كه سه نوع رفتار متفاوت دام در زير عرف
عرف  -2 .دهدنسبت به جنگل در سه عرف را نشان مي

 داري جنگلدر آن  هكتار كه 1750حيه با مساحت تقريبي 
با مساحت دنگ عرف دره -3شود عشايري اجرا نمي

هكتار كه حالت ميانه دو عرف ديگر را  1000تقريبي 
   .شيب غالب در اين سه عرف جنوبي است. دارد
 يهامه خشك با زمستانين يجزء نواح ن منطقهيا

از  آن و ارتفاع متوسطگودرز بوده يمعتدل شهرستان ال
 ).1376 فر، سهرابي و مهدي( متر است 1630ا يسطح در

قه با توجه به عدم وجود ايستگاه براي بررسي اقليم منط
ايستگاه هواشناسي كه  6هواشناسي در محدوه آن از آمار 

ميانگين . استفاده شد ،نزديكترين ايستگاه به منطقه هستند
ميانگين  گراد ودرجه سانتي 98/20ثر دماي ساالنه حداك
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ا متوسط ب درجه سانتيگراد 61/3اقل دماي ساالنه حد
آباد محاسبه متر براي منطقه شولميلي 6/628بارش ساليانه 

  .شد
 درموجود  ياصل ياختچهرو د يدرخت يهاگونه

، .Quercus brantii Lind)( بلوط :عبارتند از ن منطقهيا 
  كمي، كPistacia atlantica Zohary Rech.f)( بنه

(Acer monspessulanum Pojark Rech. f)ك، بادام 
(Amygdalus scoparia Spach.)يحشو ي، گالب 

 (Pyrus glabra Boiss.) ،ديب (Salix triandra L.) ،
 ، گز(.Platanus orientalis Gord. Janko) چنار

(Tamarix ramosissima Ledeb.)تلخ ، سنجد
)Hippophae rhamnoides Lag.(نارون ، 
 (Ulmus carpinifolia Borkh.)، زالزالك (Crataegus 

aronia Bosc.)انگشت ، پنج (Vitex agnus Castus 

Haussk.) و خرزهره )Nerium indicum Boiss. Rech.( 
  .)الف-1385 ،عادلي ؛1384 نام، بي(

 دارزهيتا متوسط سنگر يگسن بافت يخاك منطقه دارا
منطقه موردنظر در . است قيعممهيعمق تا نصورت كم بهو 
قرار خورده نيران جزء زاگرس چيا يساختمان يبندميتقس

م شامل يساده و مال يشناسنيمدارد كه با ساخت ز
و هم  بهك ينزد يسهايسها و ناودياز رشته تاقد يامجموعه

باشد كه يم يشرقجنوب به  يغرب فشرده با امتداد شمال
. دهنديل ميها را تشكها درهسيسها ارتفاعات و ناوديتاقد

ل يمنطقه را تشك يتولوژين ليتر ت عمدهيآهك و دولوم
وسن از دوران يگوسن كاميه الدهند كه متعلق به دور يم
 نام، بي ؛1376 فر، مهديسهرابي و ( هستند يشناسنيزم

1384( .  
  

  تحقيقروش 
منظور انتخاب مناطق داراي شرايط يكسان  بهدر ابتدا 

 دليل بهتفكيك شرايط موجود  لحاظ رويشگاهي كه تنها به
سنتي باشد؛ سه عرف كمرگپ، حيه و  داري جنگل
و داراي شرايط  )1شكل ( همدنگ كه در كنار  دره

و با سرانه  )3و  2 هايجدول( تقريباً يكسان رويشگاهي
دنگ  هكتار، دره 75/2كمرگپ  طبيعي تقريباً مشابه،منابع

مطالعه و  يبرا .هكتار انتخاب گرديد 32/3و حيه  42/2
ت يريدتحت م ان سه عرفيم يسه تفاوتهايمقا

 يمحلت يريو بدون مد )گپكمر( يريعشا داري جنگل
شده توسط فائو  يمعرف يارهاياز مع گدنو دره )هيح(
در جنگل را نشان  يداريدار جنگل كه پايت پايريمد يبرا
 يشده بررس يمهم معرف عاملدو . دهد، استفاده شديم

