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 (8/4/5331؛ تاریخ پذیرش: 52/7/5334)تاریخ دریافت: 

 

   چکیده
هتد  از ایتن    مدیریتی استت   ریزی برنامهی و سياستگذارعوامل برای  "معلولی -علت" ۀتحليلی مبتنی بر رابط ،دیپسير ندفرای

  استت دیپستير   چتارچو  های زاگرس شمالی بتا استتفاده از   های سنتی در جنگلبرداریپژوهش بررسی وضعيت مدیریتی بهره

های توابع بختش ررمترده شهرستتان بانته در     از روستا م و کوخ مامويرحساعرفی گندمان، م های سامانبرای اجرای این پژوهش 

 -و جنگتل  یچرایت  -زراعی، جنگتل  -منطقه شامل جنگل، جنگلزمين در این های  کاربری غر  استان کردستان انتخا  شدند 

های  نقشهپوشش گياهی،  ،قومیهای ر و نقشهای  های ماهواره کاربری اراضی منطقه از داده ۀنقش ۀ  برای تهياست زراعی -چرایی

شده شتي  و  بندی کالسه ۀنقش 5:21111رقومی  ۀنقشاز های حاصل از بازدید ميدانی استفاده شد   با استفاده  توپوگرافی و داده

دیپستير   چارچو های مدیریتی از و ارزیابی پاسخ پژوهش موردهای بررسی وضعيت کنونی عرصه منظوربه  شداستخراج جهت 

درصتد   44زراعتی )  -ستطو  جنگتل   ،برداری سنتی در منطقههای بهرهپژوهش نشان داد که از  سيستم های یافتهشد   استفاده

  ایتن  نتد اهبترداری توستعه بيشتتری یافتت    های بهتره درصد سطح جنگل( نسبت به دیگر سيستم 3/42سطح جنگل( و گالزنی )

 موقعيتت کنتونی   گيری شكلو سب  ایجاد کرده ی مورد پژوهش در وضعيت اکوسيستم روستاها ات رابيشترین تغيير هاسيستم

شتده   بيتان برای مواجهه با این وضعيت  دیگری آنهاسازمدستگاه مدیریت دولتی و مختلفی از طر  های مدیریتی پاسخند اهشد

بيشته  و  یطتوب  هتای زراعت در جنگل، حمایتت از طتر    ۀهای اخير، مقابله با توسعممنوع کردن گالزنی در سالاز جمله است 

-های نادر، طر  ساماندهی و مدیریت گالزنی، معرفی معيشت جایگزین و طر  استفاده از انتریی ، جلوگيری از شكار گونهزراعی

هتای  پاستخ بررستی    فعاليتت در مترز   ۀهای ویژصدور دفترچه ، گازرسانی توسط شرکت گاز بانه وهای نو )ربگرمكن خورشيدی(

   بنابراینبه نيروهای پيشران )عوامل اصلی و کليدی( توجه نشده است هادهد که در بيشتر پاسخن مینشا رنهاو نتایج  شده داده

 ۀتشویقی و حمایتی دولت در زمينت  هایسياستاختصاص همچون  یکه به موارد شدهای مدیریتی فوق پيشنهاد در کنار پاسخ

رگاهی رنان از اهميتت   منظور ارتقای سطحبهجوامع محلی  ترویج و رموزشهای برگزاری دوره و جنگلداری محلی اجرای اصولی

   نيز توجه شود سنتیجنگلداری  اصال زیست و   محيط

   زراعی –گالزنی، جنگل  ،شهرستان بانهپاسخ مدیریتی، جنگلداری محلی، جنگل زاگرس،  کلیدی: هایواژه

 
 ایميل:             13583131812تماس:  ۀشمار   مسئول  ۀنویسندmaziarheidari1364@live.com  
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 و هدفمقدمه 

بترداری از محصتو ت   های زاگرس بهتره در جنگل

جنگل و روابط مردم بتا منتابع طبيعتی، بته     غيرچوبی 

 فترد  منحصتربه برداری ستنتی  های بهرهسيستم ۀتوسع

برداری و متدیریت  بهره ۀمبتنی بر دانش بومی در زمين

وابستتگی   (  5382غضنفری، ) شده استمنجر جنگل 

هتای  نشتين در جنگتل  معيشتی جوامع محلی و جنگل

ان( ویژه زاگترس شتمالی )استتان کردستت     زاگرس و به

هتا شتده   برداری سنتی از جنگلایجاد نظام بهره سب 

(  5388ولی پور و همكتاران،  ؛ 5382)غضنفری، است 

تترین عوامتل تخریت      (، یكتی از مهتم  5373) فتاحی

تبتتدیل جنگتتل بتته اراضتتی   را هتتای زاگتترسجنگتتل

بعتدی( در   اراضی کشتاورزی )تت    ۀکشاورزی و توسع

-د  جزیرهدانصورت قطعات کوچ  می ها بهاین جنگل

کننتد کته در   بيان می (5382)و ابراهيمی رستاقی  ای

در معتتر   هتتای زاگتترسجنگتتل درصتتد 21حتتدود 

زراعتی(   -رشتكو  )جنگتل   های زراعتی در زیر دخالت

زدایی تدریجی نيز با حذ  درختان قرار دارند و جنگل

پتذیرد  در مقابتل یكتی از    ها صورت متی  گروهو جست

 -سيستم تلفيقی جنگل زراعی بيشههای انواع سيستم

که زراعت در جنگل بدون حذ  است  5زراعی -چرایی

توانتد  گيرد کته ختود متی   صورت می درختان از عرصه

معاش جوامع محلتی در   امرارو عاملی در جهت تأمين 

 مستقيم جنگل باشد  تخری  با کمترینها جنگلاین 

اقتصتتادی  -هتتای اخيتتر مستتامل اجتمتتاعیدر ستتال

لعات جنگل اهميتت زیتادی یافتته    جوامع محلی در مطا

 مستئله های مختلف به ایتن  است و پژوهشگران از جنبه

هتتای انتتد  اتختتای رویكتترد مشتتارکتی در طتتر پرداختتته

ها، مراتع و ربخيتزداری کشتور،   مدیریتی سازمان جنگل

صورت مشارکتی هها بریزیبرنامه)هر چند فقط در اجرا 

 -عیتوجتته بتته مستتامل اجتمتتا ۀدهنتتدنشتتان، نيستتت(

ریاضتی    استاقتصادی در مدیریت منابع طبيعی کشور 

 تترین عوامتل تخریت  منتابع     ( بيان کترد مهتم  5371)

 
1
 Agrosilvocultural  

زنتدگی ابتتدایی    فقتر و  از  انتد  عبتارت  طبيعی در ایران

دام، چترای   زیتاد  مردم، نارگاهی جوامتع محلتی، تعتداد   

 هتای واقعتی ایتن منتابع      توجهی بته ارزش  رویه و بی بی

( در پژوهشتی بته بررستی    5373فرهادیان و چيتذری ) 

هتا از دیتدگاه    ترویج در حفاظت از جنگل -رموزش تأثير

و نشتان   نتد هتا و مراتتع پرداخت   مدیران سازمان جنگتل 

هتا تتا حتدودی بتا کليتات      مدیران سازمان جنگل ندداد

( 5373گترگين )   انتد ترویج و رمتوزش رشتنایی داشتته   

یت   زندگی در کنار فقر زاگترس از   ۀشيو که کرد تأکيد

طتتر  و نظتتام کشتتاورزی، دامتتداری ستتنتی و رشتتد    

بترداری بتر   جمعيت، سب  شتد حفاظتت، احيتا و بهتره    

    شودپایدار با مشكل مواجه  ۀوسعمبنای اصول ت

هتای جنگلتداری   طر  هایضعف ترین مهمیكی از 

 مشتارکت  ،هتای زاگترس  مشارکتی اجراشده در جنگل

ه هایی است کت محلی فقط در اجرای طر  ۀدادن جامع

اغلت    مسئلهتهيه شده است  این  رنهابدون مشارکت 

شود  ایتن در  میمنجر به عدم پذیرش اجتماعی طر  

 ۀحتتالی استتت کتته دانتتش بتتومی متتردم حتتاوی تجربتت

منظتور  هتای طتو نی بته   ارزشمندی استت کته ستال   

 استت   شتده بترداری جنگتل رزمتایش    حفاظت و بهره

ری کارگيری جنگلدا به بيان کرد که( 5382غضنفری )

توانتتد ستتب  ستتنتی در قالتت  طتتر  جنگلتتداری متتی

عتتادلی و   شتتودپایتتداری اقتصتتادی جوامتتع محلتتی   

بتا   که در عر  کمرگپ نشان دادند( 5387همكاران )

داری عشایری، پایداری جنگتل بيشتتر از   اجرای جنگل

را بترای   یداری مشتارکت جنگلت و  استت دو عر  دیگر 

 پيشتتنهاد دادنتتد  متتدیریت منتتابع جنگلتتی منطقتته   

کتته  نتتد( نشتتان داد5383غضتتنفری )ندبصتتيری و ز

تترین  های نامناس  مدیریت اجرایی، مهمسازیتصميم

هتای  یت متردم محلتی جنگتل   عامل تأثيرگذار بر مدیر

بيتان  ( 5331زندبصتيری و  همكتاران )  زاگرس است  

ان متتدیریت متتردم محلتتی ارجحيتتت گتتکتته ی کردنتتد

( در 5331شتمی و همكتاران )  شتجایی بيشتتری دارد   

 -اقتصتادی  وضتعيت  هشی بته بررستی و  ارزیتابی   پژو

دهدز )در  ۀمنطق صيانت طر  نشينانجنگل اجتماعی
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عتدم  کته  نتيجه گرفتند خوزستان( پرداختند و  استان

