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چكيده
اگشچِ ػَاهل هؤثش ثش تخشيت هٌبثغ طجيؼي ون ٍ ثيؾ ؿٌبػبيي ٍ هؼشفي ؿذُاًذ ،اهب ايي ػَاهل اص هٌظش التلبدي -اجتوبػي
ٍ فشٌّگي ،ووتش هَسد تحميك ٍ ثشسػي لشاس گشفتِ اػت .ثٌبثشايي ثِ ًظش هيسػذ وِ لجل اص ّش الذاهي ثبيذ تخشيت هٌبثغ طجيؼي
هتَلف ؿَد ٍ ثشًبهِاي ثشاي لطغ تخشيت هٌبثغ طجيؼي تٌظين دس ػطح «لطغ تخشيت هٌبثغ طجيؼي» ؿَد .دس ايي پظٍّؾ ثب
اػتفبدُ اص ؿيَُّبي اػٌبدي پيوبيـي ٍ وبس ػتبدي ثب اػتفبدُ اص اثضاسّبي هـبّذُ ،هلبحجِ ٍ تىويل پشػـٌبهِ دس اػتبى اسدثيل
ًتبيج ثذػت آهذُ هَسد ثحث ٍ ًتيجِگيشي لشاس گشفتِ اػت .دس ػطح ول اػتبى تؼذاد
ّىتبس (حذٍد

دسكذ ػشكِّبي هٌبثغ طجيؼي اػتبى) هتـىل اص

ًوًَِ تؼييي ٍ اًتخبة گشديذً .تبيج ًـبى داد وِ دس هجوَع

هٌطمِ ًوًَِ ثب هؼبحتي هؼبدل

ػىًَتگبُ سٍػتبيي ٍ ػـبيشي ٍ

خبًَاس

ػبهل اكلي دس لبلت ػِ گشٍُ ػَاهل هشثَط ثِ دام ٍ داهذاسي،

ػَاهل هشثَط ثِ لطغ ٍ ثشداؿت ٍ ػَاهل هشثَط ثِ تغييشوبسثشي ٍ طشحْب دس تخشيت هٌبثغ طجيؼي اػتبى هؤثش ثَدُاًذ .اص جوغ-
ثْشُثشداساى ٍ وبسؿٌبػبى هـخق ؿذ وِ گشٍُ ػَاهل دام ٍ داهذاسي /
ثٌذي ًظشات 
دسكذ ٍ گشٍُ تغييشوبسثشيْب ٍ طشحْب /

دسكذ ،گشٍُ لطغ ٍ ثشداؿت /

دسكذ دس تخشيت ػشكِّبي هٌبثغ طجيؼي هؤثش ثَدُاًذ .دس ايي ثشسػي تؼييي ػْن

ػَاهل تخشيت ثِ تفىيه ًَاحي سٍيـيً ،تبيج لبثل اتىبيي سا ثشاي ثشًبهِسيضاى اػتبًي هٌبثغ طجيؼي اسائِ دادُ اػت.
ٍاشُّإ کل٘ذٕ :اجتوبػي -التلبدي ،ػَاهل تخشيت هٌبثغ طجيؼيًَ ،احي سٍيـي ،ؿبخق تخشيت ،اػتبى اسدثيل.

مقدمه

ثْشُثشداسي ،ايي سًٍذ ّوچٌبى اداهِ خَاّذ داؿت .ثِ ًظش


تمشيجبً توبهي ثشًبهِسيضاى ٍ ػيبػتگزاساى ثخؾ هٌابثغ

هيسػذ وِ لجل اص ّاش الاذاهي الصم اػات تخشيات هٌابثغ

طجيؼي وـَس ثش ايي ًىتِ اتفبقًظش داسًذ وِ اياي هٌابثغ دس

طجيؼي هتَلف ؿَد ٍ ثشًبهِاي ثشاي لطاغ تخشيات هٌابثغ

حاابل صٍال ٍ تخشياات اػاات ٍ ثااب ؿاايَُّاابي وٌااًَي

طجيؼي تٌظين ٍ اسائِ ؿَد .اص آًجب وِ ،ثشًبهِ هلي ثِػٌاَاى
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يه ساّجشد والى هؼتلضم ؿٌبخت دليك ايي ػَاهل ٍ تؼييي