   باشديم يستيو تنوع ز يمنابع جنگل يموجود
)F.A.O., 2005(. با  يمنابع جنگل يدر بخش موجود

ت يريمد يهاه طرحيارائه شده در ته دستورالعمل بهتوجه 
تاج  عامل ،)1375 ،نام بي( در منطقه زاگرس يمنابع جنگل

منطقه مورد  يشناسوه جنگليو ش يپوشش درختان جنگل
منظم  ين اساس از آماربرداريبر ا .قرار گرفت رزيابيا

يك متر و قطعات نمونه  1000×1000با شبكه  يفدتصا
محاسبه  يبراو ) 1380، نام بي( به شكل مربع هكتاري

تعداد قطعه نمونه از روش مشخص بودن اشتباه 
و با تعيين حداقل و حداكثر تاج ) درصد 7( يآماربردار

) 1379 ،يزبير( به انحراف معيارسپوشش براي محا
قطعه، در منطقه  13رگپ تعداد در منطقه كم .استفاده شد

د بع قطعه 15قطعه و منطقه حيه تعداد  11دنگ تعداد دره
 1( جنگلغير حذف تعدادي قطعه نمونه با كاربري  از

 1، يعلت وقوع در منطقه مسكون بهقطعه در كمرگپ 
در حيه قطعه  2و  بودن ياعلت صخره به دنگ قطعه در دره

 )علت واقع شدن در منطقه مسكوني و زمين كشاورزي به
نوع از جمله  هاي مورد نظرمشخصه .برداشت گرديد

قطر متوسط ، )زادزاد و شاخهدانه( يناسشجنگل گونه، مبدأ
و  )هادر جست گروه(تاج پوشش، تعداد جست 

در بخش . يري شدگاندازه منطقه گرافيشخصات فيزيوم
از دست آمده  هب يهابا توجه به داده يستيار تنوع زيمع

 ريجوانش يستيشاخص تنوع ز رابطهو  يقطعات برداشت
طعات در ق يستيشاخص تنوع ز ،)1380 ،يحسين(



  29  1شمارة  16فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

دست  به گدنه و درهيگپ، حمنطقه كمر در سه يبرداشت
   .آمد
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ام در تركيب i نسبت درصد گونه   Pi در آن كه   
هاي براي گونه 1كد ( گونه يكد ارزش  Wi قطعه؛

 2اي با فراواني زياد مانند زالزالك و بادام، كد درختچه
ي همراه مانند گز و بيد، اهاي درختي و درختچهبراي گونه

هاي مورد مصرف زياد و حياتي براي  براي گونه 3كد 
ها تعداد كل پايه  N ؛)ارژن و زندگي مردم مانند بلوط، بنه

مساحت قطعه نمونه به آر  A و در سطح قطعه نمونه
   .باشد يم

ام آزمون جاقدام به ان ،يآمار يهاسهيقبل از انجام مقا
از آزمون ن منظور يهم به. ديگرد ها بودن داده نرمال

تعداد  يبرا) 1381 ،يريزب(رنوف يكولموگرف ـ اسم
ن روش از يدر ا. عدد استفاده شد 40نمونه كمتر از 

تاج پوشش درختان در  يريگحاصل از اندازه يها داده
ب ين ترتيبد. دياستفاد گرد يمربع يمتر 2طبقات مختلف 

، )D(سه آن با مقدار جدول يو مقا D̂محاسبه  يكه برا
مورد انتظار از روش  يفراوان

S
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مقدار وسط : iDب يترت به( =
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تعداد كل : iZ ،nازاء ه ب نرمال يمنحن yا يارتفاع 
انس يجذر وار :Sطبقات،  يپهنا: dجامعه،  ياعضا
رابطه از  D̂در ادامه  .دست آمد به) توده
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iEF مورد  يتراكم يفراوان
انتظار و 

iBF مشاهده شده،  يتراكم يفراوانn : تعداد
حاصل از  يها داده تحليل يابر .محاسبه شد) هانمونه
 يسه گروهيمقا و SAS يآماراز نرم افزار  يبردارنمونه

