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چکیده
یکی از عوامل اصلی تخریب جنگلهای شمال که باعث از بین رفتن گونههای گیاهی میشود چرای دام است .از این رو اقدام به ارزیابی
طرح ساماندهی خروج دام در سری  2مکارود از حوزه  36کاظم رود در استان مازندران گردیده است .در این پژوهش اقدام به برداشت
تراکم زادآوری در دامسراهای تخریب شده و سراهای دامی موجود در سه طبقه ارتفاعی  0/5متر 0/5 ،تا  1/3متر و بیش از  1/3متر،
به فاصله از مرکز نمونه  10متر 20 ،متر و 30متر در چهار جهت اصلی به منظور مقایسه درونی با یکدیگر گردید .نتایج حاصل از این
بررسی نشان داد که هرچه از مرکز نوار به سمت فاصلههای بیشتر برویم میزان زادآوری افزایش مییابد .همچنین میزان این فراوانی در
طبقات ارتفاعی بیش از  1/3متر بیشتر و مقدار آن عموما در جهت غربی از تراکم باالتری برخوردار است و مقدار این تراکم در جهت
جنوبی از همه کمتر میشود .مقایسه زادآوری بین دو منطقه در این سه طبقه ارتفاعی مشخص نمود که بین آنها تفاوت معنیدار وجود
دارد ،این بدان معنی است که با انجام طرح خروج دام از جنگل بر تراکم تجدید حیات طبیعی منطقه افزوده شده است .الزم است نهادها و
سازمانها از طریق قانونی متعهد به انجام وظایف و تعهدات محوله باشند و از طریق ستاد هماهنگکنندهای هدایت و کنترل
کلمات کلیدي :خروج دام از جنگل ،زادآوری ،آزمون کولموگروف اسمیرنوف ،جنگل عباس آباد ،استان مازندران.
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Abstract
One of the main destruction factors in north forests is grazed by animals that destroys plant species.
Hence, evaluation of livestock exit planning has been done at series 2 from Kazemrood area in
Mazandaran province. In this paper, density of the regeneration was measured in degraded and
protected areas in three height class less than 0.5 m, 0.5 m to 1.3 m and more than 1.3 m and three
distance of sampling center 10 m, 20m and 30 m and in four main direction for inner comparison.
Results of this study showed that in more distances, the regeneration is increased; also, density in class
of more than 1.3 m and western direction had higher density and southern direction had minimum
density. The comparison of the regeneration within two areas in three height classes revealed that there
are significant differences between them. This means that the livestock emersion planning has been
increased density of regeneration. Institutions and organizations are required legally carry out their
duties and be directed and controlled through a coordinating headquarters.
Key Words: Livestock Emersion of Forest, Regeneration, Kolmogorov Smirnov Test, Abbas-Abad
Forest, Mazandaran Province
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اثر خروج دام و جنگل نشین از جنگل....

مقدمه
دام و گیاه در اکوسیستمهای طبیعی ،همواره در کنش متقابل با

زیست محیطی کشور را به اقدامات کنترلی ،در جهت جلوگیری

یکدیگر میباشند .چرا توسط حیوانات اهلی و وحشی عنوان بهه

از ادامه روند تخریب جنگل وا داشته است .بیشتهر ایهن عامهل

یکی از عوامل موثر در تغییرات پوشش گیاهی در اکوسیستمهها

تخریبی ،یعنی حهدود  87درصهد از عوامهل انسهانی مهیباشهد.

