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چکیده
آگروفارستری در یک مفهوم گسترده تلفيق رشتههای مختلف کشاورزی شامل جنگلداری ،زراعت و دامداری است کهه راهبهردی مهؤثری
برای کاهش فقر ،ایجاد امنيت غذایي و بهبود محيطزیست از طریق توليد پایدار محصوالت کشاورزی ميباشد .ایه سيسهت یهک راهاهار
مدیریتي چندمنظوره در اطراف جنگلها ،بهخصوص جنگلهای زاگرس محسوب ميشود که عالوه بر کاهش فشار انساني بر منابع طبيعي،
منجر به افزایش بهرهوری زمي در راستای توسعه پایدار طرحهای جنگلداری اجتماعي ميگردد .در ای تحقيهق اطالعهات مهورد نيهاز بها
روش مثلثسازی مانند بررسي سوابق و اسناد موجود ،مشاهده مستقي و مصاحبه با جامعه محلي جمعآوری و سابقه و اماان توسعه برنامه
آگروفارستری در منطقه کامفيروز شهرستان مرودشت بررسي شد .نتایج بيانگر آن است که با توجه به مساعد بهودن شهرایط آب و ههوایي
ميتوان طرح آگروفارستری با کشت درختان مثمر و گياهان دارویي را در ای منطقه اجهرا کهرد .همینهي طراحهي برنامههای نظاممنهد و
نظارت مستمر برای بهبود وضعيت اکولوژیاي سرزمي و حفاظت آب ،خاک ،توان اقتصادی و انگيزه فعاليت کشاورزان ضروری است.
کلمات کلیدي :آگروفارستری ،جنگلداری اجتماعي ،مدیریت اراضي ،مرودشت.
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Abstract
In a broad sense Agroforestry means combination of different fields of agriculture including forestry,
farming and animal husbandry that is an effective strategy for achieving poverty alleviation, food
security and improving the environment through sustainable production of agricultural products.
Agroforestry is a multipurpose managerial technique around forests particularly Zagros woodlands
which not only reduces the human pressure on natural resources, but also increases the land efficiency
in order to accomplish the sustainable development of social forestry plans. In this study, the required
information was gathered by triangulated method like reviewing of records and evadible documents,
direct observation, and interviewing local community; and then the history and possibility of
agroforestry systems development in Kamfiroz region, Marvdasht County were investigated. The
results suggest that according to the favorable climate conditions, an agroforestry program that
includes planting fruitful trees and medicinal herbs can be established. Designing a systematic plan
and its continuous monitoring can result in improving of land ecological status, conservation of soil
and water resources and enhancement of farmers’ economic ability and activity motivation.
Key Words: Agroforestry, Social forestry, Land management, Marvdasht.

1- Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University
of Zabol, Zabol, Iran.*(Corresponding Author)
2- PhD of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3- BSc, Natural Resources and Watershed Management office, Marvdasht, Iran.

81

بررسي ویژگي و زمينههای توسعه نظام جنگل ه زراعي

مقدمه
امروزه جهان با مشال استفاده نادرست و نابودی منابع حياتي و

راهبردهای مشارکتي با اهداف متوازن اجتماعي ،زیسهتمحيطي

طبيعي تجدید شونده در زیسهت کهره ،کهاهش سهطآ آبههای

و اقتصادی شده است ( .)5اثبات ضرورت و اهميت نقهش مهردم

زیرزميني و فرسهایش خهاک روبروسهت .در چنهي شهرایطي و

در مههدیریت و اداره جنگلههها باعههث شههد تهها راهب هرد اسههتفاده

ه زمان با ازدیاد جمعيت و افزایش تقاضها بهرای مهواد غهذایي،

چنههدکارکردی از اراضههي ( ،)Multifunctional useحفههظ

بهرهبرداری پایدار از منابع طبيعي برای پاسخگویي بهه نيازههای

ارزش های غيرتجاری ،چنهدمنظوره و ابعهاد اجتمهاعي مهدیریت

جامعه ضروری است و کشهورهای پيشهرفته و در حهال توسهعه

جنگلها ( )4و جنگهلداری محلهي و مشهارکتي ( 6و  )7بهرای

دریافتهانههد کههه برنامهههریزی کههاربری زمههي ( Land use

مدیریت سازگار منابع طبيعي و تضهمي معيشهت پایهدار همهه

 )planningبرای رفع نيازها بایهد بهر اسهاس اسهتعداد و تهوان

ذینفعان مطرح گردد.