   .استفاده شد SNK از روش هانيانگيم

  

  

  
                                                                                    

                                                                            
  

  هاي مورد مطالعه در استان لرستانـ موقعيت عرف1شكل 
 
 

 دنگ            حيهگمرگپ          دره
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  شيب در سه عرف مورد مطالعه) هكتار(و وسعت ) درصد(فراواني ـ وضعيت 2جدول 
  طبقه شيب

  )درصد( 
  حيه  دنگدره  كمرگپ

  وسعت   فراواني   وسعت   فراواني   وسعت   فراواني 

٢/٩٥  %٤٤/٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥ – ٠  

٩٢/٩٩  %٧١/٥  ٨/٥  ٥٨/٠  ٥٤/١٥  ٠٥/١  ١٢ – ٥  

٧٧/٢٢٩  %١٣/١٣  ١٠٢  ٢/١٠  ٧٤/١٨١  ٢٨/١٢  ٣٠ – ١٢  

٧٥/٧٣٦  %١٠/٤٢  ٣/٥٣٢  ٢٣/٥٣  ٣٤/٦٣٦  ٣٢/٤٢  ٦٠ – ٣٠  

< ٨٥/٥٧٠  %٦٢/٣٣  ٣٦٠  ٣٦  ٣٨/٦٥٦  ٣٥/٤٤  ٦٠  

  

  هاي مورد مطالعهجهت شيب در عرف) هكتار(و وسعت ) درصد(فراواني  ـ وضعيت3جدول 
  

  جهت شيب
  حيه  دنگدره  كمرگپ

  وسعت   فراواني   وسعت   فراواني   وسعت   فراواني 
  ۲۴/۴۱۴  %۹۱/۲۳  ۰۱/۱۰۶  %۶۰/۱۰  ۸۲/۳۲۴  %۸۰/۲۱  شمالي

  ۰۳/۴۷۰  %۱۳/۲۷  ۲۴/۴۳۶  %۶۲/۴۳  ۵۷/۳۹۸  %۷۵/۲۶  غربي

  ۲/۵۲۷  %۴۳/۳۰  ۴۳/۲۹۰  %۰۴/۲۹  ۲۰/۵۲۸  %۴۵/۳۵  جنوبي

  ۴۰/۳۱۳  %۰۹/۱۸  ۷۲/۱۶۷  %۷۴/۱۶  ۵۵/۲۳۸  %۰۱/۱۶  شرقي

  ۶۲/۷  %۴۴/۰  ۰  ۰  ۰  ۰  جهتبدون

 
  نتايج
سه هر  هايداده بودن نرمالج حاصل از آزمون ينتا

 95به احتمال نشان داد كه ه يدنگ و حرف كمرگپ، درهع
ب يترت بهطوري كه  به. قرار دارند نرمالع يدرصد در توز

كه از  0961/0برابر  D̂عرف كمرگپ مقدار يبرا
عرف  يبرا. باشديكوچكتر م 105/0 يعنيجدول Dمقدار
 يعنيجدول Dكه از مقدار 119/0برابر  D̂دنگ مقداردره

 D̂ز مقداريه نيعرف ح يبرا در نهايتكوچكتر و  124/0
كوچكتر  093/0 يعنيجدول Dكه از مقدار 086/0برابر 
   .است

ات مربوط به آمار ي، عمليسه آماريش از انجام مقايپ
ه و يپس از تجز). 4 جدول(صورت گرفت  يفيتوص
سه سطح يدست آمده در مقا هج بيها، نتاداده يل آماريتحل

نشان ه يو ح گدنسه عرف كمرگپ، درهان يتاج پوشش م
گپ ز نظر تاج پوشش در كمرجنگل ا يداريكه پا داد
 گدنبا عرف دره% 5در سطح  يداريشتر و اختالف معنيب

 ياز طرف ).5جدول ( دارد هيبا عرف ح% 1و در سطح 
درصد تاج پوشش  نيب %1در سطح  يدارياختالف معن