شناخته شده است (.)1

مهمترین نماد عینی آن را حضور انسانها در جنگل بهه منظهور

تخریب پوشش گیاهی ،از بین رفتن اکوسیستمها و تبدیل آنهها

چرای دام تشکیل میدهد .از ایهن جههت بهود کهه در مهدیریت

وسهیعی را

جنگل نیاز به خروج دام به وجود آمد .به طور کلی عمهدهتهرین

به سیستمهای وابسته به بهرهبرداری دام که سهط

در بر گرفته باعث از بین رفتن تنوع گیاهی شده است (.)2

مشکل جنگلهای شمال مسایل اقتصادی اجتماعی آن در قالب

از آنجههایی کههه پوشههش گیههاهی بخههش مهمههی از سههاختار

آبادیها و روستاهای جنگلنشین است (.)9

اکوسیستمهای طبیعی را تشکیل می دهد بررسی و مطالعهه آن

دامداران به صورت سنتی از جنگل بهرهبرداری مینمایند و دام-

به منزله نخستین گام در جهت کسب معرفهت علمهی ،شهناخت

ها از نهالهای نو رسته تعلیف نموده و آنها را نابود میکنند که

دقیق از پدیدهها و وقایع در حهال وقهوع در اکوسیسهتمهها مهی

باعث باتالقی شدن خا های عمیق ،فشرده شدن خا های کم

باشد ( .)3تا زما نی که جمعیت دام درهر اکوسیستم متناسب با

عمق ،کاهش نفوذ پذیری خا  ،و ذخیهره شهدن آبههای زیهر

و

زمینی گردیده است و امکان تجدید حیات طبیعی را غیر ممکن

پوشش گیاهی خسارتی وارد نمیشود ( .)4تهراکم بهیش از حهد

میسازد .دامداران جنگل نشین به منظهور تهامین علوفهه خهود

دام و افزایش رو به رشد جمعیت و توسعه بی قید و بند اراضهی

بیشتر درختان با ارزش را کت زده ،و سرشاخه درختان مهادری

زراعی و تبدیل کاربریها باعث کاهش سطوح طبیعی و از بهین

را قطع مینماید و جهت سوخت سالیانه خود ،و اصهطبل خهود

رفتن پوشش گیاهی و گونههای با ارزش و نهایتها کهاهش تنهوع

چوب غیر مجاز از جنگهل برداشهت مهینماینهد .عهالوه بهر ایهن

زیستی میشود .لذا در جهت جلوگیری از کاهش تنهوع زیسهتی

حاشیهنشیان جنگل نیز از طریق دامداری امرار معاش مینمایند

که نتیجه استفاده نادرست از منابع طبیعی میباشد مهیبایسهت

و جنگل را جوالنگاه احشام خود نمودهاند که با زنهدگی سهاده و

به روشهایی متوسل شد که باعث حفظ تنوع زیستی مهیشهود

سنتی خود که بطور کلی در جهان متمدن امروز منسهوخ شهده

( .)2علفخواری یکی از نیروههای اصهلی اثرگهذار بهر سهاختار و

است .به منظور استقرار تجدید حیات و حفظ جنگل جدا کردن

پویایی جوامع گیاهی است ( .)5چرا یکی از انواع مهم اختالالت

فعالیت کشاورزی و دامداری از جنگل در سالهای اخیر طرحهی

است که فرآیندهای طبیعی را تغییر میدهد و مقاومت گونهها و

تحت عنوان طرح سهاماندههی خهروج دام از جنگهل و تجمیهع

همچنین ساختار و ترکیب جوامع را تغییهر مهیدههد ( .)6چهرا

تک خانوارهای پراکنده در دستور کار سازمان جنگلها و مراتهع

استقرار ،رشد و نرخ زندهمانی گونههای مختلهف را تحهت ته ثیر

کشور قرار گرفت (.)10

قرار میدهد ( .)7چرای دامهای اهلی در فراینهدهای کشهاورزی

ساماندهی خروج دام مجموعه عملیات اجرایی است که طی آن

میتواند یک اکوسیستم را به روشهای مختلفی که شامل عوض

دامداران در جنگل شناسایی و بر اساس توافق فیمابین دامهدار

کردن ترکیب و تنوع جوامع گیاهی است تحت ت ثیر قهرار دههد

داخل جنگل با پذیرش یکی از روشهای فروش حقوق ارتفهاقی

(.)8

انتخههاب شههغل جههایگزین واگههذاری زمههین کشههاورزی و ادامههه

کاهش قابل مالحظه وسعت جنگهل در ایهران از مسهاحت 18

دامداری صنعتی در خارج از جنگل باید دامهای خهود را خهارج

میلیون هکتار به 12/6میلیهون هکتهار در چنهد دههه مهدیریت

نماید ( .)11حیدری آقاخهانی و همکهاران ( ) 1389اثهر شهدت

ظرفیت آن باشد ،به منابع بها ارزش آن ههمچهون آب ،خها
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توحیدی و همکاران

چرای دام بر پوشش گیاهی را در بجنورد بررسی و به این نتیجه

جنگل بر تجدید حیات طبیعی در جنگلهای عباس آباد اسهتان

رسیدند که گیاهان مهاجم بیشترین درصد پوشش را در منطقه

مازندران است.

تخریب شده به خود اختصاص دادهاند و چرای شدید دام باعهث

مواد و روشها

کاهش پوشش گیاهی و تغییر ترکیب گونه ای شده است (.)12

منطقه مورد مطالعه

علیجانپور و همکاران ( )1388به بررسی و مقایسه تجدیدحیات

منطقه مورد مطالعه در سری 2مکارود از سریهای هشهتگانهه

توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی ارس-

حوزه  36کاظم رود در جنگل های عباس آباد (تنکابن) در غرب

باران پرداخته و به این نتیجه رسیدند کهه مهدیریت مبتنهی بهر

استان مازنهدران واقهع مهیباشهد و نهه تنهها دارای دو روسهتای

حفاظت ،موجب افهزایش معنهی دار تنهوع گونههای زادآوری در

جنگلنشین میباشد بلکه دارای چند روستای همجهوار جنگهل

منطقه حفاظت شده ارسباران شده است ( Friinioglu .)13و

اسههت کههه از جنگههل ارتههزاق مههیکننههد و در عههرض جغرافیههایی

همکاران ( )2007در بررسی اثر قهرق و چهرای دام بهر پوشهش

شهههمالی‛‛ 36◦36‛40و ‛‛ 36◦ 38 ‛ 32و طهههول جغرافیهههایی

گیاهی منطقه آنتالیای ترکیه به این نتیجه دسهت یافتنهد کهه

شرقی‛‛ 51◦10‛15و ‛ 51◦60قرار دارد (شکل .)1

قرق باعث افزایش غنای گونههای ،درصهد کهل پوشهش ،درصهد

حداقل و حداکثر ارتفاع آن نسبت به سط دریها آن 50متهر و

پوشش پهن برگان علفی و گیاهان یکساله شده است (.)14

 1000متر میباشد و از شمال به روستای ماشلآبهاد وگهرداب و

 Zhaoو همکههاران ( )2007بههه بررسهی تغییههرات در تنههوع و

ازجنوب به جنگلهای سری  1مکارود و از شهرق بهه یهال مهرز

ساختار رویشهها در پاسهب بهه چهرای سهنگین در بخهشههای

حوزه  36و  38و از غرب به رودخانه کاظم رود محدود مهی-

شمالی تیانشن چین پرداختنهد و بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه

باشد سری فوق از طریق جاده آسفالته عباس آبهاد -کالردشهت

چرای سنگین عالوه بر کاهش فراوانی گونههههای خهوش طعهم،

قابل دسترسی می باشد .)18( .این منطقه دارای بارش سهالیانه

ساختار و الگوهای توزیع گونههای غالهب منطقهه را تغییهر داده

 1101میلیمتههر ،حههداکثر بههارش  ،283/8حههداقل بههارش 43

است و بر اثر چرای سنگین ترکیب گونهها ،غنا و میهزان تولیهد

میلیمتههر ،حههداقل دمهها  6سههانتیگراد و حههداکثر دمهها 21/7

در طی زمان کاهش یافته است (.)15

سانتیمتر و دارای آب و هوای سرد و مرطوب میباشد .عرصهه-

Cesaو همکاران ( )2011در مطالعه خود با عنوان تغییرات در

هههایجنگلههی سههری  2مکههارود بههه طههور نسههبی پرشههیب مههی-

ساختار پوشش گیاهی در اثر چرای دام در جنوب آرژانتهین ،بهه

باشههدوبخش اعظههم سههط سههری درکالسههه شههیب %61 -%31

این نتیجه رسیدند که غنا و تنوع گونهای در مناطق تحهت چهرا

قراردارد .درآبادیهای محدوده سری 2و در دو آبادی واقع شهده

کمتر از مناطق قرق شده است و تغییرات فیزیونومیک در سط

در محدود سری 2درحدود  86خانوارسکونت دارند که درحهدود

گونهههای از اهمیههت کههمتههری برخههوردار اسههت ( .)16بههر طبههق

 365نفرجمیعت دارند .ایهن تعهداد خانوارهها وجمیعهت سهاکن

مطالعات انجهام شهده 87 ،درصهد از عوامهل تخریهب در منهابع

دایمی هستند .درآبادی دراسهرا دردههه اخیهر تعهدادی خهانوار

طبیعههی کشههور را عوامههل انسههانی و تنههها  13درصههد را عوامههل

ساکن موقت نیز حضور پیدا کردهاند که بیشتر از مناطق خارج

طبیعی تشکیل میدهند که مههمتهرین عوامهل انسهانی ،چهرای

از منطقه معروف به ویالنشینان تهرانی با احداث اماکن مسکونی

بیرویه و اثرات ناشهی از تخریهب دامهداران و جنگلنشهینان در

ویالیی مدتی از ایام سال در منطقه حضور پیدا میکنند .تعهداد

جنگلهای شمال کشور میباشد .از این رو بهه منظهور اسهتمرار

 38دامدار در محدوده سری حضور دارند که در مجمهوع تعهداد

بخشیدن به تولید جنگل و کمک به تجدید حیات ،حذف دام از

 6021واحد دامی دارند 36 .واحد دامداری ( )94%/74بصهورت

جنگل از اهمیت ویهژهای برخهوردار اسهت ( .)12ههدف از ایهن

متحهر

هسهتند.