توليدی آن انجام گيرد تا ضم استفاده بهينه از اراضي و کسب

آگروفارستری از مدلهای جنگلداری اجتماعي در سازماندهي و

محصول بيشتر ،ای منابع خداداد برای اسهتفاده آینهدگان نيهز

مشارکت فعال کليه کنشگران است و از همي نظر برنامههریزان

محافظت شود (.)1

معتقدند توسعه طرحهای جنگلداری بيش از تغييرات تانياهي

ارزیابي برنامه های ناموفق گذشهته و بررسهي علهل تهداوم رونهد

نيازمند مفاهي رفتاری و فرهنگي است و درجه موفقيت آن نيز

تخریب جنگل ها در برخي از کشورهای در حهال توسهعه نشهان

ارتباط مستقيمي با ميزان مشارکت و درگير شدن کشاورزان در

داده است که تأکيد یک جانبه بر مدیریت خهرد و اوهول فنهي،

ای طرحها دارد (.)8

بدون توجه به مسهایل و مهدیریت کهالن اجتمهاعي و اقتصهادی

روش آگروفارستری کهه تلفيقهي از توليهد غهذا ،امهور زراعهي و

کاربران زمي  ،هرگونه سياسهتگزاری و برنامههریزی در راسهتای

مرتعههي و جنگلکههاری ميباشههد ،منههابع اقتصههادی ،اجتمههاعي

حفظ و احيای منابع طبيعي را محاوم به شاست ميکنهد (.)2

متعددی از جمله افزایش توليد در واحد سطآ ،افهزایش درآمهد،

لذا بازبيني نظام کنوني مدیریت منابع جنگلهي بها ههدف اوهلي

توليد چهوب و سهوخت ،علوفهه دام و غيهره را بهرای سهاکنان و

توسههعه پایههدار ضههروری بههوده و الزم اسههت نيازهههای وسههيعتر

کاربران اراضي تأمي کرده و نيز منافع و اثهرات زیسهتمحيطي

اجتماعي در رابطه با حفاظت و بهرهبرداری از جنگلهها مهدنظر

مهمههي از قبيههل ذخيرهسههازی و بهبههود کيفيههت آب و کههاهش

قرار گيرد ( .)3به اعتقاد کارشناسان فائو ،جمعبندی تالشههای

رسوب ،کاهش قابل مالحظه در ریسک تخریب و فرسایش خاک

پنجاه سال اخير در زمينه مدیریت جنگل حاکي از آن است کهه

و بهبود چش انداز اراضي کشهاورزی دارد و روشههای سهنتي و

افزایش سریع جمعيت انساني و دامهي ،گسهترش بهدون برنامهه

موفق مدیریت مشارکتي حوزههای آبخيز بهخصهوص در عروهه

زمي های زراعي و بهرهبرداریهای تجاری کنترل نشده از دالیل

مناطق تخریب شده مرتعي و جنگلي هستند ( .)9آگروفارسترى

اولي جنگلزدایي در آسيا هستند و بيتوجهي به مردم وابسهته

مهدیریت آگاهانهه و یانواخهت در واحهدهاى توليهدی بهر پایهه

به جنگل ها و کوتاهي در تجهيز مشارکت فعال مردم محلهي بهه

زیستشناسى ،بومشناسى و اقتصاد برای ایجاد تعامل اکولوژیاى

وضعيت موجود دام ميزند ( .)4مطالعات بانهک جههاني نقهش

و اقتصادى و افزایش پایدارى است (.)10

مثبت مشارکت جوامع محلي در پروژههای محافظت از جنگل و

مه تری دالیهل روی آوردن بهه آگروفارسهتری کهاهش سهطآ

افههزایش پایههداری محيطزیسههت را مههورد تأکيههد قههرار ميدهههد.

جنگلها و مراتهع ،افهزایش جمعيهت و نيهاز بهه مهواد غهذایي و

به همي دليل در دهه گذشته راهبرد محافظهت از تنو زیسهتي

افزایش چرای دام ،نياز بهه محصهوالت و فرآوردهههای جنگلهي،

بهطور اساسي از تمرکز بر مدیریت سازمانهای دولتهي ،متوجهه

جلوگيری از تخریب جنگل و استفاده بهينهه از زمهي ميباشهد.

82

کریمي و همااران

فصلنامه انسان و محيط زیست شماره  ،49تابستان 98

طبهههق تعریهههف فرهنگسهههتان علهههوم ایهههران ،آگروفارسهههتری

ایههه راسهههتا در کشهههور مههها یاهههي از سياسهههتهای وزارت

یا «جنگلورزی» بهه تلفيهق عمليهات کاشهت درخهت ،زراعهت،

جهادکشاورزی ،گسترش آگروفارستری به روش کاشت گونههای

پرورش گياهان علوفهای و مرتعي ،دامداری و غيره در عروههای

چوبي چندمنظوره و درختهان سریعالرشهد اسهت .امها بهه رغه

معي گفته ميشود .آگروفارستری بها کشهت نهواری درختهان و

تالشهای کارشناسان و مروجان منابع طبيعي کشهور ،پهذیرش

محصههوالت زراعههي بههرروی خطههوط تههراز و اسههتفاده از پوشههش

آگروفارستری جایگاه واقعي و مطلوب خود را در ميان کشاورزان

درختي برای حفاظت از زمي های شيبدار ،از روشهای زیستي

نيافته است .بنابرای توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعي مهؤثر

بسيار موفق در عمليات حفاظت خاک و آبخيزداری اسهت ()11

بر پذیرش آگروفارسهتری بهرای تمهامي دسهتاندرکاران منهابع

و با توجه بهه اداره ایه سهامانهها توسهط کشهاورزان و کهاربران

طبيعي و کشاورزی در تداوم آن دارای اهميت و ضرورت اسهت

اراضي ،زمينه مشارکت مهردم در حفهظ منهابع طبيعهي فهراه

(.)13

ميشود.

ههدف ایه تحقيهق برررسهي سهابقه آگروفارسهتری در منطقههه

برنامههای آگروفارستری ،به تعبيری اوالح روشهای مرسهوم و

کامفيروز از توابع شهرستان مرودشت در اسهتان فهارس اسهت و

کالسيک جنگلداری محسوب ميشود که در دهه  1970به بعد

به طور ویژه اماان کشت تلفيقي زیتون و گياهان دارویهي ماننهد

اعتبهار دیههدگاهها و سياسههتهای آن ،بههدليل که تههوجهي بهه

آویش و رازیانه را بررسي کرده است.