ایجاد اشتغال و بهبود نيافتن وضعيت معيشتی مردم و 

تترین  متردم محلتی در طتر  از مهتم     نكردن مشارکت

 ماننتد دی بتوده و در متوار  صتيانت  های طر  نارسایی

های جنگلی و کاهش تعتداد  کاهش استفاده از سوخت

  استتت داشتتته كتترد ختتوبیدام در جنگتتل موفتتل عمل

اجترای ایتن طتر      مزایتا و معایت   همچنين از دیگتر  

پترویه در   ۀمردم به ادامت زیاد  توان به رضایتمندی  می

ها و مراتع در مناطل تحتت  منطقه، بهبود وضع جنگل

تهيه و اجرای طر  توليتد   قرق، عدم عملكرد پرویه در

هتتای رموزشتتی و محصتتو ت غيرچتتوبی، نبتتود برنامتته

ترویجی برای کشاورزان و دامداران اشاره کرد  از سوی 

هتا و تهدیتدهای اجترای طتر      دیگر برخی از فرصتت 

صيانت نيز شامل برپایی ی  نظام مدیریت مشتارکتی،  

وجتتود رودخانتته بتتزرن کتتارون در محتتدوده طتتر ،   

ستوادی تعتداد   بیو برداران، یجی بهرههای ترورموزش

 اشتتاره کتترد  زیتتادی از دامتتداران و کشتتاورزان طتتر   

( بيتان کردنتد کته    5332ایمانی راستابی و همكاران )

منظور کشاورزی، تغيير کاربری اراضتی   زدایی به جنگل

جنگل و چترای دام از موردهتایی هستتند کته ستب       

ایتن   اند  دليل تخری  هرچه بيشتر اراضی جنگل شده

 -هتای اجتمتاعی  تتوان مشتكل  تجاوز به جنگل را متی 

 کتم  مردم محلی، امكاناتاندک اقتصادی مانند دررمد 

سطح فرهنت   زندگی، پایين بودن سطح تحصيالت و 

محيطی بيان کرد  نتایج پژوهش نشتان داد کته   زیست

درصد مردم محلی معيشت خود را وابستته بته    18/74

در پژوهشتی بته   ( 5332نعمتيتان ) داننتد   جنگل متی 

هتتای متتدیریتی )صتتيانت،    روش ۀبررستتی و مقایستت 

هتای زاگترس    مشارکتی، دولتی و تعتاونی( در جنگتل  

که مدیریت جنگتل   گرفتند نتيجهجنوبی پرداختند و  

 دیگرروش جنگلداری چندمنظوره صيانت نسبت به به

نيتا و حيتدری   رحيمی های مدیریتی مقدم است  روش

دليتل  بته  جنگلتداری هتای  طتر   بيان کردند( 5333)

به نتایج مطلو  و نادیده گرفتن مردم بعدی بودن  ی 

 ۀصتتيانت و توستتع چتتارچو انتتد  اکنتتون در نرستتيده

 رخرین طتر  تهيته   ،رویشی زاگرس ۀهای ناحيجنگل

-تمتاعی اج هتای حال اجراست کته دیتدگاه  شده و در  

 شده است   در نظر گرفته رنها ریزیاقتصادی در برنامه

در يان کردنتد کته   ب( 5333و یارعلی )قاسمی قوچقار 

قوانين مرتبط با مدیریت منابع طبيعتی و جنگتل نيتز    

گرفته و این مهتم بتا    رموزش و ترویج مورد تأکيد قرار

توجه به رویكرد جدید مدیریت پایدار جنگل در رینده 

 جه خواهد بود  نيز بيشتر مورد تو

Tamubula and Sinden (2000)    اظهتار داشتتند

کشاورزان با کمبود علوفه بترای دام،  در کشور کنيا که 

نتد و پيشتنهاد   اهچو  سوخت و دررمتد مواجت  کمبود 

کتارگيری   با بته  توانمیرا این مشكالت  ۀدادند که هم

بيان Rishi (2006)   کردرفع  زراعی بيشههای سيستم

 هتا توانند جنگلتنهایی نمی ولت و مردم بهکه د کردند

و توستعه   کننتد  را حفت   (هنتد  5)در ایالت متدهایای 

کمتت  همتتدیگر بتترای رستتيدن بتته دهنتتد و بایتتد بتته

در  Webb (2013)  جنگلتداری پایتدار تتالش کننتد     

اقتصتتادی و  –هتتای اجتمتتاعیپژوهشتتی بتته ارزیتتابی اثتتر

بينتی و کتاهش خطرهتای    هد  پتيش  محيطی با زیست

ماعی پرداختند و نتيجه گرفتنتد بترای ارزیتابی بهتتر     اجت

رفرینان منطقته تعامتل برقترار     باید با مردم محلی و نقش

Ying et al  (2014)  شود
ن کردند کته شهرنشتينی و   بيا 

-ای، بهتره تنوع زیستی منطقه براثر مثبت ، صنعتی شدن

استانداردهای  و نيزوری کشاورزی و خدمات گردشگری، 

 چين دارد   در  2روستایی در جيان  سو زندگی ساکنان

در  گتذاری سياستت بترای  ابتزاری  دیپستير   فرایند

دیپستير   چتارچو  بر استاس    موضوعات مختلف است

بين نيروی محرک اصلی )علتل و عوامتل اقتصتادی و    

های انسانی(، فشار )تخریت ، هتدرروی و عتدم    فعاليت

 و اجتزا  متثالا های طبيعی، توصيفمدیریت(، موقعيت )

بر اکوسيستم، ستالمت  رن  های(، اثراصر اکوسيستمعن

درنهایتتت پاستتخ متتدیریتی ( و  پيامتتدو رفتتاه انستتان )

، متدیریت  هتد   تعيتين بندی،  اولویت ،)شامل: مقابله

 
1
 Madhya State 

2
 Jiangsu  

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/234532
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/234532
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گذاری شده و درنهایت به سياستت  بهينه( ارتباط برقرار

  (  Hong and Chan, 2011) شودمنتهی می

(2007)  Edward et al
 فراینتد ه بيتان کردنتد کت     

ميتتان   نتتابرابریشناستتایی بتترای  راهكتتاریدیپستتير 

  نفعتتان در رویكردهتتای فعلتتی استتتبتتازیگران و یی

(2012)   Tscherning et al
دیپستير  تأکيتد داشتتند    

 منتابع طبيعتی  برای تحليتل مشتكالت   مؤثری حل  راه

است و  با در نظر گرفتن معيارهای مناس  و بر اساس 

دیپستير   بنابراین، گيرد نفعان صورت میمشارکت یی

گيتتری مفيتتد بتترای پشتتتيبانی از تصتتميم    یابتتزار

بيان کردنتد کته   Paula and  Maceira   (2012) است

های انسانی بتر  فشار ناشی از فعاليتدیپسير چارچو  

شتترایط هتتای شتتاخ زیستتت را بتتا تغييتترات   محتتيط

د  مدیریت جنگتل همچنتين بتا    کنمحيطی مرتبط می

هتتتای اقتصتتتادی و گيتتتریزهنهادینتتته کتتتردن انتتتدا

محيطتی بترای کتاهش فشتار و بازیتابی منتابع        زیست

   دهتد طبيعی نسبت به این تغييرات واکنش نشان می

Hong and Jin (2009)
در پژوهشی به بررسی کتاربرد   

پایتدار اکولتوییكی در    ۀدر ارزیابی توستع دیپسير مدل 

متدل  که چين پرداختند و بيان کردند  5استان رنهویی

محترک،  ی اکوسيستم، یعنتی نيترو   ۀپنج جنبر دیپسي

هتای متدیریتی را    و پاسخ پيامدفشار، وضعيت کنونی، 

    گيرد دربرمی

بترداری  هتای بهتره  های زاگرس سيستتم در جنگل

وستيع توستعه    نستبت بته در ستطو   گوناگونی سنتی 

پژوهشتگران ایتن    سؤا ت  بر این پایه یكی از نداهیافت

مدیریت موجود و کارایی ونی وضعيت کن بوده است که

   برداری از جنگل چگونه استت رن برای حفاظت و بهره

در بررستی   دیپستير  فراینتد هتای  با توجه بته توانتایی  

وضعيت کنونی، علل و عوامتل بتروز رن و در    چارچو 

ارزیتابی  ، سياستتگذاری هتای متدیریتی و   نهایت پاسخ

شهرستان بانه هد   منطقههای مدیریت سنتی جنگل

 لی این پژوهش قرار گرفت   اص

 
1
 Anhui Province 

 مواد و روش ها

  تحقیق ۀمنطق

متامو  ميرحستام و کتوخ  ، سه سامان عرفی گندمان 

های توابتع  از روستا هكتار( 35/5771مساحت کل با )

بخش ررمرده شهرستان بانه در غر  استان کردستتان  

تترین   مهتم  ( 5برای این پژوهش انتخا  شتد )شتكل   

زاگترس شتمالی    در هالبرداری از جنگهای بهرهشيوه

دامتداری  شامل گالزنی، زراعت در زیراشكو  جنگتل،  

در جنگل، برداشت هيزمی چو  برای سوخت و قطتع  

 عستل  درختان برای مصار  ساختمانی، پرورش زنبور

استت  جنگتل  بترداری از محصتو ت غيرچتوبی    بهره و

مهتدوی   ؛5387مهدوی و همكاران، ؛ 5331صالحی، )