تحقیق ارزیابی اثهرات اجهرای طهرح سهاماندههی خهروج دام از

 93%/97دامهای حاضردرسهری بهه دامداری ههای متحهر

و  2واحهد ( )5%/26بصهورت نیمهه متحهر

و

اثر خروج دام و جنگل نشین از جنگل....

 6%/73به دامداریهای نیمه متحهر
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تعلهق دارنهد %91/93 .از

جثه (گوسفند و بز) تشکیل میدهد (.)18

دامها را دام بزرگ جثه (گاو) و حدود  %8را نیز دامهای کوچک

شکل  -1موقعیت پارسلها در سري  2مکارود ،حوزه 36کاظم رود
روشها
ابتدا با استفاده از منابع اولیه اطالعات جامع مقدماتی مربوط به

طرح جنگلداری و طهرح تجدیهد نظهر سهری 2مکهارود (سهال

دامها و دامداران منطقه و همچنین تعداد دامداران اسهکان داده

 )2008مورد مطالعه گرفته و بها کمهک راهنمهای محلهی و بها

شده ،تحقیق به عمل آورده ،سپس مهتن دسهتورالعمل اجرایهی

اسههتفاده نقشههههههای توپههوگرافی منطقههه جنگلههی مههورد نظههر و

کلی و اصالحی طرح ساماندهی خروج دام ،سازمان جنگلهها و

محدوده خروج دام مشخص گردید.
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برای آماربرداری از هر سرای تخریهب شهده ابتهدا چههار جههت

نتایج

اصلی (شهمال ،جنهوب ،شهرق ،غهرب) از مرکهز سهرا مشهخص

مطالعه زاد آوري در سراهاي دامي موجود (تخریب

گردیده سپس در هر چهار جهت نواری به عهرض  2متهر پیهاده

نشده)

کرده و نهایتا اقهدام بهه برداشهت زادآوریههای صهورت گرفتهه

مطالعه زاد آوري در نوارها ببا فالبله  20 ،10و  30متبر از

در طههول  30متههر ( 10اول 10 +دوم 10 +سههوم  )30از نههوار
مذکور شد .سه طبقه کمتر از  0/5متر ،بین 0/5تها 1/30متهر و
بیش از  1/30متر اقدام گردید ،دادههای خام حاصل از برداشت
فراوانی زادآوری در کالسههای ارتفاعی مختلهف در نوارههای بها
فاصله از مرکز متفهاوت و جههات اصهلی وارد نهرم افهزار آمهاری
 SPSS ver.18و  Excel ver, 2010شهده و نمودارههای
الزم تهیه گردیدند و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتهانهد.
الزم به توضی است ،دادهههای اخهذ شهده حاصهل از شهمارش
زادآوری در سه طبقه و سه نوار متفاوت و جهات اصهلی توسهط
آزمون کولموگروف اسمیرونوف مورد مقایسهه قرارگرفتههانهد .از
 15سرای تخریب شده بهه صهورت 100درصهد و همچنهین 15

سبرا

مرکز قطعه نمونه
در این تحقیق اقهدام بهه بررسهی زاد آوری بها فاصهله  10متهر،
 20متر و  30متر درسرا های دامی موجود بدون در نظر گرفتن
جهت گردید همانطور کهه در شهکل  2مشهاهده مهیشهود ،بها
افزایش فاصله از مرکز ،نوارهای بها فاصهله  30متهر در ههر سهه
طبقه ارتفاعی تا  0/5متر 0/5 ،تا  1/3متهر و بهیش از  1/3متهر
دارای فراوانی بیشتری هستند ،به طوری که به ترتیب ،15/31
 16/33و  27/55درصد فراوانی ها به ترتیب در این سهه طبقهه
ارتفاعی در فاصله  30متر از مرکز نهوار قهرار دارد کهه مجموعها
 59/19درصد از فراوانی ها در دامسراهای موجود را شهامل مهی
گردد.

سرای موجود از  20سرا به صورت تصادفی آمار برداری صهورت
پذیرفت.
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شکل -2مقایسه درلد فراواني زادآوري در دامسراهاي موجود در نوار هاي با عرض  20 10و  30متر
مطالعببه زاد آوري درج ببت هبباي مختلببا در قطعببات

مطابق تعداد در عرض نوار  10متر بدست آمد) همهانطهور کهه

نمونه برداشتي به تفکیك عرض نوار

مشاهده میشود ،بیشترین میهزان فراوانهی زاد آوری در طبقهه

در این پژوهش اقدام به بررسی روی زادآوری نهالها به تفکیک

ارتفاعی 0/5متر در جههات شهرقی و غربهی هرکهدام بهه میهزان

طبقات ارتفاعی در جههتههای اصهلی گردیهد (درصهد فراوانهی

 11/76درصد و در طبقات ارتفاعی  1/3-0/5متر و جهت غربهی
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به مقدار  17/5درصد و در طبقه ارتفهاعی بهیش از  1/3متهر در

بدون در نظر گرفتن طبقه ارتفاعی بهیشتهرین میهزان فراوانهی

جهت شمالی و غربی هرکدام به مقهدار  11/76درصهد داشهته و

مربوط به زادآوری در جهت غربهی بهه میهزان  41/18درصهد و

کمترین زادآوری به مقدار صفر در جهت شمالی برای نهالههای

کمترین آن مربوط به جههت جنهوب بهه میهزان  11/76درصهد

در طبقههه ارتفههاعی  0/5متههر اسههت (شههکل  .)3در مجمههوع

است.
20
18
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ارتفاع بیش از  10 -1.3متر