نيازهای اقتصادی ،اجتماعي جوامع محلي ،مهورد تردیهد جهدی

مروري بر ادبیات پژوهش

واقع شد .بنهابرای بها حمایهت بانهک جههاني فصهل تهازهای در

آگروفارستری از زمانهای قدی سيست کاملي از معيشت پایدار

سياستگزاری امور جنگل ( )Forest policyبهاز شهد و برنامهه

در مناطق مختلهف بهوده و امهروزه نيهز بهرای بهرآورده نمهودن

جنگههلداری اجتمههاعي ( )Social forestryو آگروفارسههتری

تقاضای جامعه نياز به توسعه آن احساس ميشود .بهرهبرداری از

توسعه یافت .هدف ای برنامهها کمک به زارعهي که بضهاعت

زمي به شال آگروفارستری در مناطق خشک ،راه حلهي بهرای

روستایي ،برای افزایش توليد غهذا و حفاظهت از محيطزیسهت و

مسایل جهاني نظيهر امنيهت غهذایي ،بيابهانزدایي و حفاظهت از

خدمات سنتي منابع جنگلي برای توليد چوب ،الياف و غذا بهود

تنو زیستي خواهد بود ( .)14ای سيست در مالزی و بنگالدش

( .)11در همي راستا در سال  1977مرکز بي المللي تحقيقات

بهوههورت ترکيههب گونههههای جنگلههي موجههود در زمي هههای

آگروفارستری ( )ICRAFدر نایروبي پایتخت کنيا تأسيس شهد

کشاورزی و دامپروری ،یک سيسهت مهه اسهتفاده از اراضهي از

و تههاکنون نقههش راهنمهها را در جمههعآوری اطالعههات ،هههدایت

لحاظ فني و اقتصادی بوده و بهوورت ترکيب درختان جنگلي و

تحقيقات و ترویج دیدگاهها و سيست های نهوی عههدهدار بهوده

گياهان دارویي و یا گياههان زراعهي نظيهر (بهرنج  ،فلفهل ،ذرت،

است .امروزه تحقيقات آگروفارستری ای مرکز بهطور عمهده در

انانههاس ،قههار ) و پههرورش زنبورعسههل در مقيههاس بههزر

اجههرا

بسياری از کشورهای حارهای دنبال ميشود .در آسيا کشورهای

ميشود (.)2

هند ،فيليپي  ،چي و مالزی از کشورهای پيشرو در ای زمينه

طي تحقيقي که توسط کنه

هستند (.)12

ریز ( )16در تانزانيا وورت گرفت آنهها یکسهری فعاليتهها را

ای رویارد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،اگرچهه

برای انجام پایدارتر فعاليتهای جنگل زراعهي و نگههداری مهواد

به وورت یک عل یا عمليات مشخص تشخيص داده نشده ،ولي

مغهذی و آلههي و بهبههود فيزیههک خههاک ماننههد اسههتفاده از کههود

در راهبردهای توسعه نمایهان شهده اسهت .در وهورت آگهاهي،

کمپوست در مزار  ،کاشت درختان سریعالرشد ،استفاده از مالچ

سياستگزاران ميتوانند از منافع ای روش بهرای دسهتیابي بهه

بر روی خهاک ،آیهش قهرار دادن زمهي زراعهي ،کشهت بوتههها

توسعه روستایي و خدمات زیسهتمحيطي اسهتفاده نماینهد .در

و اکينيفسهي ( )15در نيجریهه و

بهوورت پرچي  ،استفاده از گياههان په بهر

و درختهان تها
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باریک معرفي کردند .کهوئي کنسهتای و هماهاران ( )17طهي

گودرزیان و هماهاران ( )20در تحقيقهي بها ههدف شناسهایي و

تحقيقي به ای نتيجه رسيدند که سيست جنگل زراعهي باعهث

طبقهبنهدی سهامانههای آگروفارسهتری موجهود در شهرسهتان

افزایش ترسيب کرب و تشايل هوموس خاک ميشود و اثهرات

کازرون معتقدند سامانههای آگروفارستری با ميزان ورودی ک و

تغيير آب و هوایي را کاهش ميدهد .همیني بهه علهت تلفيهق

تمرکز بر روی گونههههای درختهي چنهدمنظوره از کارآمهدتری

کشت درختان و نگهداری زنبور عسل منافع اقتصادی کشاورزان

راهاارها برای مدیریت و بهينهسازی کاربری اراضي بوده و نتایج

را افزایش ميدهد .بهطور کلي ميتوان گفت ایه سيسهت ها در

رضایت بخشي را در زمينه احيهای اراضهي مخروبهه نشهان داده

شرایطي که پایداری محيط به خطر ميافتد برای بهبود وضعيت

است و از پتانسيل خهوبي بهرای تهأمي معيشهت کشهاورزان در

منابع و شرایط اکوسيست ضروری است.

مناطق خشک برخوردار است .در هفهت سهامانه معرفهي شهده،

کئوتز ( )12بيان ميدارد آگروفارستری نوعي اسهتفاده از زمهي

انتخاب مؤلفهها با هدف کسب درآمهد حهداکثر بهوده و بيهانگر

است که در آن اماان نگهداری ،وارد ساخت یا اختالط درختان

تأثير سامانه های آگروفارستری بر زندگي کشهاورزان در نهواحي

جنگلي با کشهاورزی در اراضهي مهرز جنگهل و غيرجنگهل و در

خشک و نيمه خشک اسهت .عوامهل محيطهي بهر سهامانهههای

سامانههای کشاورزی کوچک مقيهاس بها سهرمایهگذاری انهدک

آگروفارستری از طریق رویش درخت و گياهان زراعي روی رفتار

وجود دارد و برداشت ه زمهان چهوب ،محصهوالت کشهاورزی و

حيوانات ،عمليات مدیریتي و کنشهای متقابل بهي درخهت یها

پرورش دام اماانپذیر است و با اجرای ای روشها بازده اراضهي

درختیه و مؤلفههای غيردرختي اثر ميگذارد و روابط متقهابلي

بيش از روش تک محصولي خواهد بود.