ٍ ثَتِوٌي دس اثش ًجَدى ػَخت ًبم ثشدُ ٍ ثيبى داؿاتِ واِ

ػْن ّشيه اص آًْب دس ايي هؼئلِ اػات ،ضاشٍست اًجابم

فم وبّؾ تؼذاد دام ،ثبػث اكالح هشاتاغ اياشاى خَاّاذ

ايي ثشسػي ثيـتش سٍؿي هايؿاَد .ثٌابثشايي ثاب تَجاِ ثاِ

ؿااذ .طاابّشي (

) دس گضاسؿااي ثااب ػٌااَاى ياابدآٍسي

ػَاهل هختلف هؤثش دس تخشيت ؿبهل ػَاهل فٌي ،فيضيىي

هؼئلِ هشتغ ٍ ػلَفِ دس اياشاى هْوتاشيي ػَاهال تخشيات

ٍ اًؼبًي ثِ لحبظ ًمؾ ٍ اّويت ولياذي ػَاهال اًؼابًي،

هشاتغ وـَس سا دس اثتذاي دِّ ٍ ثؼذ اص اكاالحبت اساضاي

ثبيذ ثش ثشسػي ٍ تذليك اثشّب ٍ چگاًَگي ػولىاشد ػبهال

ؿخن هشاتغ ،ثَتِوٌي ٍ چشاي ثايسٍياِ دام هطاشح واشدُ

اًؼبًي تأويذ داؿت ٍ چَى اص هجوَػِ هؼبئل هشثَطِ ثاِ

اػت .ثبثتي (

) دس وتبة جٌگلْبي ايشاى ثِ ػاَاهلي

ايي ػبهل تحات ػٌاَاى ػبهال اجتوابػي -التلابدي يابد

هبًٌذ چشاي دام ،گؼتشؽ اساضي صساػي ٍ آتؾػَصي ثاِ-

هاايؿااَد ،هٌظااَس ايااي تحميااك دس ٍالااغ ثشسػااي ػَاهاال

ػٌَاى ػَاهل اكلي تخشيات جٌگلْاب اؿابسُ واشدُ اػات.

اجتوبػي -التلبدي هؤثش دس تخشيت جٌگلْب ٍ هشاتغ ثاَدُ

آلبياابى طجبطجاابيي ٍ هلااهپااَس (

) دس هطبلؼااِاي،

اػاات .اص آًجااب وااِ اّوياات ٍ ًمااؾ ّااش يااه اص ػَاهاال

هْوتشيي ػلل هؤثش ثش تخشيت هٌبثغ طجيؼي هٌطمِ صاگاشع

التلبدي اجتوبػي دس هٌبطك اوَلَطيىي هختلف هـاخق

سا هؼبئل اجتوبػي فٌي ًظبم اداسي ٍ هـىالتي هَجَد دس

ًيؼت ٍ اص طشفي ثب تَجاِ ثاِ حبوويات ؿاشاي الليواي،

هٌطمِ روش وشدُاًذ .دس ّويي هٌطمِ آلبي فتابحي (

)

ادافيىي ،اجتوبػي ٍ التلبدي خبف ،دػاتِّابيي اص اياي

ػوذُتشيي هـىالت هشثَط ثِ صادآٍسي جٌگلْبي صاگشع


ػَاهل داساي اثش ٍ اّويت ثيـتشي ّؼتٌذ ،دس ايي پظٍّؾ

سا دس افضايؾ جوؼيت افضايؾ دام ،ضؼف تاَاى التلابدي

ّوشاُ ثب ؿٌبػبيي ػَاهل ٍ تؼيايي هياضاى تاأثيش ّشياه اص

هااشدم ٍ هؼاابئل تـااىيالتي ػٌااَاى ًوااَدُاًااذّ .وچٌاايي

آًْبًَ ،ػي ػْنثٌذي يب اٍلَيتثٌذي ًيض اًجبم ؿذُ اػات.