ارتفاع  0.5تا  10 - 1.3متر

ارتفاع کمتر از  10 -0.5متر

شکل  -3مقایسه درلد فراواني زادآوري در دامسراهاي موجود در نوار با فالله  10متر به تفکیك در چ ار ج ت اللي
بیشترین میزان فراوانی زادآوری در فاصله نوار  20متر در طبقه

مشاهده کرد ،بدون در نظر گهرفتن طبقهه ارتفهاعی بهیشتهرین

ارتفاعی  0/5متر در جهت غربی به مقدار  10/71درصهد و 0/5

درصد فراوانی زادآوری مربوط به جهت غربی بهه مقهدار 39/29

تا  1/3متر و بیش از  1/3متر در بهه ترتیهب در جههت غربهی و

درصد و کمترین آن مربوط به جههت شهرقی بهه مقهدار 10/71

شرقی هر کدام به میزان  17/89درصهد مهی تهوان در شهکل 4

درصد است.
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شکل -4مقایسه درلد فراواني زادآوري در دامسراهاي موجود در نوار با فالله  20متر به تفکیك در چ ار ج ت اللي
آنگونه که در شکل  5مشهاهده مهیگهردد ،بهیشتهرین میهزان

هر کدام به مقهدار  8/62متهر و بهیشتهرین مقهدار زادآوری در

فراوانی در طبقه ارتفاعی  0/5متهر در جههات شهمالی و شهرقی

طبقه ارتفاعی  0/5تا  1/3متر و بیش از  1/3متر ههر کهدام بهه
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مقدار  15/52درصد در جهات شمالی و غربی و کمترین میهزان

ارتفاعی بیشترین مقدار فراوانی در جهت شمالی برابر با 32/76

آن به مقدار  3/45درصد در طبقه ارتفاعی کمتر از  0/5متهر در

متر و کمترین آن در جههت جنهوبی بهه میهزان  17/24درصهد

جهت غربی استقرار دارد .همچنین بدون در نظر گهرفتن طبقهه

است.
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شکل -5مقایسه درلد فراواني زادآوري در دامسراهاي موجود در نوار با فالله  30متر به تفکیك در چ ار ج ت اللي
همان گونه که در شکل  6مشاهده میشهود در مقایسهه درصهد

و کمترین مقدار فراوانی در این طبقه مربوط بهه جههت جنهوبی

زادآوری نهالها (تعداد کل نهال شهمارش شهده  98اصهله مهی

و شرقی به میزان  1/02درصد است .در نوار بها فاصهله از مرکهز

باشد) با در نظر گرفتن جهات اصلی و طبقات ارتفاعی و فاصهله

 30متر در طبقه ارتفاعی  0/5متهر بهیشتهرین مقهدار فراوانهی

نوار از مرکز در نوارهای با عرض  10متر در طبقه ارتفهاعی 0/5

در جهات شمالی و شرقی به مقدار  5/10درصد و کهمتهرین آن

متر بیشترین درصد فراوانی مربوط بهه جههت شهرقی و غربهی

در جهت غربی به میزان  2/04درصد اسهتقرار دارنهد .در طبقهه

هرکدام به مقدار  2/04درصد میباشد و کمترین میزان زادآوری

ارتفاعی  0/5تا  1/3متهر بهیشتهرین مقهدار فراوانهی در جههت

در جهت شمالی به مقدار صفر درصد است ،همچنین در طبقهه

شمالی و غربی به مقهدار  5/2درصهد و کهمتهرین آن در جههت

ارتفاعی  0/5تا  1/3متهر بهیشتهرین مقهدار زادآوری در جههت

جنوبی و غربی هر کدام به مقدار  3/06درصد قرار دارند .بیش-

غربی به مقدار  3/06درصد و در طبقه ارتفاعی بیش از  1/3متر

ترین فراوانی در طبقهه ارتفهاعی بهیش از 1/3متهر در دو جههت

بیشترین فراوانی در جهات غربی و شهمالی هرکهدام بهه مقهدار

شمالی و غربی هر کدام به میزان  9/18درصد قهرار دارد و کهم-

 2/04درصد استقرار دارند .در نوار بها عهرض  20متهر در طبقهه

ترین آن به مقدار  4/08درصد در جهت جنوبی اسهتقرار دارنهد.

ارتفاعی  0/5متر بیشترین مقدار زادآوری در جههت غربهی بهه

بدون در نظر گرفتن طبقهات ارتفهاعی و فاصهله از مرکهز ،صهرفا

مقدار  3/06درصد قرار دارد و کمترین آن به مقدار  1/02درصد

چهار جهت اصلی بیشترین مقدار فراوانی مربوط به جهت غربی

مربوط به جهت شرقی میباشد .در طبقهه ارتفهاعی  0/5تها 1/3

و سپس شمالی بهه ترتیهب بهه میهزان  32/65و  30/61درصهد

متر بیشترین مقدار فراوانی بهه میهزان  5/10درصهد در جههت

و کمترین آن مربوط به جهت جهت جنوبی و شرقی بهه ترتیهب

غربی استقرار داشهته ،کهمتهرین مقهدار زادآوری در ایهن طبقهه

به مقدار  18/37و  23/47درصد است.

ارتفاعی مربوط به جهت شرقی به مقدار  1/02درصد می باشد و
در نهایت در طبقه ارتفاعی بیش از  1/3متر بهیشتهرین مقهدار
فراوانی مربوط به جهت شهمالی بهه مقهدار  5/10درصهد اسهت
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شکل -6مقایسه درلد فراواني زادآوري در دامسراهاي موجود در نوار هاي با عرض  20 ،10و 30متر به تفکیك
درچ ار ج ت اللي
مطالعه زادآوري در دامداريهاي تخری

سرا شده (خروج

متر در نوار با فاصله از مرکز  20متهر بهه مقهدار  14/29درصهد

دام یافته)

فراوانی را در دامسراهای تخریب سرا شده دارا هستند و سهپس

مطالعه زادآوري در نوارها ببا فالبله  20 ،10و  30متبر از

در همین طبقه ارتفاعی با فاصله  30متر نوار از مرکز به میهزان

مرکز قطعات نمونه

 12/57درصد از زادآوری قرار دارد .بدون در نظر گهرفتن طبقهه

همانطور که در شکل  7مشاهده میشود ،نوارهای با فاصله 30
متر در دو طبقه ارتفاعی تها 0/5متهر و بهیش از  1/3متهر دارای
فراوانی بیشتری هستند ،به طوری که بترتیب  10/66و 21/71
درصد فراوانی را دارا میباشند و در طبقهه ارتفهاعی 0/5تها 1/3