هتا در  بترداری بيشتر این بهتره که ( 5331و همكاران، 

 شده برای این پژوهش وجود دارد روستاهای انتخا 

 روش پژوهش

هتای   با شناخت حاصتل از بازدیتد منطقته، کتاربری    

)ستطو  زراعتت در    زراعتی  –جنگل، جنگل  برموجود 

)ستطو  گالزنتی    یچرایت  –، جنگل زیراشكو  جنگل(

ر )دزراعتی   –چرایی  –و جنگل شده در سه سال اخير( 

سطوحی کته گالزنتی شتده و زراعتت در زیتر اشتكو        

با توجه به تناو  شدند    سيمگيرد( تقجنگل صورت می

 کورپتتهستته ستتال در گالزنتتی، ستتطوحی در بختتش   

 از ستال  یت   کته  ایشدهبرداریبهره گالهای )شان

 گالهتای  کتور )شتان  ، (باشتد  گذشتته  رن گالزنتی 

 رن گالزنتی  از ستال  دو کته  ایشتده بترداری  بهتره 

 از ستال  سه که گالیی خرت )شانو  باشد( شتهگذ

وجتود دارنتد  بتا    باشتد(   گذشتته  رن گالزنی رخرین

توجتته بتته اینكتته هتتد  پتتژوهش شناستتایی ستتطو    

شتده بتوده، ستعی شتد در جنگتل گردشتی بتا         گالزنی

شتده در دو  راهنمایی جوامع محلی این سطو  )گالزنی

سال گذشته و سه سال گذشته( با دقت بيشتر برداشت 

هتا بته   ند )گالزنی در سال حاضر با توجه به شان گالشو

شتتد(  بتترای شناستتایی   اده متتیراحتتتی تشتتخي  د 

چرایی، اقدام به شناسایی ستطو    -های جنگل محدوده
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شده )در ی  تا سه سال گذشته( شد و با توجته  گالزنی

شده از منتاطل  به قابليت تفكي  مناس  مناطل گالزنی

دو سيستتتتم  زراعتتتی، ایتتتن -دارای سيستتتتم جنگتتتل

زراعتی و   -برداری سنتی از هم تفكي  شد )جنگل بهره

 چرایی(      -جنگل

 

 در ایران، استان کردستان و شهرستان بانه تحقيل ۀموقعيت منطق -5شكل 

 

های بلوط، پوشش طبيعی منطقه را تشكيل  جنگل

های بسيار لكهصورت  بهتنها و پوشش مرتعی  دهند می

ناشی از تخری  جنگتل   کوچ  وجود دارد که رن هم

کتتاربری اراضتتی منطقتته از  ۀنقشتت ۀبتترای تهيتت استتت 

 5:21111هتای رقتومی    ای و نقشته  های متاهواره  داده

های جانبی دیگری نيز استتفاده   و داده پژوهش ۀمنطق

بنتدی   های مختلتف تفستير و طبقته    از بين روششد  

نتوعی تفستير چشتمی     تصاویر، روش تلفيقی که عمالا

رایانته و متكتی بتر     ۀبتر روی صتفح   های رقتومی داده

دن رن انتختا   بر بو زمان با وجودشناخت مفسر است، 

هتای ميتدانی و شتناخت هرچته      اساس بازدیدشد تا بر

تا حتد امكتان   های کاربری اراضی  بيشتر منطقه، نقشه

صحيح برای هد  اصلی تحقيل فراهم شود  در  طوربه

ل هتای مناست ، شتام    این راستا پتردازش و بارزستازی  

هتای   گيتری  رنگی مناست  و نستبت  های  ایجاد ترکي 

و ستتپا ایتتن   گرفتتت انجتتام( NDVIو  VI)طيفتتی 

شتد  در    وارد ArcGIS 9.3افتزار   تصاویر، به محيط نرم

استاس کليتد تفستير حاصتل از     ها بر این محيط پدیده

رستم شتد و    رنهتا کارهای ميدانی شناسایی و محدوده 

شناستایی   موارد متبهم از طریتل کتار ميتدانی مجتدد     

اطالعتتات حاصتتل از بازدیتتد ميتتدانی شتتامل   شتتدند  

 GPS ۀوستيل بته  مناطل در دسترس است کهاطالعات 

نظتر   عتالوه کروکتی منتاطل متورد     برداشت شدند  بته 

ترسيم شتد، همچنتين از منتاطل مختلتف و شتاخ       

شد و از این اطالعات در مراحتل مختلتف   تهيه عكا 

بنتدی   قته تفسير بصری و بهبود عمل طب مانندتحقيل 

-هتای جنگتل، جنگتل    کتاربری  ۀاستفاده شتد و نقشت  

زراعی تهيته   -چرایی -چرایی و جنگل -زراعی، جنگل

همچنتتين از  د هتتا استتتخراج شتت  ت کتتاربریحو مستتا

برای کنتترل   5383سال  5:21111های رقومی  نقشه
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اعتی استتفاده   رمناطل روستایی و پوشش جنگلتی و ز 

بل بتا  کتاربری مطمتئن و مطتا    ۀو در نهایت نقشت  شد

 وضعيت موجود منطقه تهيه شد   

 5:21111رقتتومی  ۀنقشتتاز از طرفتتی بتتا استتتفاده 

شي  و جهت  ۀشدبندی کالسه ۀاقدام به استخراج نقش

هتای متورد   عرصته  بررسی وضتعيت کنتونی   برایشد  

 چتارچو  هتای متدیریتی از   پژوهش و ارزیتابی پاستخ  

 در دپستتير تعتتاریف اجتتزای استتتفاده شتتد  دیپستتير 

 ورده شده است ر 5جدول 

 ۀو عتوار  توستع   اثرهاابزاری برای تحليل  5دپسير

 پيامتدهای اقتصادی یا اجتمتاعی بتر محتيط زیستت و     

وضتتعيت کنتتونی   ایجادشتتدهدر اثتتر فشتتار    ستتترنها

)اجتمتاعی،   هایپيامد که کندمی اکوسيستم تغيير پيدا

به  نهایت درو ( 2)شكل  داردمحيطی(  اقتصادی، زیست

توانتد  پاسخ مدیریتی متی   شودمیر منجمدیریتی پاسخ 

 باشتد  پيامتد نيروی محرک، فشتار، وضتعيت کنتونی و    

(Smeets and Weterings, 1999 ) 

هتای شتي  و    با توجه به اطالعات حاصل از نقشته 

پژوهش طراحی چتارچو    ۀهای منطقجهت و کاربری

    صورت گرفتدیپسير 

از  پتژوهش  ۀشناسایی تيپ جنگلی در منطقت  برای

هتای بختش ررمترده )متدرس     بندی جنگتل پتي ۀنقش

تيتپ غالت      ( استتفاده شتد  5332گرجی و همكاران، 

های روستاهای مورد پژوهش تيپ جنگلی غال  جنگل

   ( 3 برودار است )شكل -برودار و وی ول –مازودار 

 5 (Christian et al., 2005و پاسخ مدیریتی ) پيامدنيروی محرک، فشار، وضعيت کنونی،  فرایندتعریف اجزای  -5جدول 

 شاخص توضیحات  

 زندگی، تغييرات ایجادشده در در جوامع و جمعيتی و اقتصادی تحو ت اجتماعی، ۀکنند توصيف محرکهای نيروی

 است   الگوهای توليد سطو  کلی مصر  و
2محرکنيروهای 

 

ی، استفاده مل فيزیكی و بيولوییك(، عوایآنهاتوليد گازهای گلختحو ت در انتشار مواد ) ۀکنند شاخ  فشار توصيف

 رتغييت طبيعتی ستب     فرایندشود  و از طریل انواع است  فشار از طریل  جوامع محلی ایجاد میهاز منابع و کاربری

   شودزیست می رشكار در وضعيت  محيط

3فشار
 

ماننتد  ) های زیستتی پدیده درجه حرارت(، )مانند  های فيزیكیپدیده کميت و کيفيت ۀکنند ها توصيفاین شاخ 

CO )مانند های شيمياییماهی( و پدیدهیخایر 
هتای وضتعيت   شتاخ   .انددر ی  منطقه خاصغلظت اتمسفر(  -2

 در فستفر و گتوگرد  ، غلظتت  کنتونی  وحتش   حيتات  منابع جنگلی و ۀکنند توصيف، برای مثال، ممكن است کنونی 

 شند  فرودگاه با های مجاوردر قسمت صداوسطح سر یا هادریاچه

کند  سپا این تغييرات سب  اثرگذاری در کارکردهای زیست، وضعيت رن تغيير می بر محيط با توجه به فشار وارد

   شوداکوسيستم، منابع موجود و تنوع زیستی می زیست مانند انسان و سالمت  محيط

4وضعيت کنونی 
 

شتوند  در تعریتف دقيتل،    نونی استتفاده متی  شده در موقعيت ک)اثر( برای توصيف تغييرات ایجاد پيامدهای شاخ 

طور مستقيم سب  تغييتر کارکردهتای   است که توسط انسان ایجاد شده و بههایی شاخ شامل رن دسته از  پيامد

 ناميد   پيامدهای خشكی را باید شاخ  شود  کاهش تنوع زیستی در زیستگاهمی زیستمحيط 

 1 پيامد

 یتا  بهبتود  جبران،، های دولت برای جلوگيریتالشو همچنين فراد( در جامعه )ا هاتوسط گروه این عناصر به پاسخ

   اشاره دارندمحيط زیست  تغييرات وضعيت رانطباق ب
3های مدیریتیپاسخ

 