برقرار ميکند .ای ها مما است دارای اثرات مفيد یا مضر برای

از نظر فلوليهت و هماهاران ( )18رقابهت در آگروفارسهتری ،بهر

هر یک از درختان ،گياهان زراعي یها ههر دو باشهند .بهه لحهاظ

اساس دیدگاه اکوفيزیولوژیاي عبهارت از جریهاني اسهت کهه دو

ترکيب مؤلفهها در بخشهای نيمه مرطهوب کاشهت درختهان و

گروه از گياهان و یا جمعيتها به نحوی با ه اثر متقابل داشته

گونههههای مثمههر اولویههت دارد .در قسههمتهههای نيمههه خشههک،

باشند که حداقل یاي از آنها لطمه منفي بهر دیگهری نداشهته

کشاورزان برای برآورده کردن نيازها به دامداری پنهاه ميآورنهد.

باشههد .اگههر گياهههان تشههايل دهنههده کشههت مخلههوط از نظههر

در بخشهای مرطوب ه زمان هر دو مولفهه دامداری و کاشهت

فيزیولوژی و مرفولوژی با یادیگر تفاوت داشته باشند ،نور تابيده

گونههای مثمر به چش ميخورد.

شده بهتر مورد استفاده قرار گرفته و موجهب افهزایش عملاهرد

طبق نتایج بهدست آمده از مقایسه بازده اقتصادی آگروفارستری

ميشود.

و کشاورزی تکمحصولي در منطقه ازنا استان لرستان مشهخص

متي خواه و همااران ( )19در تحقيقهي در اسهتان کهايلویهه و

شد بهدليل مؤلفههای بهکار رفته و نياز بهه نهادهههای بيشتهر،

بویراحمههد اعههالم داشههت اسههتمرار و توسههعه پایههدار نظههام

ميهانگي هزینهه نظامههای آگروفارسهتری بيشتهر از مجمهو

آگروفارستری از طریق تلفيق کشت مرکبات با گياههان دارویهي

ميانگي هزینه در محصوالت کشاورزی تککشتي است .با ایه

یکساله بهدليل مزایای زیادی که دارد از اهداف برنامهه توسهعه

حهال ميهانگي درآمهد خههالص و ميهزان نهری بهازدهي سههرمایه

بخش کشهاورزی و محيطزیسهت کشهور مهيباشهد .طبهق ایه

آگروفارستری بهدليل نقش توليهدی و حفهاظتي آن بيشتهر از

تحقيق حدود  30ترکيب مختلهف آگروفارسهتری در آن اسهتان

کشاورزی تکمحصولي است .نظامهای آگروفارسهتری از طریهق

ثبت گردیده است که در ای سيست ها سه دسته مؤلفه اساسي

کنترل فرسایش و حفظ حاولخيزی خاک ،توليد در کشاورزی

شامل درختان چوبي چند ساله ،گياههان زراعهي یها علوفههای و

را افزایش ميدهند .در ای نظامها از زمي و فضا در تمام طول

دام ،طيور و حشرات مفيد وجود دارد.

سال استفاده ميشود و مما است دو یا چند محصول در سال
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برداشت شود .اما در کشاورزی تککشتي در تمهام طهول سهال