ارتفاعی در فاصله  30متر از مرکز نوار بیشترین مقدار فراوانهی
به میزان  45/14درصد را شامل میگردد .و بهیشتهرین مقهدار
فراوانی زاد آوری در طبقه ارتفاعی بهیش از  1/3متهر بهه مقهدار
 40درصد قرار دارد.
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درصد فراوانی
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بیشتر از 1.3

1.3-0.5

کمتر از 0.5

ارتفاع نهال

شکل -7مقایسه درلد فراواني زاد آوري در دامسراهاي تخری

شده در نوار هاي با فالله از مرکز  20 10و 30متر
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مطالعببه زادآوري درج ببت هبباي مختلببا در قطعببات

متر به مقدار  11/90درصد می باشد و کهمتهرین مقهدار درصهد

نمونه برداشتي به تفکیك عرض نوار

فراوانی مربوط به جهت شمال و طبقه ارتفاعی  0/5متر به مقدار

بیشترین میزان فراوانی در زادآوریهایی که با فاصله  10متر از

 4/76درصد است .و بهیشتهرین مقهدار فراوانهی بهدون در نظهر

مرکز نوار قرار دارند در چهار جهت شمالی ،جنوب ،شرق و غرب

گرفتن طبقه ارتفاعی مربوط به جهت غربی به میهزان  33/33و

(درصد فراوانی مطابق تعداد در عرض نوار  10متر بدست آمهد)

کمترین آن مربوط به جههت شهمالی بهه مقهدار  19/05درصهد

مربوط به جهت غربی و طبقه ارتفاعی بیش از  1/3متر به میزان

است.

 14/29درصد است و سپس جهت جنوبی در طبقه ارتفاعی 0/5
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شکل -8مقایسه درلد فراواني زادآوري در دامسراهاي تخری

شده در نوار با با فالله از مرکز نوار به میزان  10متر به

تفکیك در چ ار ج ت اللي

بیشترین مقدار فراوانی در طبقه ارتفاعی  0/5متهر مربهوط بهه

ارتفاعی بیش از  1/3و جههت جنهوبی بهه میهزان  1/67درصهد

جهت شمالی به مقدار  10درصد است و در طبقه ارتفاعی 0/5

است(شکل  .)9در مجموع بدون در نظر گرفتن کالسه ارتفهاعی

تا  1/3متر مربوط به جهت غربی به میزان  13/33درصد ،بیش-

بیشترین مقدار فراوانی را در جهت غربی به میهزان  30درصهد

ترین مقدار فراوانی در طبقه ارتفاعی بهیش از  1/3متهر مربهوط

و کمترین آن را در جهت جنوبی به مقدار  18/33درصد به خود

به جهت شمال و غرب هرکدام به میزان  10درصد تعلهق دارد و

می باشد.

کمترین مقدار فراوانی در این چهار جهت اصلی مربوط به طبقه
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شکل  -9مقایسه درلد فراواني زادآوري در دامسراهاي تخری

شده در نوار با فالله از مرکز نوار  20متر به تفکیك

در چ ار ج ت اللي

آن گونه که در شکل  10مالحظه میگهردد ،بهیشتهرین مقهدار

میزان فراوانی در این چهار جهت اصهلی و سهه طبقهه ارتفهاعی

فراوانی در نوار با فاصله از مرکز  30متر در طبقه ارتفاعی کمتهر

مربوط به طبقه  0/5متر و جهت جنوبی به مقهدار صهفر درصهد

از  0/5متر مربوط به جهت شمالی بهه مقهدار  9/59درصهد ،در

است.

طبقه ارتفاعی  0/5تا  1/3متر در جهت غربهی بهه مقهدار12/33

در مجموع بیشترین میزان فراوانی در این چههار جههت اصهلی

درصد و در طبقه ارتفاعی بهیش از  1/3متهر در جههت جنهوب،

مربوط به جهت غربی به مقدار  32/88درصهد و جههت جنهوبی

شرق و غرب هرکدام به مقدار  12/33درصد اسهت و کهمتهرین

به میزان  16/44درصد می باشد.
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شکل -10مقایسه درلد فراواني زادآوري در دامسراهاي تخری

شده در نوار با فالله از مرکز نوار  30متر به تفکیك در

چ ار ج ت اللي
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در شکل  11مقایسه میان فراوانی زادآوریها با یکهدیگر در ههر

 3/43درصد است .بیشترین میزان فراوانهی در طبقهه ارتفهاعی

طبقه ارتفاعی و با در نظر گرفتن چهار جهت اصلی در سهراهای

 0/5متر در جهت شرقی و غربی هرکدام به مقدار  3/43درصهد،

دامی تخریب سرا شده آورده شده است (در این قسمت مبنهای

 1/0-3/5متر در جهت غربی به مقدار  5/14درصهد و بهیش از

تعیین درصد فراوانهی تعهداد کهل زادآوری برداشهت شهده 175

 1/3متر با فاصهله از مرکهز نهوار بهه مقهدار  30متهر در جههات

اصله در سراهای دامهی تخریهب شهده اسهت) ،همهانطهور کهه

جنوبی ،شرقی و غربی هرکدام به مقدار  5/14درصهد اسهت .در

مالحظه می گردد بیشترین میزان فراوانهی در طبقهه ارتفهاعی

نهایت بیشترین مقدار فراوانی را بهدون در نظهر گهرفتن طبقهه

 0/5متر  1/3-0/5،متر و بیش از  1/3متر با فاصله از مرکز نهوار

ارتفاعی در جهت غربی به مقهدار  32درصهد و کهمتهرین آن در

به مقدار  10متر به ترتیب مربوط به جههت جنهوبی بهه مقهدار

جهت جنوبی به میزان  18/86درصهد قهراردارد .بهدون در نظهر

 2/86درصد و در طبقه باقیمانده مربهوط بهه جههت غربهی بهه

گرفتن جهت بیشترین مقدار فراوانی در طبقهه ارتفهاعی بهیش

ترتیب به مقدار 2/29و  3/43درصهد اسهت .بهیشتهرین میهزان

از  1/3متر و با فاصله از مرکز  30متر بهه مقهدار  18/29درصهد

فراوانی در طبقه ارتفاعی  0/5متر  1/3-0/5،متر و بهیش از 1/3

و کمترین مقهدار فراوانهی در طبقهه ارتفهاعی  0/5تها  1/3متهر

متر با فاصله از مرکز نوار به مقدار  20متر به ترتیب مربهوط بهه

و با فاصله از مرکز  10متر به میزان  6/29درصد فراوانهی قهرار

جهات شرق ،غرب و شمالی به ترتیب به مقهدار  4/57 ،3/43و

دارد.
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شکل  -11مقایسه درلد فراواني زادآوري در دامسراهاي تخری