 .)5جدول ( دشه مشاهده يو ح گدندره يهاان عرفمي
گپ كمرن سطح تاج پوشش در منطقه يانگين ميهمچن

 دست آمد هب% 1/20ه يو ح% 42/35 گ، دره دن28/68%
  ).2 شكل(
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  هاي مورد مطالعهگيري شده در عرفهاي اندازهـ آمار توصيفي مشخصه4جدول 
  اشتباه آماربرداريدرصد   حدود اعتماد اشتباه معيار عرف  گيري شده مشخصه اندازه

  تنوع زيستي

  ±۴۲/۱  ±۱۳۷/۰ ±۰۶۳/۰ كمرگپ

  ±۷۷/۸  ±۴/۰ ±۱۸/۰ دنگدره

  ±۱  ±۰۵/۰ ±۰۹/۰ حيه

  تاج پوشش

  ±۷۱/۸  ±۹۵/۵ ±۷۵/۲ كمرگپ

  ±۶۵/۶  ±۲۵/۲ ±۰۷/۱ دنگدره

  ±۶/۹  ±۹۳/۱ ±۹۱/۰ حيه

  زادآوري

  ±۸۳/۳  ±۹/۳ ±۸/۱ كمرگپ

  ±۴۸/۲  ±۲۵/۲ ±۰۲۳/۱ دنگدره

  ±۲۱/۵  ±۶۲/۱ ±۷۶/۰ حيه

  شناسي جنگل مبدأ

  ±۷۷/۱  ±۹۳/۳ ±۸۲/۱ كمرگپ

  ±۹۳/۲  ±۴/۴ ±۲ دنگدره

  ±۷۵/۲  ±۳۳/۳ ±۵۶/۱ حيه

   

  هاي مورد مطالعهـ مقايسه آماري ميان ميانگين تاج پوشش عرف 5جدول 
  2R  ميانگين تاج پوشش  مجموع مربعات  Fمقدار  
  ۷۵۵/۰  ۲۹/۳۵  ۶۹/۲۰۸۳  ۰۶/۲۰*  دنگ دره

  ۷۵۵/۰  ۱۰/۲۰  ۳۳/۴۸۸۲  ۵۶/۸**  حيه

      ۳۳/۴۸۸۲  ۰۶/۲۰**  دنگ ـ حيه دره

  .درصد ۱داري در سطح ، اختالف معني**. درصد ۵دار در سطح ، اختالف معني*
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 يشناسجنگل أل مبديه و تحليج حاصل از تجزينتا
ار ميانگين يله معيوس بهدر سه عرف ) زادخها شايزاد دانه(

 از كل درختان موجود يزاد بودن درختان جنگلدانه تعداد
 ج نشان داد كه ميانگين تعدادينتاو  شد دهيسنج در هكتار

 گريد شتر از دو عرفيمراتب ب بهدر عرف كمرگپ زاد دانه
 يزاد بودن درختان جنگلدانهميانگين تعداد ن يهمچن. بود

 شكل(د ين گردييتعه يشتر از عرف حيدنگ بف درهدر عر
3(.  
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  هاي مورد مطالعهشناسي در عرفمبدأ جنگل -3شكل 

  
دست آمده در  هن مقدار بيشتريب يستيدر بخش تنوع ز

ن يا .)4شكل ( باشديم 64/9 شاخصعرف كمرگپ با 
است  ياوسم اًبيه تقريو ح گدنعرف درهشاخص در دو 

 ).97/4ه يو ح 56/4 گدندره(
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  دنگ و حيهـ تفاوت شاخص تنوع زيستي بين سه عرف كمرگپ، دره4شكل 

  
نتايج نشان داده كه  ،زاددر بخش بررسي زادآوري دانه

مراتب بيش از  بهزاد در عرف كمرگپ دانه تعداد نهالهاي
اين در حالي است كه همين ميزان . است دو عرف ديگر

در ). 5شكل ( باشديمدنگ بيشتر از حيه ف درهردر ع
داري در سطح ها اختالف معنيدرون گروهي گونه مقايسه