اًلااابسي (

) هؼااابئل ٍ هحاااذٍديتْبي طجيؼاااي ٍ

ّذف اص اًجبم ايي ثشسػي ؿٌبخت دلياك ػَاهال هاؤثش دس

اجتوبػي فٌي ،ػلواي ٍ تـاىيالتي سا اص هْوتاشيي هَاًاغ

تخشيت هٌبثغ طجيؼي دس هٌبطك هختلف سٍيـي ٍ اٍلَيات

تَػؼِ هشاتغ صاگشع هيبًي اػالم ًوَدُ اػت .اثشاّين پاَس

ٍ اّويت ّش ػبهل ثب تَجِ ثِ ٍضؼيت خابف ّاش هٌطماِ

(

) دس ثشسػااي ػَاهاال اًؼاابًي هااؤثش ثااش تخشياات

اػت .دس استجبط ثب ػَاهل هؤثش دس تخشيات هٌابثغ طجيؼاي

جٌگلْب ٍ هشاتغ ثب تأويذ ثش هٌطمِ صاگشع ثب دػتِثٌذي ايي

تبوٌَى هطبلؼبت ٍ تحميمبت صيبدي تَػ هحممبى هختلف

ػَاهل ثِ ػَاهل والى ٍ ػبختي ،ػَاهل ثالفلل ٍ ػيٌي ٍ

اًجبم ؿذُ ،اهب ايي تحميمبت ثيـاتش ثاِ طاَس ولاي اًجابم

ػَاهل طجيؼاي ٍ الليواي ،هْوتاشيي ػلال تخشيات هٌابثغ

ؿذُ ،ثٌبثشايي دػاتبٍسدّبي هتفابٍتي سا ثاِ دًجابل داؿاتِ

طجيؼي هٌطمِ سا افضايؾ جوؼيت ،افضايؾ ًيبصّبً ،ظبهْابي

اػت .ػالٍُ ثش ايي ،ووتش ثِ كاَست وواي ٍ ػاْنثٌاذي

هذيشيتي ٍ ػابصهبًي ،لطاغ ثايسٍياِ دسختابى ،تجاذيل ثاِ

ػَاهل تَجِ ؿذُ واِ دس صياش ثاِ تؼاذادي اص آًْاب اؿابسُ

وبسثشيْبي صاسػي ،چشاي ثايسٍياِ ٍ صٍدسع ٍ ًابهٌظن ٍ

) وبسؿاٌبع FAOػَاهال هْان دس

الذاهبت تَػؼِاي ،ػوشاًاي ٍ كاٌؼتي هايداًٌاذ .وشيواي

تخشيت هشاتغ ايشاى سا صيبدي تؼذاد دام ،تجاذيل هشاتاغ ثاِ

(

) ػلل تخشيت هشاتغ اياشاى سا چاشاي ثايسٍياِ ٍ

اساضي تحت وـت ،چشاي هفشط ،ػذم تؼبدل دام ٍ هشتاغ

تؼذاد صيبد دام ٍ چشاي ثيـتش اص ظشفيت هشتاغ رواش واشدُ

هيؿاَد .پابثَ (
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) دس ثشسػي ػلل ٍ ًتبيج

هؼٌيداس ثيي ًظبم هبلىيت ٍ ثْشُثشداسي ٍ احؼبع تؼلاك-

تخشيت هشاتغ وـَس ٍ پيـٌْبد ػيبػتْبي اكالحي واِ ثاب

خبطش ثب ٍضؼيت فؼلي هشاتغ ،ساثطِ هؼٌيداس ٍ هثجت ثايي

اػتفبدُ اص يه هذل ديٌابهيىي اًجابم ؿاذُ ،داليال اكالي

هتغيش هبلىيت هـبع ثاب گاشايؾ هشتاغ ،ساثطاِ هثجات ثايي

تخشيت هشاتغ وـَس سا چشاي هفشط ٍ ػٌگيي دام ٍ ؿاخن

هبلىيت دٍلتي ثب گشايؾ هشتغ ٍ ٍجَد ساثطِاي لَي ثايي

ٍ تجذيل اساضي هشتؼي ثِ هضاسع دين ٍ ّش دٍي ايي ػَاهل

هجَص ثْشُثشداسي (پشٍاًِ چشا) ثب تَلياذ ٍ تاب پَؿاؾ ٍ

سا ًبؿااي اص افااضايؾ تمبضااب ٍ سؿااذ سٍصافااضٍى ليواات

گشايؾ هشتغ اؿبسُ ًوَد.