 
1
 DPSIR 

2
 Driving forces 

3
 Pressures 

4
 States 

5
 Impact 

6
 Responses 
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 های مدیریتی(و پاسخ پيامد)نيروی محرک، فشار، موقعيت یا وضعيت کنونی، دیپسير  چارچو  -2شكل 
(Christopher et al., 2013)   

 

 

 

 (5332های بخش ررمرده )مدرس گرجی و همكاران، بندی جنگلتيپ ۀنقش -3شكل 

 

درصتد   23/28جهت غالت  دامنته شترقی بتوده و     

درصتد   51روستا در شي  کمتتر از   جنگلی سه ۀعرص

  (4و شكل  2)جدول  واقع شده است
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 پژوهش ۀهای جهت و شي  در منطقوضعيت مساحت کالسه -2جدول 

 جهت
جهت جغرافياییهای کالسه   

 غر  جنو  شرق شمال بدون جهت کل )هكتار(

1/22 مساحت )هكتار(  5/522  5/235  5/538  5/555  
33/754  

 شي 
های شي  )درصد(کالسه   

33/54تا  1 31تا  51  31بيشتر از    ميانگين شي  
33/754  

5/212 مساحت )هكتار(  7/453  5/33  3/25  

 

 

 

 پژوهش ۀهای جغرافيای در منطق  و جهتهای شيکالسه ۀنقش -4شكل 
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  نتایج

 ۀدهنتتدنشتتان شتتدهبررستتیهتتای ستتطو  کتتاربری

و  استت اکوسيستم )وضعيت کنونی( وضعيت تغيير در 

برداری متورد پتژوهش   های سنتی بهرهسيستم ۀتوسع

چرایتی   –چرایی و جنگل  –زراعی، جنگل  –)جنگل 

نی در تفسير وضعيت کنتو  وشده داده نشان زراعی(  –

   (3)جدول  شوداستفاده می دپسيردر 

 های مورد پژوهشمساحت کاربری -3جدول 

 کل 
 کاربری

 تاکستان زراعی -چرایی –جنگل  چرایی -جنگل  زراعی –جنگل  )کل( جنگل

 44/27 73/31 38/312 73/354 33/754 35/5771 مساحت )هكتار(

درصد سطح هر کاربری 

 نسبت به سطح جنگل
 درصد 8/3 درصد 7/52 درصد 3/42 درصد 44  

 

 شتتدهبررستتیستتطح کتتل جنگتتل در روستتتاهای  

 کتتتل ستتتطو  (  1هكتتتتار  استتتت )شتتتكل  33/754

، اعتتی )زراعتتت زیراشتتكو ( در روستتتاها رز -جنگتتل 

 (  1و  شكل  3)جدول هكتار  است  73/354

هتا، چهتار   ارزیابی بهتر وضعيت تغيير کاربری برای

بته منتاطل دارای    اول مربتوط  ۀشتد  نقشت  تهيه نقشه 

 ۀپوشش جنگلی و غيرجنگل است کته مبنتای مقایست   

 ،زراعتی  –های ستطو  جنگتل   های بعدی )نقشهنقشه

  استزراعی(  –چرایی  –چرایی و جنگل  –جنگل 

 

 

 پژوهش ۀدر منطق زراعی  –چرایی  –چرایی و جنگل -، جنگلزراعی-جنگل ، جنگلجنگل، غيروضعيت سطو   -1شكل 

 

 هتتای اد کتته مستتاحت کتتاربری  نتتتایج نشتتان د 

 -اعتتیرز -چرایتتی و جنگتتل-زراعتتی، جنگتتل -جنگتتل

 38/312، 73/354ترتيت   چرایی در کل سه سامان به

(  نمتتای 1و شتتكل  3هكتتتار استتت )جتتدول  73/31و 

 شود   مشاهده می 3در شكل  دپسيرفرایند  ي شمات
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 منطقۀ پژوهش برای DPSIR فرریندي  شماتنمای  -3شكل 

 (Driving forces) نیروی محرک

 (پایين بودن سطح دررمد )فقر -5

  تغييرات اقليمی -2

 کمبود منابع علوفه -3

  بر جنگلجوامع محلی مالكيت  اثبات -4

 خواهی نگرانی از رینده و زیاده -1

  تيجمع شیفزاا - 3 

 جنگل محصو ت به ازين -7

 برداری ی بهرهسنت یهاوهيش ی بهوابستگ -8

محيط  اهميت جوامع محلی از اندک رگاهی -3

 زیست و جنگل 

 

 :(Pressures) فشار

 زراعت در جنگل ۀتوسع -5

 گالزنی و گالبری )همراه با برداشت گزو( -2

 اراضی کاربری تغييرات در نابسامانی -3

 يبدارکاشت انگور در سطو  ش-4

 دامداری سنتی   -1

 شكار و تفریح -3

 برداری از محصو ت غيرچوبی جنگلبهره -7

 

 :(States) وضعیت کنونی

 يبدار است ش بيشتر و ناهموار یتوپوگراف طیشرا -5

 -ول وی و برودار – تيپ جنگلی غال  مازودار -2

 (3است  )شكل  برودار

زاد( و ساختار نبود زادروری )بخصوص زادروری دانه -3

 همسال مسن

کل های کف جنگل در درختچهکاهش تعداد  -4

  جنگل

زراعی بوده  -هكتار سطو  کاربری جنگل 73/354 -1

زراعی تغيير پيدا کرده  –ه جنگل درصد جنگل ب 44
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 ایرانی سنجا  جمعيت کاهش -3

 (2است )جدول  3/25متوسط شي  روستا  -51

 (3روستا شرقی است )جدول جهت غال   -55

 :(Impact) پیامد

 فرسایش خاک  -5

 کوبيدگی خاک-2

 زاد و تاج پوشش درختانوری دانهرتخری  زاد -3

 سطح جنگل پوشش گياهی و  کاهش -4

 کاهش تنوع گياهی و جانوری-1

 گردهایزرتشدید پدیدۀ  -3

 ساده شدن و در معر  خطر قرار گرفتن اکوسيستم -7

ين دمایی هوا در مناطل که پوشش افزایش ميانگ-8

 جنگل تخری  شده است 

کاهش توان توليدی اکوسيستم )کاهش ترسي  -3
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 :(Responses) های مدیریتیپاسخ

 ها و مراتع کشور سازمان جنگل -5

 های اخيرکردن گالزنی در سال ممنوع -

 زراعت در جنگل ۀبررسی و مقابله با توسع -

 زراعی بيشهو  بیی طوهاحمایت از طر  -

 سازمان محيط زیست: -2 

 )سنجا  ایرانی(های نادر جلوگيری از شكار گونه  -

 منابع طبيعی و محيط زیست ۀترویج و توسع -

 ها( NGOهای غيردولتی )سازمان -3

دانشگاه کردستان  استادانانجمن دامون به همراهی -

)طر  ساماندهی و مدیریت گالزنی، معرفی معيشت 

ربگرمكن ) های نواستفاده از انریی زین و طر جایگ

 (خورشيدی

 UNDPو  SGPتر فد-4 

در روستاهای مورد پژوهش و  المللی يناجرای سه طر  ب

 ها حمایت مالی پرویه

 شورا و دهيار )مشارکت در حفاظت جنگل و مدیریت جنگل(-1

و  شمالی زاگرس جنگلداری ۀتوسع و پژوهش مرکز -3

 مينۀ مدیریت جنگلهای علمی در زپژوهش

اجرای تحقيقات علمی توسط دانشگاه کردستان و مرکز -7

 تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان کردستان

 گازرسانی توسط شرکت گاز بانه-8

  صدور دفترچۀ فعاليت در مرز -3
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  بحث

شناسایی بهتر وضعيت کنونی روستتاهای متورد    برای

گيتری  شتكل  سب پژوهش و شناسایی علل و عواملی که 

وضعيت کنونی اکوسيستم شده است، اقدام به شناستایی  

 شد    پژوهش ۀمنطقبرای دیپسير  فرایند ۀارامو 

 پتتژوهش عرفتتی متتورد هتتای ستتامانمستتاحت کتتل 

ت  نتتتتایج وضتتتعيت کنتتتونی هكتتتتار استتت 35/5771

بترداری ستنتی در ستطو     وجود انواع بهره ۀدهند نشان

وسيع است  نتایج نشان داد که ستطو  شتامل    نسبتبه

زراعتی،   -های جنگل،  جنگتل کل سامان عرفی، کاربری

زراعتتی  –چرایتتی -جنگتتل و چرایی)گالزنتتی(-جنگتتل

 و 38/312، 73/354، 33/754، 35/5771ترتيتت    بتته 

های  م  از سيست(1، شكل 3)جدول  ستاهكتار  73/31

 ،در روستاهای مورد پتژوهش  یادشدهبرداری سنتی بهره

درصتتد ستتطح جنگتتل( و  44زراعتتی ) -ستتطو  جنگتتل

درصد ستطح جنگتل( نستبت بته دیگتر       3/42گالزنی )