قايسه درون گروهي همچنين در م. درصد وجود دارد 1
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درصد اختالف  1ها در سطح عرفمجموع زادآوري 
در سطح  در نهايت). 6جدول ( شوديي مشاهده مدارمعني

داري بين هي اختالف معنيگرو در مقايسه بروندرصد  5
  ).5شكل ( گردديو عرف كمرگپ و حيه مشاهده مد
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  زاد بين سه عرف مورد مطالعهدانه نهالهايداري ميانگين تعداد ـ اختالف معني5شكل 

  
  ههاي مورد مطالعو عرف) گالبي و بلوط، بنه، كيكم، آلبالو وحشي(ها مقايسه درون گروهي ميان زادآوري گونه  -6جدول 

  داريسطح معني  ميانگين مربعات  درجه آزادي  
  ۴۴/۱۰٭٭  ۵۲۴/۳  ۴  گونه

  ۴۹/۶٭٭  ۱۸/۲  ۲  عرف

  .درصد ۱داري در سطح اختالف معني: ٭٭

 
    بحث 
جنگل در  ويژه هب يعيب منابع طبيل تخرياز دال يكي

 يليو نظام ا فرهنگ يخوردگهمن بينشياريمناطق بخت
ن پژوهش نشان داد كه ياج ينتا .)1377 ،احمديامير( است

 ،دنگدرهه و با شدت كمتر در عرف يدر عرف ح
دار جنگل يت پايريدر مد ينش بومدا يخوردگ هم به
 يهاب جنگليعامل مهم در تخر) يريعشا داري جنگل(

خوردگي در واقع  هم بهاين  .است يادشده يهاعرف
دهنده از بين رفتن تعادل نسبي انسان با محيط اطراف  نشان

 هيعبدالل و )1381(يخكشي  باشد كه توسطخود مي
   .است هكيد قرار گرفتنيز مورد تأ )1383(

 ياد شدهان سه عرف يدست آمده در م هب يهاتفاوت
پوشش در سطح منطقه با از تاج عاملكه ساخت  مشخص

 يرات فراوانييدستخوش تغ يريعشا داري جنگلن رفتن يب
در  يزمان و يبا عدم وجود نظم مكاندر واقع  .است هشد
ويژه  به يعيمنابع طب ،ريها توسط عشادام ييجا هجاب

 هاعرفزيرطول سال و در تمام  يمنطقه در تمام يهاجنگل
ن رفتن ين خود باعث از بيا .رنديگيمورد استفاده قرار م

كه عامل ( زيستي هاي مهم از جمله تنوعاخصش يجيتدر
گر يطرف د شده و از )است اي شدن جنگلتك گونه

زاد و در واقع زاد به شاخه از دانه يشناسوه جنگلير شييتغ
 شتر و در نتيجهيب يهابيتخر بلوط باعث يهاجست گروه
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كه وابسته به منابع  هاعرف مردم محليلطمه به اقتصاد 
 جانپوريج عليجه با نتاين نتيا .است هشد ،باشدطبيعي مي

ان دو يجنگل م يدر مورد تفاوت مشخصات كم )1383(
 جين با نتايفاظت شده و نشده و همچنتوده ح

Shimamoto et al., 2004  در مورد دخالت انسان و
است كه با  ين در حاليا .تخريب جنگل همخواني دارد

 يهادر كمرگپ، شاخص يريعشا داري جنگلوجود 
در اين عرف ت بهتر جنگل را يشده وضع يريگاندازه

 ريدا جنگلان كرد كه يبتوان يپس م. ددهينشان م
همسو با  يبردارهمدت بهر  كوتاه يهاوهيش عشايري

 يكيك نوع منش اكولوژيو در واقع  يجوامع محل يازهاين
گر در يد نان مطلب توسط محققيا. باشديمنطقه م يبرا

ثبت  يسنت يبرداربهره يشان براهمناطق مورد مطالع
ان يتفاوت م). 1383 ،نيگرگ ؛1382 ،يغضنفر( است هشد

از  يگريد يدر نواحمتفاوت  يت سنتيريمناطق با مد
 .است هنيز اثبات گرديد) Zhang et al., 2000(ن يجمله چ
از عرف و مهاجرت مردم  موجب ،بيتخر يدععواقب ب