اػت .هـبيخي ٍ ػؼلي (

هحلَالت داهي ًظيش گَؿت لشهض داًؼتِ اػات .سيبضاي

ثب ايي تَضيحبت تؼذادي ػؤال هطشح هيؿَد وِ

) دس هطبلؼااِاي تحاات ػٌااَاى ًگاابّي ثااِ سًٍااذ

ػجبستٌذ اص :ػَاهل تخشيت هٌبثغ طجيؼي وذاهٌذ ٍ هْوتشيي

تخشيت دس هٌبثغ طجيؼي تجذيذپزيش وـَس هْوتشيي ػَاهل

آًْب چِ هيثبؿٌذ؟ ايي ػَاهل اص چِ اجضايي تـىيل ؿذُ

تخشيت سا فمش ٍ صًذگي اثتذايي هشدمً ،بآگبّي هاشدم ،دام-

ٍ ػْن ٍ اٍلَيت آًْب دس ّش هٌطمِ سٍيـي چيؼت؟

گزاسي ثبال ،چشاي ثيسٍيِ ،ػاَدجَئيْب ٍ ثايتاَجْي ثاِ

دسيبفت پبػخّبي الصم ثشاي ّش يه اص ػؤالْبي فَق

اسص ؿْبي ٍالؼاي اياي هٌابثغ رواش واشدُ اػات .ػابللي ٍ

ثشاي ثشًبهِسيضي ٍ ػيبػتگزاسي ثخؾ هٌبثغ طجيؼي

) دس تحميمي پيشاهَى سًٍذ تخشيت صيؼت

وـَس ضشٍسي ثَدُ ٍ ثبيذ هَسد تَجِ لشاس گيشًذ .ثب اًجبم

هحيطي دس ايشاى ثب اػتفبدُ اص هٌطك فبصي ،تخشيت صيؼت-

ايي ثشسػي دس ّش هٌطمِ سٍيـي يه گشٍُ اص ػَاهل

هحيطي سا ًبؿي اص ٍجاَد فؼبليتْابي تَلياذي ٍ هلاشفي،

تخشيجي ثِػٌَاى ػَاهل اكلي ٍ هؤثش ؿٌبػبيي ٍ هؼشفي

ثْاشُثااشداسي ًبوبسآهاذ اص هٌاابثغ طجيؼاي ،فـاابس جوؼياات،

هيؿًَذّ .وچٌيي ثب اػتفبدُ اص ًتبيج ثذػت آهذُ

وبسثشي صساػي اساضي ،ديذًُـذى اػاتْالن ػاشهبيِّابي

ٍاحذّبي ثشًبهِسيضي ٍ اجشايي ،ثْتش لبدس خَاٌّذ ثَد وِ

طجيؼي ٍ تخشيت صيؼتهحيطي دس هحبػجبت دسآهاذ هلاي

دس جْت حزف يب تؼذيل ػَاهل تخشيت ّش هٌطمِ

(

كبدلي (

) (GNPداًؼتِاًذ .سضَي (

) ثب اؿبسُ ثِ ثَتاِوٌاي

ثشًبهِّبي خَد سا طشاحي ٍ ثِ اجشا دسآٍسًذ.