بترداری توستتعه بيشتتری یافتنتتد و   هتای بهتتره سيستتم 

در وضتتعيت کنتتونی اکوسيستتتم   را بيشتتترین تغييتتر  

  ميانگين شتي   اندایجاد کردهرد پژوهش روستاهای مو

و شترایط  ( 2)جتدول  درصد بوده  3/25پژوهش  ۀمنطق

نامناست  استت و    نستبت  بته جنگلی  ۀتوپوگرافی منطق

درصد از ستطح   7/75ند  اواقع دارشيبدر مناطل  بيشتر

درصتد بتوده و    51دارای شتي  بيشتتر از    ها ناکل سام

ت همين امر ستب  تشتدید فرستایش ختاک شتده است      

زراعتتی و  -جنگتتل زیتتاد ۀ(  توستتع2، جتتدول 4)شتتكل 

چرایی سب  کوبيدگی و فرسایش ختاک شتده    -جنگل

هتای متورد   است  نتایج نشان داد که تيپ غال  جنگتل 

 -بتترودار و وی ول -بتترودار، وی ول -پتتژوهش متتازودار 

زاد و مازودار  است  وضتعيت زادروری شتاخه زاد و دانته   

 ،يف است و علتهای کف جنگل ضعهمچنين درختچه

زراعتتی( و دیگتتر  -شتتكو  )جنگتتلزراعتتت زیرا ۀتوستتع

برداری سنتی است  عوامل فشار سب  های بهره سيستم

افتتزایش فرستتایش ختتاک،   وتغييتتر وضتتعيت موجتتود  

کوبيتتدگی ختتاک، تخریتت  زادروری جنگتتل، کتتاهش   

پوشش گياهی و  سطح جنگل، کاهش تنتوع گيتاهی و   

شتتدن و در  ریزگردهتا، ستاده   ۀجتانوری، تشتدید پدیتتد  

معر  خطر قرار گرفتن اکوسيستم، افتزایش ميتانگين   

شتوند   دمایی هوا و کاهش توان توليدی اکوسيستم متی 

ضتعيت کنتونی،   ، وپيامدهای مدیریتی در پاسخ به پاسخ

 هستند    فشار و نيروهای محرک

   دپسیر فرایند

 فراینتد ها و نتایج پتژوهش  براساس اطالعات نقشه

 تنظيم شد هش پژو ۀبرای منطق دپسير

نتایج تحليل فراینتد دپستير نشتان داد کته ستطو       

متورد   هتای  ستامان  هتای ستنتی در جنگتل   برداریبهره

زراعتی،   –های جنگتل  پژوهش توسعه یافتند و سيستم

ترتيت   زراعی بته  –چرایی  –چرایی و جنگل  –جنگل 

 42) 38/312درصد جنگتل(،   44) 73/354در سطو  

درصتد جنگتل( وجتود     7/52) 73/31درصد جنگل( و 

بتترداری و هتتای ستتنتی بهتتره  دارد  توستتعۀ سيستتتم 

( موجت   3، شتكل  2نسبت شدید )جدول توپوگرافی به

شكل گيری وضتعيت کنتونی در فراینتد دپستير شتده      

است  تحليل دپسير نشان داد که عوامتل فشتار شتامل    

 و جنگتتل، توستتعۀ گالزنتتی در زراعتتت متتوارد: توستتعۀ

 تغييترات  در زو(، نابستامانی گ برداشت با همراه) گالبری

 شيبدار، دامداری سطو  در انگور اراضی، کاشت کاربری

 محصتتو ت از بتترداریتفتتریح و بهتتره و ستتنتی، شتتكار

توان ارزیتابی کترد   جنگل هستند  بنابراین می غيرچوبی

سازگان منطقۀ فوق در اثر عوامل که وضعيت کنونی بوم

گرفتته  هتای ستنتی( صتورت    بترداری فشار )توسعۀ بهره

تتوان در  است و عامل اصلی ایجاد عوامتل فشتار را متی   

وجو کرد، نتتایج فراینتد دپستير    نيروهای محرک جست

تترین نيروهتای محترک در منطقتۀ     نشان داد کته مهتم  

اقليمتی،   فقر(، تغييترات ) پژوهش عبارتند از: دررمد کم

 بتر  محلتی  جوامتع  مالكيتت  علوفه، اثبتات  منابع کمبود

جمعيت،  خواهی، افزایش زیاده و دهرین از جنگل، نگرانی

 ستنتی  هایشيوه به جنگل، وابستگی محصو ت به نياز

 اهميتت  از محلتی  جوامتع  رگتاهی  برداری و انتدک بهره

  (   4جنگل )جدول  و زیست محيط
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 (3)شكل  ، فشار، وضعيت کنونی و پيامدهامحرکبررسی روابط علل و معلولی نيروهای  -4جدول 

 محرکنیروهای  وامل فشارع وضعیت کنونی پیامد

    

زاد و تاج پوشش وری دانهرتخری  زاد

سطح  پوشش گياهی و  کاهش، درختان

 ، کاهش تنوع گياهی و جانوریجنگل

زادروری )بخصوص نبود 

زاد( و ساختار زادروری دانه

 همسال مسن

کاشت انگور در سطو  

توسعه زراعت در ، دارشيب

دامداری سنتی، ، نگلج

نابسامانی در تغييرات 

 کاربری اراضی

کمبود منابع علوفه، افزایش جمعيت، نياز 

های به محصو ت جنگل، وابستگی به شيوه

جوامع محلی  کم برداری، رگاهیسنتی بهره

 از اهميت محيط زیست و جنگل

زاد و وری دانهرتخری  زاد، رسایش خاکف

گياهی  پوشش کاهش، تاج پوشش درختان

، کاهش تنوع گياهی و سطح جنگل و 

جانوری، کاهش توان توليدی اکوسيستم 

 )کاهش ترسي  کربن(

های کاهش تعداد درختچه

 کف جنگل در کل جنگل

کاشت انگور در سطو  

توسعه زراعت در ، دار شي 

دامداری سنتی، ، جنگل

نابسامانی در تغييرات کاربری 

 اراضی، تغييرات اقليمی

 علوفه، تغييرات اقليمی،کمبود منابع 

افزایش جمعيت، نياز به محصو ت جنگل، 

برداری، های سنتی بهرهوابستگی به شيوه

جوامع محلی از اهميت  اندک رگاهی

 محيط زیست و جنگل

تخری  ، کوبيدگی خاک، رسایش خاکف

، زاد و تاج پوشش درختانوری دانهرزاد

، سطح جنگل پوشش گياهی و  کاهش

ی و جانوری، ساده شدن کاهش تنوع گياه

 و در معر  خطر قرار گرفتن اکوسيستم،

هكتار سطو   73/354

 زراعی -کاربری جنگل

 درصد کل جنگل( 44)

، توسعه زراعت در جنگل

دامداری سنتی، نابسامانی 

 در تغييرات کاربری اراضی

اثبات  ، پایين بودن سطح دررمد )فقر(

مالكيت جوامع محلی بر جنگل، نگرانی از 

افزایش جمعيت، نياز ، خواهی ه و زیادهریند

های به محصو ت جنگل، وابستگی به شيوه

جوامع  اندک برداری، رگاهیسنتی بهره

 محلی از اهميت محيط زیست و جنگل

 پوشش گياهی و  کاهش، رسایش خاکف

، گردها یزر، تشدید پدیده سطح جنگل

کاهش توان توليدی اکوسيستم )کاهش 

 ترسي  کربن(

 33/754نگل سطح کل ج

 (3هكتار )جدول 

نابسامانی در تغييرات 

کاربری اراضی، گالزنی و 

زراعت در  ۀگالبری، توسع

 جنگل

کمبود منابع علوفه، اثبات ، )فقر( کم دررمد

مالكيت جوامع محلی بر جنگل، نگرانی از 

افزایش جمعيت، نياز ، خواهی رینده و زیاده

های به محصو ت جنگل، وابستگی به شيوه

جوامع محلی  کم برداری، رگاهیی بهرهسنت

 از اهميت محيط زیست و جنگل

زاد و وری دانهرتخری  زاد، رسایش خاکف

پوشش گياهی  کاهش، تاج پوشش درختان

، کاهش تنوع گياهی و سطح جنگل و 

، ساده گردها یزرجانوری، تشدید پدیده 

شدن و در معر  خطر قرار گرفتن 

یی هوا در اکوسيستم، افزایش ميانگين دما

مناطل که پوشش جنگل تخری  شده 

است، کاهش توان توليدی اکوسيستم 

 )کاهش ترسي  کربن(

 38/312گالزنی در سطح 

 (3هكتار )جدول 

دامداری سنتی، گالزنی و 

برداری از گالبری، بهره

محصو ت غيرچوبی 

 جنگل، دامداری سنتی

کمبود ، پایين بودن سطح دررمد )فقر(

منابع علوفه، اثبات مالكيت جوامع محلی 

، خواهی بر جنگل، نگرانی از رینده و زیاده

افزایش جمعيت، نياز به محصو ت جنگل، 

برداری، های سنتی بهرهوابستگی به شيوه

پایين بودن رگاهی جوامع محلی از اهميت 

 محيط زیست و جنگل

زاد و وری دانهرتخری  زاد، رسایش خاکف

 پوشش گياهی و  کاهش، ش درختانتاج پوش

، کاهش تنوع گياهی و جانوری، سطح جنگل

، ساده شدن و در گردها یزرتشدید پدیده 

معر  خطر قرار گرفتن اکوسيستم، افزایش 

ميانگين دمایی هوا در مناطل که پوشش 

 جنگل تخری  شده است،

چرایی در  -زراعی -جنگل

هكتار  73/31سطح 

 (3)جدول 

ييرات نابسامانی در تغ

کاربری اراضی، گالزنی و 

گالبری، توسعه زراعت در 

 جنگل، دامداری سنتی

کمبود ، پایين بودن سطح دررمد )فقر(

منابع علوفه، اثبات مالكيت جوامع محلی 

، خواهی بر جنگل، نگرانی از رینده و زیاده

افزایش جمعيت، نياز به محصو ت جنگل، 

برداری، های سنتی بهرهوابستگی به شيوه

پایين بودن رگاهی جوامع محلی از اهميت 

 محيط زیست و جنگل

 کاهش تنوع گياهی و جانوری
کاهش جمعيت سنجا  

 ایرانی

گالزنی و گالبری، شكار و 

 تفریح

 افزایش جمعيت، ، )فقر( کم دررمد

 جوامع محلی از  کم رگاهی

 اهميت محيط زیست و جنگل
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 ۀکترد کته عتدم توستع     تتوان ارزیتابی  بنابراین می