يخكشي  مطالعات جينتا كه با خواهد شد ار شدن آنهيفق
از  تياحك Zhang et al. (2000) و) 1381، 1351(

  .دداردر يك راستا  فقيرتر شدن مردم و افزايش مهاجرت
 يكه برا دهدهاي مطالعه حاضر نشان مييافته
 زاستفاده ا ،منطقه يعيشتر منابع طبيب بياز تخر يريجلوگ

با  ،مذكور يهاعرفت جنگل يريدر مد مردم يدانش بوم
 ؛)1384، فتاحي(هاي مدون قبلي وجود ضعف در مديرت

ممكن است كه  حل ن راهيترتن و راحين، ارزانتريبهتر
 ،)1383( و يخكشي آرتا ،)1351(يخكشي  توسط

براي مناطق مورد  )1383( يرجبريمو ) 1382(غضنفري 
  .است هشد و عنوان يبررسشان مطالعه

با هر ( هر كشور ،نابع ذكر شدكه در مرور م همان طور
 يارهاياز روشها و مع )خاص خود يشينوع منطقه رو

. است هدجنگل استفاده كر يداريپا يابيارز يبرا يخاص
ن پژوهش مورد توجه قرار گرفت استفاده از يآنچه در ا

 يجهان يارهايعنوان مع بهارائه شده توسط فائو  يارهايمع

و  يسازياز به بوميجنگل بوده كه خود ن يداريپا يابيارز
سندگان ين رو نوياز ا. شده دارد يمبو يهااستفاده از روش
ر شاخص مهم ب يخود توجه كامل يهايريگمقاله در اندازه

 Shimamoto يگريبع داكه توسط من يـ اجتماع ياقتصاد
et al., 2004; & Prabhu, 2003; Charles & Garten, 

2006; Tilahun et al., 2006 د توجه و استفاده قرار مور
انسان در  يبردار ن دخالت و بهرهيا .اند، داشتهاست هگرفت
ن ياز ا ظهور كرده؛ يريعشا داري جنگلباد توسط آشول

 يهاجنگل يبرا يـ اجتماع يرو استفاده از شاخص اقتصاد
ند مان نيزاگرس لُرنش ويژه بهران يزاگرس در غرب ا

 يريعشا داري جنگلر يتأث يبا بررس(ن مقاله ياستفاده در ا
ست به يبايم ياز طرف. شود يه ميتوص) يداريپا يبر رو

 نياهاي مختلف روشن نكته توجه كرد كه استفاده از يا
دارد  ياق و موشكافانهياز به داشتن اطالعات دقيشاخص ن

 ,.Mendoza et al( يمانند استفاده از روش منطق فاز

كه ) Tilahun et al., 2006( يو ارزش خالص فعل) 2003
 زيادنه يو هز ي، سختيبا توجه به نداشتن اطالعات ادوار

 گر ماننديد هاياز، استفاده از روشيها مورد نافت دادهيدر
 ,.Shimamoto et alجنگل كه توسط  يسرپا يموجود

جنگل كه توسط  يكم يهايريگا اندازهيو  (2004)
ط ياند، در شراكار رفته به )1383(و همكاران  جانپوريعل
نشان دادن اثرات  يت جنگل زاگرس برايريمد يفعل

ه يتوص) يـ اجتماع يشاخص اقتصاد(دخالت انسان 
 يهايريگها با اندازهاخصن استفاده از شيهمچن. شود يم
 تجزيهافت اطالعات فراوان مانند يد درنازميده و نيچيپ

 يسازهيا شبيو ) Bakker, 1999(عناصر كم مصرف خاك 
منطقه مذكور  يبرا) Charles & Garten, 2006(جنگل 

نوپا بودن فعاليت علمي و پژوهشي جنگل توصيه علت  به
  .گردد نمي

 اصالح شده يريعشا اريد جنگل ان استفاده ازيدر پا
يا همان  )Ghazanfari et al., 2004 ;1383 ،يامان(