ثِػٌَاى يىي اص هْوتشيي ػَاهل تخشيات پَؿاؾ گيابّي
اػتبى ػوٌبى ،ػِ ػبهل ًيبص ثِ ثَتِ ،هـاىالت تْياِ هاَاد

مواد و روشها

ػاَختيً ،جااَد لابًًَي هااذسى ٍ لبثال اجااشا سا اص ػَاهاال

هٌطمِ هَرد هطالعِ

تخشيت روش واشدُاًاذ .ػلاي اوجاشصادُ (

) دس طاشح

اػتبى اسدثيل ثب للوشٍ ػشصهيٌي هؼبدل

/

/

پظٍّـي «ثشسػي استجبط ثيي ًظبم هبلىيت ٍ تخشيت هشاتغ

ّىتبس

دس اػتبى اسدثيل» ثب اػتفبدُ اص هذل سگشػيَى چٌذهتغيشُ ثِ

ايي اػتبى ثِ لحبظ هَلؼيت سيبضي دس فبكلِ هذاسّبي

 /دسكذ اص هؼبحت وـَس سا دسثشگشفتِ اػت.

ًتبيج هختلفي دػت پيذا ًوَدُ اػت وِ اصجولِ ايي يبفتِ-

دسجِ ٍ

ّب هيتَاى ثِ ّوجؼتگي هؼٌايداس ثايي ػابختبس اجتوابػي

دسجِ ٍ

دليمِ ٍ
دليمِ تب

دسجِ ٍ
دسجِ ٍ

دليمِ ؿوبلي ٍ
دليمِ طَل ؿشلي

ثْشُثشداساى ثب تشويت گًَِاي ٍ صادآٍسي گًَِاي هشغاَة

لشاس گشفتِ اػت وِ اص ؿوبل ثِ جوَْسي آرسثبيجبى ،اص

ٍ دسكذ تَليذ فؼلاي ًؼاجت ثاِ تَلياذ وليوابوغ ،ساثطاِ

ؿشق ثِ اػتبى گيالى ،اص غشة ثِ اػتبى آرسثبيجبىؿشلي ٍ
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اص جٌَة ثِ اػتبى صًجبى هحذٍد ؿذُ اػت .پٌِْ ػيبػي
اػتبى اص ديذگبُ تمؼيوبت وـَسي داساي
ثخؾ،

ًمطِ ؿْشي ٍ

اًذاصُگيشيْبي ووي ٍ ويفي تخشيت دس هٌطمِ ًوًَِ اًجبم


ؿْشػتبى،

آثبدي ٍ

دّؼتبى

هيثبؿذ .پٌِّْبي جٌگلي اػتبى ثب ٍػؼتي هؼبدل

ّىتبس حذٍد

 % /ول هؼبحت اػتبى ٍ

هٌطمِ ًوًَِ هـخق گشديذ .الجتِ وليِ هطبلؼبت ٍ
ؿذ  .دس ّش هٌطمِ ًوًَِ توبهي سٍػتبّب ٍ ػىًَتگبّْبي
دسكذ خبًَاسّب

هَجَد دس ػشكِ ٍ اص ّش سٍػتب
 % /ول

ثلَست تلبدفي ٍ ثِػٌَاى خبًَاسّبي ًوًَِ اًتخبة

پَؿؾ گيبّي اػتبى سا تـىيل هيدّذ ٍ دس ًمبط هختلف

هٌطمِ

اػتبى گؼتشؽ داؿتِ ،ثِطَسيوِ هٌبطك خلخبل ثب
گشهي ثب تٌْب

ٍ%

 % /اص هؼبحت جٌگلْبي اػتبى ثِتشتيت

ثيـتشيي ٍ ووتشيي همذاس جٌگلْبي اػتبى سا داسا هيثبؿٌذ.

ؿذًذ .ثش ايي اػبع دس ػطح ول اػتبى تؼذاد
ًوًَِ ثب هؼبحتي هؼبدل

ّىتبس (حذٍد

دسكذ ػشكِّبي هٌبثغ طجيؼي اػتبى) هتـىل اص
ػىًَتگبُ سٍػتبيي ٍ ػـبيشي ٍ

خبًَاس ًوًَِ تؼييي

ٍ اًتخبة گشديذ (جذٍل  .)1جوؼيت آهبسي هشثَط ثِ
وبسؿٌبػبى هٌبثغ طجيؼي اػتبى ًيض ؿبهل

روش تحقيق
ايي پظٍّؾ اص ًَع تَكيفي ٍ ًظشػٌجي ثَدُ ٍ دس آى
اص ؿيَُّبي پيوبيـي ٍ اػٌبدي اػتفبدُ ؿذُ اػت.