( ستب   محترک اجتماعی )وجود نيروهتای  اقتصادی و 

شده هایی از منابع طبيعی نيازها و خواسته گيریشكل

گتترگين  گيرنتتدکتته در قالتت  عوامتتل فشتتار قتترار متتی

 و راستتتتابی و ایمتتتانی (5371ریاضتتتی  )؛ (5373)

تترین عوامتل    مهتم بيان کردند که  ( 5332) همكاران

 از فقتر و  انتد  تخری  منتابع طبيعتی در ایتران عبتارت    

ار  زنتتدگی ابتتتدایی متتردم، نارگتتاهی جوامتتع محلتتی  

دام، چتترای  زیتتاد ، تعتتدادمحيطتتیهتتای زیستتت رزشا

ایتتن  هتتای واقعتتیتتتوجهی بتته ارزش یتته و بتتیرو بتتی

نظام کشاورزی، دامداری سنتی  و همچنين سازگان بوم

سب  شد حفاظت، احيا و  و این موارد  و رشد جمعيت

پایتدار بتا مشتكل     ۀستع برداری بر مبنای اصول تو بهره

پتور و  ولتی  (؛5382)غضتنفری  طرفتی   از  شودمواجه 

و ابراهيمتتی رستتتاقی  ایجزیتترهو (؛ 5388) همكتتاران

وابستگی معيشتتی جوامتع   کيد داشتند که أت (5382)

زاگترس شتمالی    هتای نشين در جنگتل محلی و جنگل

بترداری  استان کردستان( به ایجاد نظتام بهتره  ویژه به)

و  3و عوامل فشار )شكل شده منجر ها سنتی از جنگل

گيتتری وضتتعيت کنتتونی   ( ستتب  شتتكل 4جتتدول 

را پيامدهایی  کهپژوهش شده است  ۀزگان منطقسا بوم

کته عبارتنتد از:     داشتته استت  ستازگان فتوق   برای بوم

زاد و وری دانته رتخری  زاد، کوبيدگی خاکو فرسایش 

ستطح   پوشش گيتاهی و   کاهش، تاج پوشش درختان

 ۀهش تنوع گياهی و جانوری، تشتدید پدیتد  ، کاجنگل

، ساده شدن و در معر  خطر قترار گترفتن   گردهایزر

که  یاکوسيستم، افزایش ميانگين دمایی هوا در مناطق

شتده و کتاهش تتوان توليتدی     پوشش جنگل تخریت  

متدیریت بترای   اکوسيستم )کتاهش ترستي  کتربن(     

ریتزی بترای   برنامته  بته هتای ایجادشتده،   کاهش پيامد

، فشتار، وضتعيت   محترک نيروهتای  یتا کتاهش   حذ  

هتای متدیریتی از   و پاستخ  کرداقدام کنونی و پيامدها 

و  دپستير  فراینتد هتای  های پاسخگویی به بخشجنبه

 (  4و جدول  3کارایی ارزیابی شدند )شكل  ۀانداز

 های مدیریتیارزیابی پاسخ

مدیریتی ممنتوع کتردن گالزنتی توستط      پاسخ -5

اتتع کشتور در پاستخ بته فشتار،      ها و مرسازمان جنگل

، ولی به نيروهای محترک  است پيامدوضعيت کنونی و 

)کمبود علوفه، نياز به محصو ت جنگل، وابستتگی بته   

توجه  یا فقر( کم برداری و دررمدهای سنتی بهرهشيوه

نشده استت  بنتابراین راهكتار جلتوگيری از گالزنتی و      

( اعمال فشار به جوامع محلتی )ماننتد جریمته کتردن    

توانتتد ستتب  حفاظتتت از جنگتتل شتتود و  متتانع  نمتتی

کارگيری جنگلداری محلتی )جنگلتداری اجتمتاعی(     به

، علتل اصتلی گالزنتی توستط جوامتع محلتی      شود  می

)فقر(، کمبتود علوفته، نيتاز بته محصتو ت      کم  دررمد

بترداری  هتای ستنتی بهتره   وابستگی به شتيوه  و جنگل

کتز بتر   بایتد تمر ست  بنتابراین در متدیریت گالزنتی    ا

شده باشد و بتا فتراهم ستاختن     اشاره نيروهای محرک

صتورت خودکتار از    ، بهمحرکشرایط و حذ  نيروهای 

 شود و وضعيت کنتونی گالزنتی  عوامل فشار کاسته می

تترین نيروهتای      بنتابراین یكتی از مهتم   یابدتغيير می

  )فقر( و کمبود علوفه استت  کم گالزنی دررمد محرک

یمتانی راستتابی و   ا ؛(5373گترگين )  ؛(5371) ریاضی

 Tamulula and Sinden (2000)و ( 5332همكتاران ) 

نيز تأکيد داشتند که فقر و کمبود علوفه سب  افزایش 

 شوند  های سنتی از جنگل میبرداریبهره

زراعتتت در  ۀپاستتخ متتدیریتی مقابلتته بتتا توستتع -2

وضعيت کنونی،  مواجهه بازراعی(، در  -جنگل )جنگل

)نشتان   محترک ، ولی بته نيروهتای   ستا پيامدفشار و 

دادن مالكيتتتت بتتتر جنگتتتل، نگرانتتتی از رینتتتده و   

-هتای ستنتی بهتره   ، وابستتگی بته شتيوه   خواهی زیاده

 جوامتع محلتی از اهميتت محتيط    کم برداری، رگاهی 

های افتهتوجه نشده است  ی یا فقر( کم زیست و دررمد 

زراعتتی در  –جنگتتل  ۀپتتژوهش نشتتان داد کتته توستتع

بيشتتتر از دیگتتر  پتتژوهشفتتی متتورد عر هتتای ستتامان

هكتتار   73/354های سنتی بوده و در کتل در   سيستم

  یافتته استت    درصد کتل جنگتل( توستعه    44جنگل )

در ( )مخصوصاا گالزنی زراعی بيشههای سيستم ۀتوسع
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 دررمتد علت معاش رنان )به پاسخ به نياز خانوار و امرار

صتتالحی  ؛(5381قنبرپتتور )  ( بتته وجتتود رمدنتتد کتتم

نيز بر این  Tamulula and Sinden (2000)و  (5331)

 نتيجه تأکيد داشتند   

 طتوبی طتر    پنج 5385تا  5373های سالدر  -3

هكتتتار اجتترا شتتد کتته براستتاس   37/51احت ستتدر م

در بهترین  هااین پرویهپيشرفت  هاطر گزارش نهایی 

نهتایی   گتزارش براستاس  درصد بوده است ) 11حالت 

  بانتته(و ربخيتتزداری ع طبيعتتی منتتاب ۀهتتا در ادارطتتر 

طتتر   پتنج  5384تتتا  5373 هتای همچنتين در ستتال 

در روستتاهای متورد   هكتار  8/21در سطح سازی غنی

و صتتيانت از  طتتوبیهتتای طتتر اجتترا شتتد   پتتژوهش

 -های زاگترس در پاستخ بته شترایط اجتمتاعی      جنگل

اقتصتتادی جوامتتع محلتتی و جلتت  مشتتارکت رنتتان در 

 81 ۀ( و دهت طتوبی  )طتر   71 ۀمدیریت محلی در ده

)طر  صيانت جنگل زاگرس( طراحتی شتدند  ایتن دو    

در پاستخ بته نيتروی     رنهتا طر  در تئتوری و طراحتی   

اقتصادی(، فشتار، وضتعيت    -)عوامل اجتماعی محرک

پيشنهاد شدند و اگر بته درستتی اجترا     پيامدکنونی و 

هتای متدیریتی مناستبی بودنتد  ولتی      شدند، پاسخمی

ختود   شتده  طراحتی هتای  استهبه اهدا  و خو گاه هيچ

منفتتی  اثرهتتایدارای  طتتوبیدستتت نيافتنتتد  طتتر   

بيشتری بتوده استت، زیترا مالكيتت مراتتع در اختيتار       

-گرفت تا تبدیل به مراتع مشجر مجری طر  قرار می

و تغييتر   شدمی حصارکشی ۀعرص ،، ولی در عملشود

صتيانت نيتز عتدم     طتر   ۀیافتت  در زمينت  کاربری می

( و عتدم  5383هتای    )پا از ستال تأمين بودجه طر

شتده توستط   بازاریتابی بترای گياهتان دارویتی کاشتته     

جوامع محلی، سب  کتاهش کتارایی ایتن طتر  شتد       

( بيان 5333نيا و حيدری )رحيمی و (5332نعمتيان )