كوتاه  يزمان يهادوره يراب آبادگذار منطقه شول طرح
با  ياد شده يهاعرف در ت جنگليريمد منظور بهمدت 
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-يشنهاد ميپ يدولت يهاو آموزش و كمك مشاركت مردم
سمت  به كينزد ياندهيدر آست يبايشنهاد مين پيا .گردد
كه توسط با مشاركت مردم  داري جنگلكردن  يياجرا
و  آرتا، )1381 و 1351( يخكشياز جمله  يگرين ديمحقق

، ميررجبي )1383(اماني ، )1379( ينجف، )1383( يخكشي
، است هد قرار گرفتكيز مورد تأني )1384(و فتاحي  )1383(

  .پيش برود
  

  سپاسگزاري   
لرستان استان ه شول آباد از تمامي اهالي عشاير منطق   

هاي  كمك فراوان در برداشت براي و آقاي رامين عادلي
  .شود ميتشكر فراوان  ميداني

  

  منابع مورد استفاده
معرفـي الگـوي حفاظـت از     .1383 ،.يخكشـي، ع  و .آرتا، فـ 

كيد بر تقويت بنيه اقتصادي ـ اجتماعي  با تأمحيط زيست 
مجله محيط . درانجوامع روستايي منطقه هزار جريب مازن

  .38-47: 83زيست، اسفند 
ــاني، م ــ ام ــردن . 1383، .ـ ــاتي ك ــي در  داري جنگــلعملي محل

  .9-14: 15ماهنامه دهاتي، . هاي كشورمديريت جنگل
فصلنامه . نشينيمحيط زيست و كوچ. 1377، .ـ اميراحمدي، ب

  .132-145: 23عشاير ذخائر انقالب، 
دفتر . ريت منابع جنگليشرح خدمات طرح مدي. 1375نام،  ـ بي

 سازمان جنگلها و مراتع كشور، جنگلهاي خارج از شمال،
  .صفحه 123

شـرح خـدمات طـرح صـيانت از جنگلهـاي      . 1380 نـام،  ـ بـي 
سازمان جنگلها و دفتر جنگلهاي خارج از شمال، . زاگرس

  .   صفحه 96 مراتع كشور،
اداره . آبادطرح صيانت از جنگلهاي منطقه شول. 1383 نام، بيـ 

  .صفحه 94. كل منابع طبيعي استان لرستان
هـاي  در جنگل بررسـي تنـوع زيسـتي   . 1380 ،.م .حسيني، س ـ

مجموعـه مقـاالت همـايش    . سوزني بـرگ شـمال ايـران   
ــديريت  ــدار جنگلم ــاي شــمال و توســعه پاي ــاالت ه ، مق
  .35-45 :پوستري

انتشـارات دانشـگاه    .آماربرداري در جنگل. 1379 ،.م. زبيري -
  .صفحه 402 تهران،

انتشـارات دانشـگاه   . سـنجي جنگـل  زيست. 1381 ،.م. ـ زبيري
   .صفحه 411تهران، تهران، 

بررسي وضعيت كمـي  . 1376 ،.فر، دمهدي و .ر. ـ سهرابي، س
آبـاد  توده لـرگ منطقـه شـول   ) شناسيجنگل(و تشريحي 
  .8-20: 35مجله جنگل و مرتع، . استان لرستان

. آباد لرسـتان عشايري در شول يدار جنگل. 1384، .ـ عادلي، ك
سمينار كارشناسي ارشد، دانشكده منابع طبيعـي، دانشـگاه   

  .صفحه 30مازندران، ساري، 
ســازي اقتصــاد عشــاير بــا بهينــه. الــف -1385 ،.عــادلي، ك ـــ

مطالعــه مــوردي ( مــديريت نظــام تلفيقــي جنگــل ـ دام  
ارشـد، دانشـكده    ينامـه كارشناسـ   پايان. )آباد لرستان شول
  . صفحه 110ع طبيعي، دانشگاه مازندران، ساري، مناب

ريزي خطـي در اقتصـاد   كاربرد برنامه. ب -1385 ،.ـ عادلي، ك
  .31-35 :34ماهنامه دهاتي، . جنگل زاگرس لُرنشين