عدم اطالعات بازاریابي سودمندانه برای مشارکت افراد ،پاسخگو

فقط یک محصول برداشت ميشود .همیني در بي نظامههای

نبودن همراه با بهازخورد اطالعهاتي بهه مخاطبهان و عهدم درک

مختلف آگروفارستری ،بيشتری درآمد خالص به ترتيب مربوط

مخاطبان از بازگشت مناسهب سهرمایه در سيسهت بهود .عامهل

به نظام تلفيقي جنگل ه زراعت ،جنگل هزراعت ه دام و جنگل ه

چهارم مربوط به متغيرهای قواني بازدارنهده ،مشهخص نبهودن

مرتع بود (.)21

چگونگي اجارهداری زمي و تصدیگری و مدیریت دولتي بهود

سيست های آگروفارستری در اراضي کشهاورزی شهرسهتانهای

(.)23

چادگان و فریدن با هدف افزایش توليهد بهرای فهروش بيشتهر

بهمنظور ارایه سياستها و برنامهریزی بهرهبرداری از کارکردها و

ایجاد شدهاند .برای نمونه زمي های اطراف رودخانۀ زایندهرود از

خدمات جنگل و بر اساس نتایج تحليل سوآت و ماتریس ارزیابي

گذشته با اجرای سيست آگروفارستری و کشت درختان ميوه با

موقعيت و اقدام راهبردی مدیریت سهه سيسهت آگروفارسهتری

یونجه بهه شهال کشهت داالنهي و زمي ههای اطهراف رودخانهه

جنگل ه زراعي ،جنگل ه چرایهي و جنگهل ه چرایهي ه زراعهي

پالسجان با هدف جلوگيری از فرسایش و حفظ و احيای خهاک

بخش آرمرده شهرستان بانه براساس دیدگاه نقشآفرینهان ایه

به ونوبرکاری اختصاص یافته است .همیني دیگر سيست های

سيست ها مشخص شد که جوامع محلي اتاهای طهوالني مهدت

آگروفارستری ثبت شده در منطقه با کاشت درختهان غيرمثمهر

دام به جنگهل را مه تهری ضهعف و ناسهازگاری بها برنامهههای

در اطراف مهزار بهوهورت بادشها و حصهارهای زنهده بهرای

مدیریت رسمي را مه تهری تهدیهد ميدانسهتند و در مقابهل از

افزایش بازده زمي و کهاهش ههدررفت آب از طریهق تبخيهر و

دیدگاه کارشناسهان (نقشآفرینهان غيرمحلهي) ،کهاهش اماهان

تعرق در اثر وزش باد اجرا شهدهاند .بنهابرای بهه غيهر از مهوارد

اسههتقرار زادآوری دانههه زاد ،مه تههری ضههعف و کههاهش تنههو

خاص که عمليات آگروفارستری باغات چند اشاوبه در آن اجهرا

گونههای گياهي و جهانوری ،مه تهری تهدیهد بهود .همینهي

ميشود و بيشتر توليد آنها بهرای مصهرف اههالي روستاسهت،

نقشآفرینههان محلههي مه تههری قههوت و فروههت سيسههت های

اغلب توليد تمامي سيست های ثبهت شهده موجهود در منطقهه

آگروفارستری را بهه ترتيهب پهذیرش جوامهع محلهي و کهاهش

برای فروش است .شناسایي  17سيست جنگل زراعي و وجود 5

مهاجرت روستا به شهر عنوان کردند .در ای تحقيق بها تحليهل

عمليات از  10عمليات بيشهزراعي بيانگر تنو ای سيسهت در

نظرات ذینفعان بومسهازگان ،راهبهرد مهدیریتي محافظهکارانهه

آن منطقه با توجه به مساحت و جمعيت آن است (.)22

برای سيست های آگروفارستری با بهکارگيری فروتها و دوری

چالشهاى ترویج آگروفارسترى در استان گيالن در چهار عامل

جست از نقاط ضعف پيشنهاد شد (.)24

اقتصهادی ه اجتمهاعى ،فنهى ه مههارتى ،اطالعهاتى و قهانونى

کشور ایران از لحاظ آب و هوا و موقعيهت جغرافيهایي در زمينهه

شناسایى شدند .متغيرهای تأمي بودجه فعاليتههاى ترویجهى،

رشد گياههان دارویهي یاهي از بهتهری نقهاط جههان محسهوب

فقر و ک انگيزگي مخاطبان ،نوسانات بازار ،تلفيق آگروفارسترى

ميگردد .توليد و فرآوری ای گياهان ميتوانهد منبهع بزرگهي از

در سيست سنتي موجود ،ناهماهنگى بودجه بها نيهاز و کمبهود

درآمد و ارزآوری بهرای کشهور باشهد ،عهالوه بهر آن اسهتفاده از

مشهوقهاى مههالي در عامههل اول قههرار گرفههت .در عامههل دوم

رویشگاههای موجود جوابگوی نياز ونایع داروسهازی نخواههد

متغيرهای همياری نامناسب تانياي و اطالعاتي بي مروجان و

بود؛ لذا کشت گياهان دارویي در سطوح زراعهي ضهروری اسهت.

محققان ،ضعف اطالعات برنامهریزان و مروجان ،مهارت نداشهت

در دوره جدید ونایع داروسازی و گروههای تحقيقاتي بسهياری

مخاطبهان ،کمبهود مهارتهههاى تانياهي و تخصصهى ،نداشههت

از کشورها توجه خهود را بهه منهابع طبيعهي و گياههان دارویهي

نمایشهاى ترویجي و کمبهود مهوارد اثبهات شهده عملهي قهرار

معطوف داشتهاند ،بهطوری که امروزه شاهد احداث مزار وسيع

داشت .عامل سوم شامل کمبود آگهاهي مروجهان و مخاطبهان،

آزمایشي توليد گياهان دارویهي هسهتي و کشهت ایه گياههان
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شاخه مهمي از کشاورزی و منبع اولي استخرا و توليهد مهواد

هاتار بخشي از طرح حفاظت از تنو زیسهتي زاگهرس مرکهزی

اوليه ساخت داروهای موجود به شمار ميرود (.)25

است که در شهرستان مرودشت قرار دارد .ای محهدوده شهامل

هدف اساسي طرح توسعه آگروفارستری در شهرستان مرودشت،

دهستانهای کامفيروز جنوبي و خرمماان و کامفيروز شهمالي و

ایجاد ساز و کارهای مورد نياز برای همسوسازی حفاظت از تنو

گرمه است .از لحاظ توپوگرافي ای محدوده در دامنهه ارتفهاعي

زیستي در فعاليتهای توسعهای سهيمای کوهسهتاني محهدوده

 1596تا  3113متر از سطآ دریا قرار گرفته و ميهانگي ارتفها

زاگرس مرکزی و بهرهبرداری پایدار از منابع زیستي ،مبتنهي بهر

محدوده 2000 ،متر از سطآ دریا است (.)26

اوول و ارزشهای فرهنگي با مشارکت ذینفعان بهویژه نهادهها

مقدار بارش ساالنه منطقه برای کل حوضه  609ميليمتر برآورد

و سازمانهای دولتي و جوامع محلي است .رفع چني دغدغهای

گردید .ميانگي حداکثر بهارش روزانهه حوضهه  64/4ميليمتهر

نيازمند راهبرد توانمندسازی بازیگران و نهادهای کليدی درگيهر

مي باشههد .مقههادیر متوسههط ،متوسههط حههداکثرها و متوسههط

مدیریت منابع طبيعي شامل بخشهای کشاورزی ،جنگل ،مرتع،

حداقلهای درجه حرارت ساالنه منطقه طهرح  20/5 ،13/5و 6

آب و گردشگری است.