شده در نوار هاي با عرض  20 ،10و 30متر به تفکیك

در چ ار ج ت اللي
مقایسه میان زادآوري در دامداري هاي تخری سرا شبده

در هر چهار جهت اصلی در طبقه ارتفاعی  0/5متر دارای درصد

و سراهاي دامي موجود

فراوانی بیشتری میباشند .در مجموع دامسراهای تخریب سهرا

مقایسه زادآوري در دامسراهاي موجود و تخری

شده در

چ ار ج ت اللي در نوار با عرض  10متر
همانطور که در شکل  12مشهاهده مهیگهردد ،میهزان زادآوری
در دامسراهای تخریب سرا شده نسبت بهه دامسهراهای موجهود

شده دارای درصد فراوانی  5/13درصهد در مقابهل  1/83درصهد
فراوانههی دامسههراهای موجههود مههی باشههند .ایههن وضههعیت را
در زادآوریهای طبقه ارتفاعی 0/5تا  1/3متر می توان مشهاهده
نمود که در هر چهار جهت اصلی میزان فراوانهی از دامسهراهای
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موجود بیشتر میباشد که بیشترین مقدار فراوانی زادآوری برای

بیشترین مقدار فراوانی زادآوری برای جهت غربی دامداریهای

جهت غربی دامداریهای تخریب سرا شده به مقدار  1/47درصد

تخریب سرا شده به مقدار  1/83درصد است و کمترین آن برای

به

جهت جنوبی و شرقی دامداریهای موجهود هرکهدام بهه مقهدار

مقدار  0/37درصد است ،در نهایت دامسراهای تخریب سرا شده

 0/37درصد است ،در نهایت دامسراهای تخریب سرا شده دارای

دارای درصد فراوانی  4/03درصد در مقابل  2/2درصهد فراوانهی

درصد فراوانی  5/86درصد در مقابهل  2/2درصهد فراوانهی دام-

دامسراهای موجود میباشند .همچنین ایهن مهورد در زادآوری-

سراهای موجود میباشند.

است و کمترین آن برای جهت شمالی دامداریهای موجود

های کالسه ارتفاعی بیش از  1/3متر تایید گردیهده اسهت ،کهه
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

شکل -12مقایسه درلد فراواني زادآوري در دامسراهاي تخری

شده و موجود در نوار با عرض  10متر به تفکیك

در چ ار ج ت اللي
مقایسه زادآوري در دامسراهاي موجود و تخریب

شبده

تخریب سرا شهده بهه نسهبت دامداریههای موجهود در کهالس

در چ ار ج ت اللي در نوار با عرض  20متر

ارتفاعی  0/5تا  1/3متر از میزان بیشتری برخهوردار اسهت کهه

آن گونه که در شکل  13مهیتهوان مشهاهده نمهود زادآوری در

بیشترین این مقدار مربهوط بهه جههت غربهی بهه میهزان 2/93

دامداری های تخریبسرا شده به نسبت دامداریهای موجود در

درصد است و کمترین ایهن مقهدار مربهوط بهه جههت شهمالی و

زادآوریهههای کههالس ارتفههاعی  0/5متههر از مقههدار بههیشتههری

شرقی هرکدام به مقهدار  0/37درصهد اسهت .در مجمهوع دام-

برخوردار است که بیشترین این مقدار مربوط به جههت شهرقی

داریهای تخریب سرا شده دارای درصهد فراوانهی  9/52درصهد

به میزان  2/20درصد است و کهمتهرین ایهن مقهدار مربهوط بهه

بوده و دامداریهای موجود  4/40درصد مقهدار زاد آوری آنهها

جهت شمالی ،جنوبی و شرقی هرکهدام بهه مقهدار  0/37درصهد

بوده است .همچنین در زادآوریهای طبقه ارتفاعی بیش از 1/3

است .و در مجموع دامداریهای تخریبسرا شهده دارای درصهد

متر ،که بیشترین مقدار فراوانی زاد آوری بهرای جههت شهمالی

فراوانی  6/23درصد بوده و دامداریههای موجهود  2/20درصهد

دامداریهای تخریب سرا شده بهه مقهدار  2/20درصهد اسهت و

مقههدار زادآوری آنههها بههوده اسههت .زادآوری در دامداریهههای

کمترین آن برای جهت جنوبی دامسراهای تخریب شهده و دام-
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داری های موجود و جهت شرقی دامداریهای موجود هر کهدام

شده دارای درصد فراوانی  5/86درصهد در مقابهل  3/66درصهد

به مقدار  0/37درصد است ،در نهایت دامسراهای تخریهب سهرا

فراوانی دامسراهای موجود میباشند.
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0

شکل -13مقایسه درلد فراواني زادآوري در دامسراهاي تخری

شده و موجود در نوار با عرض  20متر به تفکیك در چ ار

ج ت اللي
مقایسه زادآوري در دامسراهاي موجود و تخریب

شبده

مقدار  2/56درصد دامداریهای تخریهب سهرا شهده مهی باشهد.

در چ ار ج ت اللي در نوار با عرض  30متر

در نهایت دامداریهای تخریب سرا شهده دارای درصهد فراوانهی

در شکل  14مقایسهه درصهد فراوانهی زادآوری در دامسهراهای

به مقدار  8/06درصد و دامداریهای موجود دارای  5/86درصهد

تخریب شده و موجهود در نهوار بها عهرض  30متهر بهه تفکیهک

زادآوری در این طبقه ارتفاعی میباشند .همچنهین در زادآوری-

در چهار جهت اصلی مشاهده میگردد .در این نمودار بیشترین

های طبقه ارتفاعی بیش از  1/3متر ،که بیشترین مقدار فراوانی

میزان زادآوری در طبقه ارتفاعی  0/5متهر را در جههت شهمالی

زادآوری ب هرای جهههات جنههوبی ،شههرقی و غربههی دامداریهههای

و سپس غربی و شرقی دامداریهای تخریب سرا شهده بترتیهب

تخریب سرا شده و جهت غربی دامداریهای موجود هرکدام به

به مقدار  2/56و  2/20و  2/20درصد مهی باشهد و در مجمهوع

مقدار  3/30درصد اسهت ،همچنهین کهمتهرین مقهدار آن بهرای

دامداریهای تخریب سرا شده دارای درصد فراوانهی  6/96درصهد

جهات جنوبی و شرقی دامداریهای موجود هر کهدام بهه مقهدار

بوده و دامداریهای موجود  5/49درصهد مقهدار زادآوری آنهها

 1/47درصد می باشد در نهایت دامسراهای تخریهب سهرا شهده

بوده است .بیشترین میزان زادآوری در کالسهه ارتفهاعی 0/5تها

دارای مقههدار زادآوری  11/72درصههد در مقابههل  9/52درصههد

 1/3متر در جهت غربی به مقدار  3/30درصد و جهت شرقی به

فراوانی زادآوری در دامسراهای موجود میباشند.
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شکل -14مقایسه درلد فراواني زادآوري در دامسراهاي تخری