ًفش ثَد وِ ثِ

سٍؽ ػشؿوبسي يب توبمؿوبسي هَسد هلبحجِ لشاس
گشفتٌذ.

ثِهٌظَس ًيل ثِ اّذاف طشح ،تحميك حبضش دس ػطح دٍ


ثِهٌظَس ثشسػي ٍ ثشآٍسد هيضاى تخشيت ووي هٌبثغ

جبهؼِ آهبسي هتفبٍت اًجبم ؿذُ وِ ايي جَاهغ ؿبهل

طجيؼي اػتبى اص فبوتَس پَؿؾ گيبّي ثِػٌَاى ؿبخلي وِ

-

ثيبًگش تأثيش ػبهلّبي هختلفي ّوچَى خبن ،تَليذ ٍ

جبهؼِ ثْشُثشداساى هٌبثغ طجيؼي اػتبى هيثبؿٌذ .دس هَسد

ٍضؼيت ثْشُثشداسي اص هشاتغ ٍ ...اػت ،اػتفبدُ ؿذ .وِ

تؼييي حجن ًوًَِّبي هَسد ثشسػي دس جبهؼِ ثْشُثشداساى

ثب تؼييي هيضاى تَليذ هشتغ دس هٌبطك هَسد ثْشُثشداسي ٍ

هٌبثغ طجيؼي ثذيي كَست ػول ؿذ وِ اثتذا ول اػتبى ثب

هٌبطك لشق ٍ حفبظتؿذُ ًؼجت ثِ اًذاصُگيشي ؿبخق

اػتفبدُ اص سٍؽ تمؼيوبت الليوي پبثَ ثِ ػِ ًبحيِ سٍيـي

تخشيت الذام ؿذ .ؿبخق هزوَس اص تفبضل هيضاى تَليذ

ؿبهل ًبحيِ سٍيـي ًيوِاػتپيً ،بحيِ سٍيـي جٌگلْبي

فؼلي ٍ هشجغ تمؼين ثش تَليذ هشجغ ثذػت آهذ .ثِهٌظَس

خـه ٍ ًبحيِ سٍيـي وَّْبي هشتفغ تمؼين ؿذ .ػپغ،

ثشسػي ٍ ثشآٍسد هيضاى تخشيت ووي هٌبثغ طجيؼي اػتبى اص

پغ اص پيبدُ وشدى تمؼينثٌذي يبد ؿذُ ٍ تذليك هشص ّش

فبوتَس پَؿؾ گيبّي ثِػٌَاى ؿبخلي وِ ثيبًگش تأثيش

ًبحيِ سٍيـي ٍ تْيِ ًمـِ هَسد ًظش ثب اػتفبدُ اص اطالػبت

ػبهلّبي هختلفي ّوچَى خبن ،تَليذ ٍ ٍضؼيت

ثذػت آهذُ اص هطبلؼبت پَؿؾ گيبّي ،داهٌِ يىٌَاختي ّش

ثْشُثشداسي اص هشاتغ اػت اػتفبدُ ؿذ .وِ ثب تؼييي هيضاى


يه اص ٍاحذّب هـخق ٍ ٍاحذّبي ًْبيي تؼييي ؿذًذ.

تَليذ هشتغ دس هٌبطك هَسد ثْشُثشداسي ٍ هٌبطك لشق ٍ

ثؼذ دس ّش ٍاحذ سٍيـي ٍ ثب تَجِ ثِ تيپْبي گيبّي

حفبظتؿذُ ًؼجت ثِ اًذاصُگيشي ؿبخق تخشيت الذام

تؼذادي تيپ ؿبخق ٍ ػوذُ تؼييي ٍ دس ّش تيپ يه

ؿذ .ؿبخق هزوَس اص طشيك ساثطِ صيش ثذػت هيآيذ.