درجه سانتيگراد ميباشد .دامنه تغييرات متوسط رطوبت نسبي

معرفی منطقه مورد مطالعه

در طول سال از  49تا  70درود در نوسان بوده و مقدار متوسط

شهرستان مرودشت دارای پوشهش جنگلهي و مرتعهي مناسهبي

بارندگي ساليانه منطقه طرح بر اساس آمار بارندگي هواشناسهي

ميباشد و عوامل مختلهف دخيهل در سيسهت آگروفارسهتری از

ایسهتگاه احمههدآباد درودزن  456ميليمتههر اسههت کههه حههداکثر

جمله جنگل ،مرتهع ،دام ،کشهاورزی ،بهاا ،اسهتخرهای پهرورش

نزوالت جوی از آذر الهي فروردی مهاه ههر سهال ميباشهد .دوره

ماهي و زنبورعسل وجود دارد .ای عوامل در ماانها و زمانهای

خشاي منطقهه از خهرداد لغایهت مهرمهاه ميباشهد .بيشتهری

مختلف با هه تلفيهق و سيسهت های اجرایهي آگروفارسهتری را

نزوالت جوی بصورت باران بهوده و پهراکنش آن نسهبتان مناسهب

بوجود آورده است .در حال حاضر احداث باغات دیه در اراضهي

است .حداکثر درجه حرارت در گرمتری ماه سهال  37/5درجهه

ملي استان فارس (مرودشت) در قالب طرح جامع مدیریت منابع

سانتيگراد و حداقل درجه حرارت در سهردتری مهاه سهال 4/6

طبيعي و آبخيزداری در حال اجراست .در ایه طرحهها اههداف

درجه سانتيگراد و معدل حهداکثر و حهداقل درجهه حهرارت در

سازماني با تمایالت مردم گره خورده و عهالوه بهر درآمهدزایي و

طول  14سال به ترتيب  27/36و  4/35درجه سانتيگراد بهوده

اشتغال مردم از فشار دام در مرتع و جنگل کاسته و از فرسهایش

است .خاک منطقهه مهورد مطالعهه دارای بافهت Clay loam

خاک نيز جلوگيری ميشود .طرح بي المللهي حفاظهت از تنهو

بههوده و بهها  ،PH=8دارای هههدایت الاتریاههي نههاچيزی اسههت.

زیستي در سيمای حفاظتي زاگرس مرکهزی ،از سهوی سهازمان

همیني دارای نفوذپذیری خوبي بوده و از ای نظر محهدودیتي

حفاظت محيطزیست و با برخورداری از کمکهای فني و مهالي

در اجرای طرح وجود ندارد .پوشهش گيهاهي محهدوده طهرح بها

برخههي نهادهههای بي المللههي ذیههربط نظيههر وههندوق تسهههيالت

توجه به شرایط اکولوژیاي از تنو خوبي برخوردار است و شامل

محيطزیست جههاني ( )Global Environment Facilityو

گونههای بلوط ،بادام کوهي ،بنه ،جاشير ،خاکي ،کمها و یهوالف

برنامه عمران ملل متحد بي سالهای  2001و  2004تهدوی و

است.

توسط معاونت محيط طبيعي و تنو زیسهتي سهازمان حفاظهت

طرح کشت گياهان دارویي همراه با درختهان مثمهر در منطقهه

محيطزیست و نماینده مقي سهازمان ملهل متحهد در تههران از

بايان در فاوله  100کيلومتری شهرستان مرودشت و در بخش

سال  2006آغاز گردیده است (.)26

کامفيروز شمالي در مساحتي به وسعت  18هاتار اجرا گردیهده

محدوده مدیریت تنو زیستي کُره کامفيروز با مساحت 83435

است .محدوده اجرای طرح بي طولهای جغرافيایي  52درجهه
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و  15دقيقه تا  52درجه و  20دقيقه و عرضهای جغرافيایي30

جنگلداري ـ مرتعداري :در ای سيست زمهي بهه پهرورش

درجه و 20دقيقه تا  30درجه و  25دقيقه قرارگرفتهه اسهت .از

محصوالت جنگلي و چرای کنترل شده در جنگلههای طبيعهي،

روستاهای موجود در ای حوضه ميتوان به دهکهنهه و خهانيم

جنگلهای ک پشت و جنگلهای دستکاشهت اختصهاص داده

اشاره کرد.

ميشود ( .)27دامداران در منطقه کامفيروز در فصل یهيالق بهه

نتایج پژوهش

ای مناطق کو کرده و در زیراشاوب جنگهل از علوفهه موجهود

با بررسي وضعيت منطقه مورد مطالعه از نظر پوشش درختهي و

بههرای تعليههف دام اسههتفاده ميکننههد .دامههها عههالوه بههر علوفههه

درختیهای و اجتماعي و اقتصادی ،اگرچه مماه اسهت مهردم

زیراشاوب ،از سرشاخه درختان و درختیهها ،نهالهای نورسهته

بومي اطالعي از تعاریف علمي آگروفارستری نداشته باشند ،ولي

و ميوه و بذر بعضي از درختان استفاده ميکنند .بهطور مثال در

با توجهه بهه نيهاز و همینهي اسهتفاده از تجربهه ،سيسهت های

جنگلهای بلوط ،دام های سبک مانند بز و گوسهفند از گياههان

مختلف آگروفارستری را اجراء نمودهاند .بعضي از ای سيست هها

کف جنگهل بههخصهوص در زمهان خشکسهالي چهرا ميکننهد.

مما است باعث بهرهوری بهتر از زمي و فضا شود ،ولي برخي

ه چني دامداران بذر بلوط را جمعآوری و برای استفاده دام در

نيز مما است برنامهای برای تمام عناوهر دخيهل در سيسهت

انبار نگهداری ميکنند (.)28

نداشته باشد.

بهطور سهنتي و از گذشهته نظهام جنگهلداری ه مرتهعداری در

جنگلهای زاگرس مطابق تعریف  FAOجزء جنگلهای بازنهد،

منطقه کامفيروز وجود داشته است .ای سيسهت دارای مزایهایي

یعني ترکيبي از جنگل و مرتع با حداقل  %1پوشهش درختهي و

مانند کوددهي اراضي با فضهوالت دام و همینهي پيشهگيری از

الیه پيوستهای از علف در کف جنگل بهوده در نتيجهه بهواسهطه

آتشسوزی بهدليل چرای گياهان کف جنگل نيز ميباشد .البتهه

فاولهای که درختان از یادیگر دارند نور به خهاک کهف جنگهل

در ای رویارد دامها نهالهای نورسته و سرشاخه و بذر درختان

ميرسد و به خاطر شرایط مساعد اقليمي ،پوشش علفي مناسبي

را چرا ميکنند و از طرفي هنگام عبور و مهرور باعهث کوبيهدگي

در کف جنگل رشد ميکند .بهواسطه ای ویژگيها هزاران سهال

خاک شده و عهالوه بهر جلهوگيری از نفهوذ آب در خهاک ،مهانع

است که بشر در ای جنگلهها ،دامداری کهرده اسهت و امهروزه

زادآوری بذور ميگهردد .بها قهرق و حفاظهت مشهارکتي ،ایجهاد

یاي از قطبههای توليهد گوشهت در کشهور بهحسهاب ميآیهد.