شده و موجود در نوار با فالله از مرکز  30متر به تفکیك در

چ ار ج ت اللي
مقایسه زادآوري در دامسراهاي موجود و تخری شده

 50سانتی متر 130-50،سانتی متر و بیش از  130سهانتیمتهر

در جدول  1خالصه مقایسه میان دامداریهای تخریب سرا شده

آورده شده است همانطور که در نتایج این جدول مالحظه می-

و نشده  -فراوانی زادآوریها در سه طبقه اراتفاعی تا 50سهانتی

گردد ،با توجه به مقدار سط معنهی دار بهین فراوانهی زادآوری

متر 130-50،سانتی متر و بیش از  150سانتی متر و همچنهین

موارد مورد مقایسه به احتمال  95درصد تفاوت معنی دار وجود

چهار جهت اصلی -فراوانی زادآوریها در سه طبقه اراتفهاعی تها

دارد.

جدول -1مقایسه فراواني زادآوري در دامداريهاي تخری

سرا شده و نشده و چ ار ج ت اللي با استفاده از آزمون

کولموگروف اسمیرنوف با  95درلد اطمینان
سطح

ردیا

مشخصه مورد مقایسه

سوال

دامداریهای تخریب سراشده و نشده

آیا بین فراوانی زادآوری (تا 50سانتی

-تراکم زادآوریها در سه طبقه

متر 150-50،سانتی مترو بیش از 150

ارتفاعی تا 50سانتیمتر130-50،

سانتی متر) در دامداریهای تخریب سرا

سانتیمتر و بیش از  130سانتیمتر

شده و نشده تفاوت معنیدار وجود دارد ؟

چهار جهت اصلی -تراکم زادآوریها

آیا بین فراوانی زادآوری (تا 50سانتی

در سه طبقه ارتفاعی تا 50سانتی

متر 150-50،سانتیمتر و بیش از 150

متر 130-50،سانتی مترو بیش از

سانتی متر) در چهار جهت اصلی تفاوت

 130سانتی متر

معنیدار وجود دارد ؟

معني

نتیجه

دار

1

2

بین تراکم زادآوری (تا 50سانتی
متر 130-50،سانتی متر و بیش از 130

0/001

سانتیمتر) در دامداریهای تخریب سرا
شده و نشده تفاوت معنیدار وجود دارد.
-

0/0001

بین فراوانی زادآوری (تا 50سانتی
متر 130-50،سانتیمتر و بیش از 130
سانتیمتر) در چهار جهت اصلی تفاوت
معنیدار وجود دارد.

-
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بحث
به منظور ارزیابی طرح ساماندهی خروج دام از جنگل عالوه بهر

تخریب سراشده و موجود مشخص گردید ،به احتمال  95درصد

تهیه پرسشنامه به بررسی زادآوری در سه طبقه ارتفاعی تا 0/5

میان فراوانی آنها تفاوت معنیدار وجود دارد و همچنین اقهدام

متر0/5 ،تا  1/3متر و بیش از  1/3متر در چهار جههت اصهلی و

به مقایسه فراوانهی در چههار جههت اصهلی در ایهن سهه طبقهه

با فاصله  10متر از مرکهز 20،متهر از مرکهز و  30متهر از مرکهز

ارتفاعی با یکدیگر شده است معین گردیهد کهه بها یکهدیگر بهه

در دامسراهای تخریب شده و سهراهای دامهی موجهود پرداختهه

احتمال  95درصد تفاوت معنیدار دارند .به نظر می آید با توجه

شد .در سراهای دامی موجهود همهانطهور کهه نتهایج دادهههای

به نتایج حاصل از مقایسه فراوانی در این دوگهروه طهرح خهروج

آماری و نمودارها نشان میدهد بها فاصهله گهرفتن از مرکهز بهه

دام از جنگل در سری  2مکارود که یکی از اهداف آن جلوگیری

سوی  30متر میزان زادآوری افزایش داشته و این میزان افزایش

از تخریب جنگل ،تسهریع در زادآوری و تجدیهد حیهات جنگهل

در طبقه ارتفاعی بیش از  1/3متر بیشتر به چشم می خهورد و

( ) 19است تا حدودی موفق می باشد و به این بخهش از ههدف

بویژه با تاثیر جهت برروی فراوانی زادآوری در این طبقه ارتفاعی

خود دست یافته است ،در حقیقت خهروج دام از جنگهل میهزان

و فاصله از مرکز و در جهت غربی عموما بیشترین مقدار فراوانی

رویش ساالنه جنگلها را میافزاید ،بهعبهارتی انجهام ایهن طهرح

را دارا بوده و کهمتهرین مقهدار فراوانهی در جههت جنهوبی و در

منجر به افزایش کمی و کیفی رویش جنگهل و اسهتمرار تولیهد

طبقات ارتفاعی تا  0/5متر به چشم می خورد .در سراهای دامی

گردیده است همسهو مهیباشهد ( .)17در تحقیقهی در سهراهای

تخریب شده نیز این وضعیت وجود دارد و کامال تایید شده است

دامداری (طرح جنگلی صفارود) ،مشخص شهد کهه در رویشهگاه

اما فراوانی زادآوری به مراتب بیشتهر بهوده بهه ویهژه در طبقهه

پههایین بنههد بههه دلیههل وجههود دام و دسترسههی مسههافران دارای

ارتفاعی بیش از  1/3متر و با فاصله از مرکهز  30متهر ،کهه ایهن

محدویت رشد زادآوری است و همچنین در محدوده سراها علی

مساله به خروج دام جنگل و فراهم نمهودن شهرایط مناسهبتهر

رغم غنی بودن خا

امکهان

جهت رشهد و تعهالی زادآوریههای موجهود ،همچنهین اسهتقرار

استقرار نهالهای طبیعی کاهش یافته در نتیجه با جنگهلکهاری

هرچه بهتر زادآوری بر میگردد.