هتای  های صيانت جنگلریزی طر  کردند که در برنامه

 -های چندمنظوره به مستامل اجتمتاعی  زاگرس و طر 

توجتته در  دی توجتته شتتده استتت، امتتا صتتر  اقتصتتا

 ریزی کافی نيست    برنامه

هتای  پاسخ مدیریتی جلتوگيری از شتكار گونته    -4

زیستت    منابع طبيعتی و محتيط   ۀنادر و ترویج و توسع

، فشتار، وضتعيت کنتونی و    محرکنيروی  موجهه بادر 

   استی کاربردی بوده و پاسخ پيامد

، معرفی های ساماندهی و مدیریت گالزنیطر  -1

هتای نتو   معيشت جایگزین و طتر  استتفاده از انتریی   

 UNDPو  SGP)ربگرمكن خورشيدی( که توسط دفتر 

 ۀو انجمن دامون به همراهتی مرکتز پتژوهش و توستع    

 ماننتد استت،  جنگلداری زاگرس شمالی صورت گرفته 

کته بيشتتر تمرکتز     استهای مدیریتی کاربردی پاسخ

فقتر، کمبتود   یتا  م ک)دررمد  محرکهای نيروی بر رنها

بتر  جوامتع محلتی   مالكيتت   ثابت کتردن منابع علوفه، 

، افتتزایش ختتواهی زیتتادهجنگتتل، نگرانتتی از رینتتده و  

ه محصتتو ت جنگتتل، وابستتتگی بتته جمعيتتت، نيتتاز بتت

جوامتع   انتدک  بترداری، رگتاهی  های سنتی بهتره  شيوه

 بترای و  بتوده زیست و جنگل(  محلی از اهميت محيط

محلتتی، کتتاهش   بهبتتود وضتتعيت معيشتتتی جوامتتع  

 تتالش  وابستگی به جنگل و بهبود کيفيت زندگی رنان

بعتد از  ( بيتان کردنتد   5333و حسينی ) مهدوی  دارد

 32، های خورشتيدی  ربگرمكنسه سال از زمان توزیع 

هتای فستيلی   های خرید و حمل ستوخت درصد هزینه

)از سوخت فسيلی و چتو  هيتزم بعتد از    افت ی کاهش

و استتفاده  شتد(  استفاده کمتر ها  ربگرمكنکارگيری هب

عنتوان   به)ها سب  کاهش استفاده از چو   کناز ربگرم

 ؛(5382غضتنفری ) شد   برای گرم کردن ر ( سوخت

 زندبصتتتتتيری و  ؛(5387عتتتتتادلی و همكتتتتتاران ) 

؛ Salam and Neguchi (2004) ؛(5331همكتتاران )

Rishi (2009) ؛Webb (2013)   نيز تأکيد داشتند کته

کتتارگيری جنگلتتداری محلتتی و مشتتارکتی ستتب    بتته

    شودافزایش پایداری اقتصادی جوامع محلی می

 دانتتش پژوهشتی،  هتای طتر   ۀتهيت  ۀواستط بته  -3

 فكتری  ۀزمينت  وجود با و شد تدوین سنتی جنگلداری

 سيستتم  منفتی  پيامتدهای  و هتا ضتعف  فقط که غال 

 ایتتن بترای  هتتم مزایتایی  دیتتدمتی  را محلتتی ریتمتدی 

 هتای چتالش  و مناقشتات  مهم این  شد تعریف سيستم

 و هتا جنگتل  ستازمان  عتالی  ستطو   در حتی را زیادی

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/123991
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 را مدیران برخی هایحساسيت اما ،رورد وجودبه مراتع

 کامتل  نفتی  به جای امروزه که جایی تا برانگيخت؛ نيز

 رن یریتمتتد و اصتتال  متتورد در ،ستتنتی جنگلتتداری

  شودمی صحبت

پاسخ مدیریتی گازرسانی به روستتاهای بختش    -7

، فشتار، وضتعيت   محترک ررمرده در پاسخ بته نيتروی   

 ایتن پاستخ متدیریتی ستب  شتد       بود پيامدکنونی و 

جوامع محلی فقط برای پختت نتان از چتو  هيزمتی     

استفاده کنند، از طرفی در ستاليان اخيتر قيمتت گتاز     

، که سب  خواهد شتد  ستداشته اافزایش چشمگيری 

از چو  بترای گرمتایش استتفاده     دوباره جوامع محلی

شود کته بترای بهتای گتاز     بنابراین پيشنهاد می کنند 

خانوارها سوبسيد )یارانه( در نظر گرفتته شتود  نتتایج    

 5/521پژوهش حاضر نشان داد که در کل سه سامان 

 2/5شود و هر ختانوار  روری میتن چو  هيزمی جمع

و مهربتانی   کنتد  متی هيزمی در سال مصر   تن چو 

( بيان کرد مصر  کتل هيتزم روستتای هتواره     5384)

 35تن در سال است و با توجه به جمعيتت   513خول 

طتتور ختانواری روستتای هتواره ختول، هتر ختانوار بته       

کترده،  تن چو  هيزمی در سال مصر   45/3متوسط 

گازرستتانی بتته روستتتاها صتتورت  5382در ستتال  زیتترا

برای گرمایش و پخت نتان  بود و چو  هيزمی  نگرفته

 شد مصر  می

پاسخ مدیریتی صدور دفترچه فعاليتت در مترز    -8

المللتی بتا    برای اهالی روستاهای نزدی  بته مترز بتين   

خانوارها بتوانند از این طریل که  شدکشور عراق سب  

ایتن    بخشی از نيازهای معيشتتی ختود را رفتع کننتد    

به منابع طبيعتی شتده   موضوع سب  کاهش وابستگی 

هتتای استتت  ایتتن راهكتتار متتدیریتی در پاستتخ بتته نيرو

 بوده اهالی روستا کم افزایش جمعيت و دررمد  محرک

 است  

یتا در دستت    اندشده های مدیریتی فوق اجراپاسخ

 کننتد میپيشنهاد  نویسندگان این مقاله   اجرا هستند

 های فوق موارد زیر نيتز متدنظر قترار   که در کنار پاسخ

 گيرد 

های تشویقی و حمتایتی دولتت   اختصاص بسته -5

متتتدیریت محلتتتی جنگلتتتداری در قالتتت   ۀدر زمينتت 

 ؛، طوبی و صيانتزراعی بيشههای کارگيری طر  هب

تأکيد بتر تترویج و رمتوزش جوامتع محلتی در       -2

زیستت و    اهميتت محتيط  دربتارۀ  رگتاهی رنتان    ۀزمين

 جنگل و شناسایی منابع معيشتی جدیتد بترای اهتالی   

قاستتمی  ؛(5373فرهادیتتان و چيتتذری )  ؛ روستتتاها

 Hoang and Steph و (5333و یتتارعلی )قوچقتتار 

نيز به جایگتاه رمتوزش و تترویج در متدیریت      (2002)

 ؛پایدار جنگل تأکيد داشتند

 تالش برای حفاظت از منابع طبيعی بته شتيوه   -3

   ؛مشارکتی با جوامع محلی

هتای زاگترس   جنگتل  یریزی برای احيتا برنامه -4

    ؛بخش جنگل محققانبراساس تحقيقات علمی 

کتارگيری جنگلتداری    به ۀدر زمين تالش بيشتر -1

  یو پژوهشتتتگران  محلتتتی )جنگلتتتداری اجتمتتتاعی( 

 ؛(5387عتادلی و همكتاران )   ؛(5382مانند یخكشی )
Salam and Neguchi (2004); Rishi (2009) ; 

Webb (2013)   ت و متردم  کته دولت  نيز تأکيد داشتند

و توستعه   کننتد  ها را حف توانند جنگل تنهایی نمی به

 از مدیریت محلی استفاده شود  باید  دهند و

ستطو   تتوان بيتان کترد    گيری کلتی متی  در نتيجه

ترتيت  بتا   های جنگل زراعی و جنگل چرایی بته کاربری

درصتتد از ستتطح   83هكتتتار در   38/312 و 73/354

 -هتای جنگتل  سيستتم  ۀتوستع   جنگل توستعه یافتنتد  

و دیگتر  زراعتی   -چرایتی  -زراعی، جنگل چرایی، جنگل

 ۀتوستع و های سنتی سب  تغيير وضعيت کنتونی  سيتم

شتده  در جنگل های سنتی درصدی سيستم 31بيش از 

 زادروری تخریت  ، ختاک  کوبيتدگی  ،خاک فرسایش که

 ۀپدیتد  تشدید ،یجنگل و ياهیگ پوشش کاهشجنگل، 

مدیریت برای حتل    در پی داشته استو غيره  ریزگردها

-پاستخ عرضتۀ  مشكل و بهبود وضعيت کنونی اقدام بته  

هایی متدیریتی  ، ولی در بيشتر پاسخکردههای مدیریتی 

توجه شده به عوامل فشار، وضعيت کنونی و پيامد  صرفاا

-و شكل )عوامل اصلی فشار محرکنيروهای و کمتر به 

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/234532
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/234532
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/234532
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بترای بهبتود     توجه شتده استت   گيری وضعيت کنونی(

وضتتعيت کنتتونی و متتدیریت تغييتترات ایجادشتتده در   

حتذ     محترک شود نيروهتای  ، پيشنهاد میاکوسيستم

سب  حذ  یتا کتاهش عوامتل    تا شوند یا کاهش یابند 

فشار و در نهایت کاهش تغييرات در وضتعيت کنتونی و   

   دنشو رنپيامدهای 

 

 منابع 

 مهتتدی و جليلونتتدحميتتد،  مجتبتتی، راستتتابی، یایمتتان

 اقتصتادی  -اجتمتاعی  مستامل  بررستی   5332 زندبصيری،

 و چهارمحتال  در زاگترس  کلگچی عرفی سامان های جنگل

  71-13(: 2) 4 ایران، طبيعی های اکوسيستم بختياری،

  5382رستاقی، ابراهيمی مرتضی و محمدحسين ای،جزیره

  ص 131 تهران، انشگاهد انتشارات  زاگرس شناسیجنگل

 ارزیابی بر مروری  5333 حيدری، ارکان و ليال نيا، رحيمی

 دومتين   زاگرس هایجنگل در جنگلداری هایطر  اجرای

 اردیبهشتت  58 و 57 جنگل، علوم دانشجویی ملی همایش

  ص 3 کرج، ،5333

 تجدیدپتذیر  منابع تخری  به نگاهی  5371 برهان، ریاضی،

  43-23: 58 جغرافيایی، حقيقاتت ۀفصلنام ایران، در

 وستپهوند   اصتغر  غضتنفری،  الههدایت ،مهدی زندبصيری،

 انگت ی برای گيری تصميم الگوی ۀارام  5383 فاتحی، پرویز

 اطمينتان  عتدم  شترایط  در زاگترس  هتای  جنگتل  مدیریت

 ۀمجلت  ،(لرستتان  استان تا  عرفی سامان: موردی ۀمطالع)