 يبرداربهره يبرا يشنهاديپ يدانش بوم .1383 ،.ح ،يعبدالله ـ
 .ق آن بـا دانـش مـدرن   يـ و تلف يبـوم  يآوراز دانش و فن

  .48-49: 11، يدهات مهماهنا
و . ، ضـرغام، ن .ر.مهـاجر، م  ، مـروي .زبيـري، م  ،.ا جانپور،يعل ـ

 يهــاتــوده يكمــ يهــايژگيســه ويمقا .1383 ،.فقهــي، ج
 .حفـاظتي ارسـبارن  اظت شـده و غير حفدو منطقه  يجنگل

  .447-452: )3( 57نابع طبيعي ايران، جلد مجله م
ــراكنش بررســي رويــش و تغييــرات . 1382، .غضــنفري، ه - پ

منظور ارائه الگوي  به دارمازوول و  هاي وي قطري در توده
). لخوره هوا: مطالعه موردي(تنظيم جنگل در منطقه بانه 

 82رساله دكتري، دانشكده منابع طبيعي دانشـگاه تهـران،   
  .صفحه

مؤسســه . مــديريت جنگلهــاي زاگــرس. 1379، .فتــاحي، م ـــ 
 471 ،240ماره شـ تحقيقات جنگلها و مراتع ايران، تهران، 

  .صفحه
ماهنامـه   .هاي زاگرسروند مديريت جنگل .1384 ،.م ،فتاحي  ـ

  .32-35: 23دهاتي، 
بـرداري پايـدار   اسـتراتژي مـديريت بهـره    .1383 ،.م، گرگين ـ

 نامهپايان. كمازارن كردستاناصول اكولوژيك در  براساس
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ــگاه     ــي، دانش ــابع طبيع ــكده من ــد، دانش ــي ارش كارشناس
  .فحهص 136، مازندران

ــيمير - ــ .1383 ،.ح، رجب ــود وضــعيت  نق ــديريت در بهب ش م
مطالعـه  (يان منـاطق جنگلـي   يـ اجتماعي روسـتا اقتصادي  

رساله كارشناسي ارشد، دانشكده  .)موردي يخكش بهشهر
  .  فحهص142 منابع طبيعي، دانشگاه مازندران،

 .قش عشاير در توسـعه اقتصـادي ايـران   ن. 1379 ،.بنجفي،  -
  .89-103: 28، ا و توسعهفصلنامه روست

ــي، ع ــ يخكش ــه  . 1351، .ـ ــتائي در منطق ــران روس ــه عم برنام
مجله منابع . نشين شمال و اثرات آن بر روي جنگل جنگل

  .63-84: 22طبيعي ايران، 
حفاظـت و بهسـازي محـيط     شـناخت،  .1381 ،.يخكشي، ع ـ

ـ كـاربردي  سسـه آمـوزش عـالي علمـي      ؤم .زيست ايران
  .صفحه 455، كشاورزي، تهران  جهاد
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Abstract 
 
The Zagros forests, covering approximately 5.2 million hectares of area, is considered as vital part of 
natural resources in Iran. Regulated and precise management plans to manage the Zagros forests is crucial 
regarding to its economic and social circumstances. Applying the local forestry, involving people’s 
participation in a near future, can be rewarding provided by making the possibility of its implementation. 
In this study, in order to find a transient policy to preparing the Shoul Abad area (Located in Lorestan 
Province) for the participatory forestry, tribal (local) forestry is considered as the best tool that can help to 
record, revise, and correct this kind of forestry. A number of three districts including Kamargap (where 
the tribal forestry is being implemented), Hiyye (where the tribal forestry is not being implemented) and 
Darre-Dang were selected and analyzed by FAO criteria (e.g. investigating the forest resources, 
biodiversity etc.). The forest sustainability was calculated by analyzing the data (regeneration, canopy 
coverage and biodiversity) gathered from the districts, using SAS software. Comparing the mean groups 
was carried out using SNK test. The results showed that the forest sustainability is higher in Kamargap 
district. Hence, applying the tribal forestry is now proposed to manage the forests located in Shoul Abad-
Lorestan. 
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