میتوان شرایط را برای استقرار نهالهای طبیعی و خودرو فراهم

در مقایسه سراهای دامی تخریب شده و سراهای دامی موجهود

آورد ( .)20البته به مانند پژوهش باال در بررسیهای تاثیر چهرا

مشخص گردید وضعیت زادآوری از جههت فراوانهی در سهراهای

و عوامههل توپههوگرافی (جهههت) بههر زادآوری گونههه پسههته در

دامی تخریب شده نسبت به سراهای دامهی موجهود بهه مراتهب

جنگلهای خواجه کالت نشان داد که جهت دامنه تاثیر معنهی-

بهتههر بههوده و همچنههین وضههعیت فراوانههی زادآوری در طبقههات

داری بر تعداد نهال داشته است که بهرخالف تحقیهق فهوق کهه

ارتفاعی باالتر به ویژه طبقه ارتفاعی بهیش از  1/3متهر و جههت

بیشترین فراوانی در جهت غربی و سپس شمالی اسهت بهیش-

غربی در سراهای دامی موجود از فراوانهی بهیشتهری برخهوردار

ترین فراوانی زادآوری را در جههت شهرقی (بهه تعهداد 129/15

میباشند و سهراهای دامهی موجهود در جههت جنهوبی و طبقهه

اصله) و سپس شمالی (به تعداد 127عدد) دارا بوده و همچنهین

ارتفههاعی تهها  0/5متههر و فاصههله  10متههر از مرکههز از شههرایط

مانند پژوهش فوق بیشترین میزان زادآوری به ویژه زنهدهمهانی

نامساعدتری برخوردار میباشند که ایهن مهورد برمهیگهردد بهه

نهالها در رویشگاههای طبیعی آن در عرصههههای قهرق شهده

دسترسی هرچه بهتهر دام بهه نههالههای بها ارتفهاع کهمتهر کهه

( 100در صد) و عرصههایی که چهرای دام آزاد مهیباشهند (70

خوشخورا تر نیهز هسهتند .ایهن مسه له بها اسهتفاده از آزمهون

درصد) را در عرصههای قرق شده دارا میباشند ( .)21عاشهوری

کولموگروف اسمیرنوف با مقایسه فراوانی زادآوری در سه طبقهه

( )2004در تحقیقی درخصوص بررسی تاثیر طرح خروج دام بر

ارتفههاعی و فاصههله از مرکههز  30و 10 ، 20متههر در دامسههراهای

تجدید حیات سیمای عمومی جنگل قبل از اجرای طرح خهروج

به دلیل تردد دام و کوبیدکی خا
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دام فضاهای خالی مناطق مسکونی باغ ههای متصهرفه و جنگهل

چنین طرحی همکاری و هماهنگی کلیهه دسهتگاهههای اجهرای

مخروبه ناشی از چرای مفرط مشاهده شهد ولهی بعهد از اجهرای

مرتیط در امر اسکان میباشند ،الزم است چنین نهادها ،ادارات،

طرح تهرمیم تهاج پوشهش و اسهتقرار تجدیهد حیهات و کهاهش

سازمانها و  ...از طریق قانونی متعهد به انجام وظایف و تعهدات

جمعیت دام مشاهده شد (  .)9چرا یکی از عوامل اصهلی و مههم

محولهه باشهند و از طریههق سهتاد هماهنههگکننهدهای هههدایت و

کاهش تنوع در در جوامع جنگلی بیان گردیهده اسهت ( .)22در

کنترل شوند .در سالهای گذشته راهبردهای مدیریت جنگهل و

بسیاری از مطالعات مشخص شد کهه چهرای دام باعهث کهاهش

محافظت از تنوع زیستی به طور اساسهی از توجهه و تمرکهز بهه

پوشش گیاهی و تغییر ترکیب گونه ای میگردد ،همچنین باعث

برنامهریزی متمرکز با مدیریت سازمانهای دولتی به راهبردهای

ایجاد تغییرات منفی در پایداری اکوسیستم ها شده و سهالمت

بیشتر مشارکتی با اهداف متوازن اجتماعی ،زیسهت محیطهی و

آنها را به خطر میاندازد که میتوان به مطالعات زیر اشاره کرد:

اقتصادی منتقل شده است ( 37 ،36 ،35 ،34و .)38

( 31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،4 ،26 ،25 ،24 ،23و .)32

رویکرد مشارکتی در حفظ جنگهل از یهک طهرف سهبب انگیهزه

با توجه به افزایش درآمد دامدار تمایل او به خروج دام از جنگل

همکاری مردم محلی شده در اعمال قهوانین کنتهرل جنگهل بها

بیشتر میگردد .در واقع بهرهبردارانی که سط درآمدی پایین-

دولت میشود .از طرف دیگر قادر کردن مردم محلهی بها دولهت

تری دارند از نظر مالی قادر به اداره دامهداری بهه شهیوه مهدرن

برای مشارکت در منافع و مدیریت توسعه جنگل به رفهع فقهر و

نبهههوده ،و توانهههایی خریهههد مهههواد غهههذایی و کنسهههتانتره در

متنوع کردن منابع درآمهدی آنهها کمهک مهیکنهد .همچنهین

مقیاس صنعتی را ندارند و همین امر منجر به استفاده از جنگل

بکارگیری فنون و تجهارب محلهی در کنهار شهرایط اکولهوژیکی

و پوشش گیاهی به عنهوان غهذا خواههد شهد ( )33از ایهن روی

محلی میتواند به تحقیقات علمی و کمک به منابع بالقوه جدید

پیشنهاد میگردد ،دولت از طریق بانکههای عامهل خهود نظیهر

تولیههدی کمههک کنههد ( .)36بنههابراین شایسههته اسههت چنههین

کشاورزی با واگذاری زمینهایی و ایجاد شهر های دامداری بها

رویکردهای مدیریتی جنگل که اکنون در بسیاری از نقهاط دنیها

رعایت اصول نظام دام با توجه به توان اجهرای ایهن نهوع حرفهه

استفاده میشود ،مورد توجه بیشتری قرارگیهرد و در مهورد بهه

توسط دامدار و ارایه وامهای با کهارمزد پهایین و طویهل المهدت

کارگیری راهکارهای تک بعدی و عواقهب اقتصهادی و اجتمهاعی

ترغیب به خروج دامدار از جنگل بنمایند ،با این کهار ههم شهغل

آنها اندیشید.

دامدار و توانهایی تولیهد او را حفهظ کهرده انهد ،ههم کمهک بهه
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