  521-513(: 2) 3 ایران، جنگل

 تتدوین   5383 غضتنفری،  الته هتدایت  و مهتدی  ری،زندبصي

 محلتی  مردم مدیریت بر تأثيرگذار عوامل و پيامدها ترین مهم

 گتل  قلعته  ربخيز حوضه: موردی ۀمطالع) زاگرس های جنگل

  538-527(: 2) 2 ایران، جنگلۀ مجل ،(لرستان استان

 ۀنقشت  ۀتهي  5383 عبدی، اميد و شعبان جویباری، شتایی

 از استتفاده  بتا  زاگرس کوهستانی مناطل در اراضی کاربری

 ۀحتوز : مطالعته  متورد  ۀمنطق+ )ETM ۀسنجند های-داده

 طبيعی، منابع و کشاورزی علوم ،(لرستان ربادخرم سرخا 

54 (5 :)5-51  

  5331 عتادلی،  کتامران  و فتال   اصغر  علی، شمی،شجایی

 طتر   نشتينان  جنگتل  اجتماعی -اقتصادی وضعيت ارزیابی

: متوردی  مطالعتۀ ( )چنتدمنظوره  جنگلتداری  طر ) صيانت

 ارشد کارشناسی ۀنامپایان ،(خوزستان استان دهدز، منطقۀ

 طبيعتی  منتابع  و کشاورزی علوم دانشگاه جنگلداری، گروه

  ص 551 ساری،

 هتای سيستم بندی طبقه و شناسایی  5331 فریبا، صالحی،

 بختش  رربابا پشت دهستان در موجود اگروفارستری سنتی

 منتابع  ارشتد  کارشناسی نامه پایان بانه، شهرستان رد رلوت

  ص 33 کردستان، دانشگاه جنگلداری، گرایش طبيعی

 فال ، اصغر و یخكشی علی جليلوند،حميد  کامران، عادلی،

 داریجنگلتت تتتأثير تحتتت جنگتتل پایتتداری ارزیتتابی  5387

 ،(لرستتان  ربتاد  شتول  منطقته : متوردی  مطالعته ) عشایری

  37-23(: 5)53 ایران، صنوبر و جنگل تحقيقات

 تغييترات  و رویتش  بررستی    5382 الته، هدایت غضنفری،

 منظتور  بته  دارمازو – ول وی های¬توده در پراکنش الگوی

-هواره موردی مطالعۀ) بانه منطقۀ در جنگل تنظيم الگوی

 دانشتگاه  طبيعتی،  منتابع  دانشتكدۀ  دکتتری،  رسالۀ ،(خول

  ص 82 کرج، تهران،

 ستازندگی،  و پتژوهش  چيست، زوگ  5373 محمد، فتاحی،

3 (22 :)44-43  

 امتر  در تترویج  -رمتوزش  نقتش   5373 همایون، فرهادیان،

 و هتا  جنگتل  سازمان مدیران دیدگاه از ها جنگل از حفاظت

 متدرس،  تربيتت  دانشگاه ارشد، کارشناسی نامۀپایان مراتع،

  ص 31

 جایگتاه   5333 یتارعلی،  الته نبتی  و ستعيد  قوچقار، قاسمی

 همتایش  دومين ،جنگل پایدار مدیریت در ترویج و رموزش

 ،5333 اردیبهشتت  58 و 57 جنگل، علوم دانشجویی ملی

  ص 3 کرج،

 -اقتصتادی  هتای جنبته  بررسی  5381 محمدرضا، قنبرپور،

 روشتی  عنتوان  بته  اگروفارستری محيطی زیست و اجتماعی

 مقتا ت  مجموعته  اراضی، و منابع چندمنظوره کاربرد برای

 پایتدار،  توستعۀ  و شتمال  هایجنگل دیریتم ملی همایش

  ص 51 مراتع، و ها جنگل سازمان انتشار
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 در کومتتازران مراتتتع بتتر متتروری  5381 مهتتتا ، گترگين، 

 دانشتگاه  ارشتد،  کارشناستی  نامتۀ  پایتان  کردستتان،  استان

  ص 533 مازندران،

 قهرمتانی،   لقمتان   و پيرباوقار مهتا  هوار، گرجی، مدرس

 از استتفاده  با جنگلی هایتيپ کنشپرا سازی مدل  5332

 تحقيقتات   بانته  ررمردۀ هایجنگل در لجستي  رگرسيون

  342-323(: 4) 25 ایران، صنوبر و جنگل

 پيامتدهای   5333 حستينی،  عطتاال  سيد و اسعد مهدوی،

 جنگلداری کارکردهای بر نو های انریی از استفاده اقتصادی

 متترده،رر ۀمنطقتت: متتوردی ۀمطالعتت) جنگتتل مهندستتی و

 علتوم  دانشتجویی  ملتی  همتایش  دومتين  ،(بانته  شهرستان

  ص 7 کرج، ،5333 اردیبهشت 58 و 57 جنگل،

  5331 شتامخی،  تقتی  و ستبحانی  هوشن  اسعد، مهدوی،

 روستتاميان  معيشتت  در جنگتل  غيرچوبی محصو ت سهم

 استان کامياران، شهرستان: موردی مطالعه) جنگلی مناطل

   (:3) 53  ایتران،  نوبرصت  و جنگتل  تحقيقتات  ،(کردستان

371-373   

 محمتد  و شتامخی  تقتی  سبحانی،هوشن   اسعد، مهدوی،

 و جنگتتل غيرچتتوبی محصتتو ت بررستتی  5387 فتتتاحی،

 شهرستتان : متوردی  مطالعۀ) رنها از برداری-بهره هایروش

 صتنوبر  و جنگتل  تحقيقتات  ،(کردستتان  استتان  کامياران،

   121-117 (:4)53 ایران،

 روستتای  در هيتزم  مصتر   بررسی   5384 زهرا، مهربانی،

 گروه کارشناسی،دورۀ  بحث جلسه کردستان، -خول هواره

  ص 33 کردستان، دانشگاه جنگلداری

 متتدیریتی هتتای روش مقایستته  5332 ،مهستتا نعمتيتتان،

 زاگرس هایجنگل در( تعاونی و دولتی مشارکتی، صيانت،)

 بتا  پایتدار  ۀتوستع  هتای شاخ  با انطباق دیدگاه از جنوبی

 جنگلتداری،  ارشتد  کارشناستی  نامه پایان ،SAW الگوریتم

  ص 551 مدرس، تربيت دانشگاه

 الته،  هتدایت  غضنفری، منوچهر، نميرانيان، احمد، پور،ولی

 مستئله  حل راهكارهای  5388 هناره، رزاد و زاهد شاکری،

 روشتی  ارامته  و شمالی زاگرس هایجنگل در حيات تجدید

 جنگتل،  ملتی  همتایش  سومين جنگل، تنظيم برای سازگار

  5388 اردیبهشت 22-24 کرج، ایران، جنگلبانی انجمن

 متدیریت  و مرتتع  و جنگل مدیریت  5383 علی، یخكشی،

 دیگتتر، کشتتور چنتتد و ایتتران در زیستتت محتتيط حفاظتتت

  ص 354 مازندران، دانشگاه انتشارات
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Abstract 

DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response) is an analytical process, which is based on 

cause and effect relationship for making policy and management programing. The aim of the 

present study is to investigation of the local utilization of northern Zagros forests using 

DPSIR framework. For this purpose, three villages including Gandoman, Mirhesam, and 

Kokh-Mamo around Baneh city, west of Kurdistan province, were selected. Forest, 

Agrosilviculture, Silvopastoral and Agrosilvopastoral management were the main types of 

land use in the region which mapped according to satellite data, digital maps and GPS data 

collected from the field. The classified maps of slope and aspect were extracted of 1:25000 

digital maps. In addition, DPSIR was applied to investigate the current state of the region and 

its management responses. The results showed that Agrosilviculture (44% of forested area) 

and Pollarding (42.3% of forested area) were more developed than other local utilization 

systems. These land use types are main drivers shaping local landscape and ecosystems 

features i.e. have made the current state of the region. Forest administration, NGOs and other 

organizations presented various management responses including banning the pollarding in 

recent years, to control deforestation in order to develop agriculture land, to plan and 

implement Tuba and agroforestry projects, to restrict the hunting of rare wild species, 

organizing and management of pollarding, introduce of alternative sources of revenue to local 

people, to extend the use of renewable energy (solar water heater), to develop LP gas project 

and issuing the special certificate allowing small trades from Iraqi borders. Analyzing 

consequences of the responses showed that in most cases, driving forces (key factors) have 

been neglected. Thus along with the above mentioned responses we suggested allocation of 

encourageous and supportive policies in order to proper performance of local forest 

management practices and holding workshops to improve local communities’ awareness of 

their surrounding environment as well as techniques to modify traditional forestry. 

Keywords: Agrosilviculture, Local forestry, Management response, Villages of Baneh city, 

Zagros forest.   
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