-وبسؿٌبػبى ؿبغل دس ثخؾ هٌبثغ طجيؼي اػتبى

هٌطمِ ؿبخق ثب حذالل ٍػؼت

ّىتبس ثِػٌَاى
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× 111
هراتع

هيضاى تَليذ ػلَفِ دس ّىتبس دس هٌطمِ ًوًَِ – هيضاى تَليذ ػلَفِ دس ّىتبس دس هٌطمِ هشجغ
= شاخص تخرٗة در
هيضاى تَليذ ػلَفِ دس ّىتبس دس هٌطمِ هشجغ

ثِهٌظاَس تؼيايي هياضاى تخشيات دس هٌطماِ جٌگلْابي

طجيؼااي اػااتبى اص سٍؽ پشػـااٌبهِ (وتجااي ح)ااَسي)،

خـه اػتبى اص ؿبخلْبي هشتج ثب جٌگل اػاتفبدُ ؿاذ.

هلبحجِّبي آصاد ٍ هٌظن (ّذايتؿذُ) ،هـبّذُ هؼاتمين،

ثِػٌَاى هثبل دس هٌطمِ جٌگلي فٌذللَ وِ يه پٌِْ جٌگلي

سجااَع ثااِ اطالػاابت ثبًَيااِ ٍ اطالػاابت هَجااَد ،آهاابس

ؿبخِصاد ثَد اص ؿبخق ًؼاجت وابّؾ ػاطح جٌگال اص

ًبهِّبي وتجي ٍ گضاسؿْبي هطبلؼبتي ٍ تحميمابتي هَجاَد


ٍ دس هٌطمِ جٌگلي وٌذسق خلخابل

اػتفبدُ ؿذُ اػت .اهب ثخؾ ػواذُاي اص اطالػابت هاَسد

ٍالغ دس هٌطمِ ًوًَِ ّـتجيي اص ؿابخق وابّؾ دسكاذ

ًيبص جْت ؿٌبخت ٍ آگبّي اص ًگشؿاْب ٍ ًظاشات جبهؼاِ

تب پَؿؾ اػتفبدُ ؿذ .ثِهٌظَس تؼييي هيضاى تَلياذ ػلَفاِ

هَسد ثشسػي ثب اػتفبدُ اص پشػـٌبهِّبي ًظشػٌجي ثذػت

ػبل

تب

دس ٍاحذّبي ًوًَِ هشتؼي ثب اػتمشاس تؼذاد

پاالت *

ًؼجت ثِ لطغ ٍ تَصيي ػلَفاِ لبثال اػاتفبدُ الاذام ؿاذ.

آهاذُ اػات .ثاِطاَسيواِ پاغ اص تىويال پشػـاٌبهِّااب
ًشمافضاس Spss
اطالػبت ٍ دادُّبي ثذػتآهذُ ثب اػتفبدُ اص 

اطالػبت هشثَط ثِ هيضاى تَليذ ػلَفِ دس هٌبطك هشجغ ًياض

هَسد تجضيِ ٍ تحليل لشاس گشفت.

ثشاػبع دادُّبي طشح هلاي ثشسػاي ٍضاؼيت ٍ گاشايؾ

نتايج

هشاتغ اػتبى اسدثيل تْيِ ٍ ثشآٍسد گشديذ .اص همبيؼاِ اسلابم
ثذػتآهذُ اص دٍ هحبػجِ فَق هيضاى وبّؾ تَلياذ ػلَفاِ
لبثل اػتفبدُ دس ػشكِّبي هَسد ثْشُثشداسي ثذػات آهاذ.
ثشاي جواغآٍسي اطالػابت التلابدي اجتوابػي اص هٌابثغ

ًتبيج ٍ يبفتِّبي ثشسػي حبضش دس جذٍلْبي ، ،
،

ٍ

آٍسدُ ؿذُ اػت.
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جذٍل  -9هٌاطك ًوًَِ ٍ جاهعِ آهارٕ طرح تِ تفك٘ك ًَاحٖ رٍٗشٖ
ًاحِ٘ رٍٗشٖ