دامداریهههای نيمههه وههنعتي و وههنعتي ،تغييههر دام سههبک بههه

متناسب با ای خصوويات ساختارهای انساني خاص مثل عشایر

سنگي  ،تغيير معيشهت دامداران و کهاهش وابسهتگي آنهان بهه

کوچنده و جوامهع روسهتایي نيهز توسهعه یافتهه و در ایه گهذر

جنگل ،اجرای ای سيست را ميتوان اوالح و تعدیل نمود.

تجاربي برای استفاده بهينه از جنگل و مرتع بدست آمده اسهت.

کشاورزي ـ جنگلداري :در ایه سيسهت از کهاربری زمهي

دانش افراد محلهي منبهع اطالعهاتي خهوبي بهرای سيسهت های

برای توليد ه زمان یا متوالي محصوالت کشاورزی و محصوالت

آمایشي است که آنها توسهعه دادهانهد .بهه ایه دليهل اشهاال

جنگلي استفاده ميشود .در ای سيسهت زمي ههایي در اختيهار

مختلفي از تلفيق توليد مثل دام ،جنگل و زراعت و یها ههر سهه

کشاورز قرار داده ميشود تا در آن به کشاورزی بپردازد و آبياری

سيست های آگروفارسهتری بهه حسهاب ميآینهد ( .)9در ایهران

و نگهداری از درختان کاشته شده را برعهده گيرند .مدت زمهان

تاکنون مطالعه جامعي بر روی آگروفارستری انجام نگرفته است،

الزم برای قرق عروه در مقابل چرای دام و همیني عهدم نيهاز

ولي سيسهت های سهنتي آگروفارسهتری از گذشهتههای دور در

به آبياری ،بي  5تا  10سال در نظر گرفته ميشهود ( .)27ایه

سراسر کشهور بهه وجهود آمدهانهد ( .)19در ادامهه سيسهت های

سيست در منطقه کامفيروز توسعه چنداني نهدارد و اجهرای آن

آگروفارستری موجود در منطقه کامفيروز بررسي ميشوند:

ه توويه نميشود؛ زیرا در ای سيست بهرهبرداران بيشتر بهه
فار منافع زراعي از زمي های در اختيارشان هستند تها حفهظ و
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توسعه منابع طبيعي و اگر ه ای سيست اجهرا شهود بایهد بهر

یاي از طرحهای پهایلوت آگروفارسهتری طهرح کشهت گياههان

عملارد بهرهبردار نظارت دقيقي وورت گيرد.

دارویي همراه بها درختهان مثمهر در منطقهه بايهان شهرسهتان

باغداري ـ زراعت :طبق نظر مردم محلي در منطقه کهامفيروز

مرودشت است .بطور کلي با توجه به مساعد بودن شهرایط آب و

معموالن زمي هایي که برای زراعت برنج مناسب نيستند بهه ایه

هههوایي محههدوده اجههرای طههرح در وههورت اجههرای برنامههههای

سيست اختصاص داده ميشود .در ای سيست درختهاني نظيهر

اوالحي و اعمال مدیریت وحيآ و نظارت مسهتمر ميتهوان بها

سيب و زیتون همراه با گياهان علوفههای نظيهر یونجهه پهرورش

کاشت درختان مثمر (زیتون) و گياهان دارویهي ماننهد رازیانهه،

داده ميشوند .در سالهای اوليه و قبل از به ثمر رسهيدن بهاا و

آویش و سایر گياهان دارویي وهنعتي در زیهر اشهاوب ،ضهم

توسعه درختان از لحاظ تا پوشش که نور کافي به کهف زمهي

بهبههود وضههعيت اکولههوژیاي و حفاظههت از آب و خههاک ،تههوان

ميرسد ،گياهان علوفهای کشت ميشوند .در وورتي که فاوهله

اقتصادی و انگيزه فعاليت کشاورزان را افهزایش داد .بنهابرای بها

بي درختان در زمان کشت زیاد باشد ،کشت گياههان علوفههای

مدیریت سيست های آگروفارستری ميتوان به افزایش کميهت و

را ميتوان سالهای متمادی ادامه داد ،اما ههدف اوهلي در ایه

کيفيت محصوالت باغي ،مرتعي و گياهان دارویي و توليد عسهل

سيست  ،حصول درآمد از بااداری ميباشد.

در سيست حشره ه جنگلداری دست یافت.

زنبورداري ـ جنگلداري :به گفته مردم محلي ،در کهامفيروز

در سيست تککشتي ،کشاورز و باادار فقط یک نهو محصهول

کندوهای زنبورعسل به مناطق جنگلي حمل و مستقر ميشهوند

کشت و برداشت ميکند و چنانچه محصول توليدی دچار آفت،

و در طول ماههای معتدل و گرم از شهد درختان جنگلي و باغي

امراض یا حوادث طبيعي گردد ،خسارت زیادی بهه آنهها وارد و

و همیني گياهان زیراشاوب استفاده ميکنند و در عهوض بهه

جبران آن برای کشاورز و باادار مشال ميشهود .امها در کشهت

گردهافشاني گياهان و باغهات موجهود کمهک ميکننهد و باعهث

تلفيقي در منطقه کامفيروز مثل کشت درختان زیتون همراه بها

افههزایش کيفيههت و کميههت محصههول باغههات ميشههوند .در ای ه

گياهان دارویي با توجه به تنو کشهت و تنهاوب زراعهي و دوره

سيست که هدف اولي آن توليد عسل ميباشد در جنگل قابهل

رشد و بازدهي متفاوت با توجه به نو گياه و درخت بهه نسهبت

توويه بوده و بهعنوان یهک معيشهت جهایگزی بهرای دامداران

سيست تککشتي ،خسارات وارده به کشاورزان و بااداران ک تر

ساک جنگل ميتواند مورد بررسي قرار گيرد ،ای الگو در حهال

است .بنابرای تنو عملارد فعاليتههای جنگهل زراعهي سهبب

حاضهر در منطقهه کههامفيروز در حهال توسههعه اسهت و نيازمنههد

افههزایش خودکفههایي ،کههاهش ریسههک ناشههي از تغييههرات آب و

فعاليتهای ترویجي گستردهتری است.

هوایي ،بيولوژیاي یا نوسان بهازار در مقایسهه بها یهک محصهول

پرورش ماهی ـ زراعت :پرورش ماهي در آببندانها و مهزار

معي ميشود ( .)30اثرات سيست کشت تلفيقي در منطقهه در

برنج از راهاارهای ایجهاد تعهادل و افهزایش بههرهوری از منهابع

افزایش درآمد کشاورز نسبت به درآمد در کشت تهک محصهولي

توليههد محسههوب ميشههوند ( .)29در ایه سيسههت درختههان در

از طریق بازیابي عناور در چرخه غذایي و حفاظهت خهاک و بها

اطراف استخرهای پرورش ماهي کاشهت و باعهث تعهدیل دمها و

سههرمایهگذاری و هزینههههای کهه باعههث اسههتمرار و افههزایش

درختان برای تغذیهه

حاولخيزی مناطق مورد عمهل و افهزایش ارزش توليهد نههایي

ماهيها استفاده ميشود و در عوض آب اسهتخر غنهي شهده بها

ميشوند .سيست های تلفيقي باعث توزیع متعادل نيروی کار در

فضوالت ماهيها برای آبياری درختان ،بااهها و مهزار اسهتفاده

خالل فصول سال نيز ميشود.

کاهش تبخير آب ميشوند .گاهي نيز بر

ميشهود .ایه سيسهت بهههدليل آب نسهبتان مناسهب در منطقههه
کامفيروز ،پتانسيل باالیي برای توسعه از نظر اقتصادی دارد.
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کریمي و همااران

نتیجهگیري و پیشنهادات

راهاارها و مدیریت وحيآ ميتوان جوانب منفي اثهرات سهوء را

نوپا بودن مطالعات آگروفارستری یاي از عواملي است که باعهث

تصحيآ و زارعان را به کشت تلفيقهي تشهویق نمهود ( .)28ههر

کند شدن گسترش آن ميگردد .چه بسا برخي از کارشناسهان و

سيستمي که در آن درختان بها گياههان زراعهي یها دام ترکيهب

مدیران معنا و مفهوم آگروفارستری را نميدانند و به غلط آن را

مي شوند اهداف پایداری و افزایش توليد و سودرساني بهه مهردم

تفسير مينمایند .هدف آگروفارستری کاشت گونههای چوبي در

فقير روستایي و غيره را به طور کامل برآورده نميسهازد ،گهاهي

زمي های کشاورزی است نه زراعت در عروههای جنگلي که در

اوقات برخي از طرحها جنبههای اقتصادی ندارند بلاه جنبههای

ای ه رابطههه وظيفههه مروجههان و کارشناسههان آگههاهي دادن بههه

اجتماعي و حفاظتي و زیستمحيطي دارند.

کشاورزان و بااداران از اثهرات سهوء سيسهت های تهک کشهتي

بطورکلي مدیریت سيست های تلفيقي بدليل مالايتهای خرد،

بههرروی خههاک و عملاههرد محصههول و ضههرورت جههایگزیني

منههابع محههدود و مشههاالت جامعههه روسههتایي پيیيههده و تههوان

سيست های تلفيقي است (.)27

فرساست .در سيست تلفيقي تنها دانسهت مولفهههای مختلهف

در بيشتر مواقع فقر مالي باعث ميگردد که کشهاورزان نتواننهد

سيست کافي نيست .در ای شرایط کشاورزان ميبایست متقاعد

در مزار خود گونههای چهوبي و بههخصهوص گونهههای مثمهر

شوند که بهکارگيری نوآوری ،روشها ،ف آوریهای تلفيقي برای

کاشته و یا دیگر سيست های بيشه زراعي را در زمي های خهود

آنان سودمند است .نظهام تهرویج کشهاوری و منهابع طبعهي بها

پياده کنند .از جمله ميتوان گهران بهودن سيسهت های آبيهاری

برقرارى ارتباط بهي نيازههاى کشهاورزان و تحقيقهات ،توسهعه

تحت فشار ،هزینهی باالی احداث بهاا و نگههداری از نهالهها و

فنهاورى مناسهب و شهباههاى آمهوزش و مهدیریت سيسهتمى،

همیني هزینههای خرید گياههان دارویهي اشهاره کهرد .پهایي

پذیرش آگروفارسترى توسط مخاطبان را تسههيل ميکنهد .بها

بودن سطآ تحصيالت کشاورزان ،شرکت ناردن در کالسههای

توجهه بههه مزیتههای ایه سيسهت آمههوزش و ارتقهای آگههاهي

آموزشهي و که تهوجهي بهه تووهيههای کارشناسهان از دالیههل

کشاورزان در باار بردن روش تلفيقي کهاربری اراضهي پيشهنهاد

پيشرفت ناردن سيست های کشت تلفيقي است (.)9

ميشود.

در برنامهریزی برای توسعه کشت تلفيقي و آگروفارسهتری بایهد
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