ًيوِاػتپي

Tr-L-o

الوبع

5751

%32

As-On-ac

اسؿك

12111

%67

هـىيي ؿْش

As-Fe

خشٍػلَ

11751

%65

ثيلِ ػَاس

هشوضي-جؼفشآثبد

Ar-Me

ثشاى

21511

1/2

پبسع آثبد

اكالًذٍص

6

51111

2/85

-

-

27

112

As-On- gr

ػشدٍل

12511

1/7

خلخبل

هشوضي -ؿبّشٍد

3

27

As-An.gr- Eu

لٌجش

11511

1/58

خلخبل

ػٌجذ ؿشلي

9

26

As-An.gr- On

الي

11351

1/63

ًيش -اسدثيل

هشوضي

6

31

As-An.gr - On

خيبٍچبي -ؿبثيل

13151

1/73

هـىيي ؿْش

هـىيي غشثي

6

19

47511

2/65

-

-

24

113

Conylus-Avellana

فٌذللَ

14511

1/8

ًويي

هشوضي

9

51

As-Ju

ّـتجيي

8921

1/5

خلخبل

خَسؽ سػتن

8

17

23421

1/3

-

-

17

68

122121

6/8

-

-

68

273

جوغ
جوغ ًَاحي

32

ت٘پ گ٘اّٖ غالة

هٌطمِ ًوًَِ

جوغ
جٌگلْبي خـه

رٍستاّإ ًوًَِ

خاًَارّإ ًوًَِ

هساحت (ّكتار)

جوغ

وَّْبي هشتفغ

ًسثت تِ هساحت

تعذاد

تعذاد

استاى (درصذ)

شْرستاى

تخش

خلخبل

هشوضي

2

هـىيي ؿشلي

8

19

11

29
22
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جذٍل  - 2ه٘اًگ٘ي تعذادٕ از عَاهل التصادٕ اجتواعٖ ٍ فٌٖ در هراتع استاى اردت٘ل تِ تفك٘ك ًَاحٖ رٍٗشٖ

ًَاحٖ رٍٗشٖ

راٌّواٖٗ
هتَسط -2
تعذاد
خاًَار رٍستا
 -3دٗپلن ٍ تاالتر

 -1اتتذاٖٗ

ه٘ساى سَاد:

هتَسط سي داهذار

سراًِ ارضٖ کشاٍرزٕ خاًَار (ّكتار)

هتَسط تعذاد دام رٍستا (رأض)

(ّسار رٗال)

کل درآهذ ًاخالص خاًَار از داهذارٕ

(ّسار رٗال)

(ّسار رٗال)

هتَسط ّسٌِٗ ٗك ٍاحذ داهٖ (رٗال)

کل درآهذ ًاخالص خاًَار از کشاٍرزٕ

کل درآهذ ًاخالص خاًَار از کشاٍرزٕ

هيبًگيي
اػتبى

004/33

0/61

44/4

6/43

/3

/6

8341

832424

04118/30

00188/67

86107/14

(ّسار رٗال)

01304/12

4416/14

خـه

کل ّسٌِّٗإ سال٘اًِ خاًَار

06042

4336

جٌگلْبي

084/3

0/22

67/4

7/3

3040

880404

03744

2031/423

80407/428

(ّسار رٗال)

/303

/743

هشتفغ

درآهذ خالص خاًَار

02408

78061

(ّساررٗال)

وَّْبي

032/8

0/47

72/8

4/4

0046

827776

07348/106

2127/084

83344/07

83068
/478

08200
/42

034/814

8436

84/1

8/4

3/4

هتَسط ه٘ساى تذّٖ ٍ ٍام خاًَار

ه٘ساى سَخت هصرفٖ خاًَار (ل٘تر)

ساتمِ هالك٘ت زراعٖ خاًَار (سال)

ٍضع٘ت فعلٖ تخرٗة ()1-5

شذت ه٘ساى تخرٗة ()1-5

ًيوِاػتپي

28/6

0/74

47/8

00/8

8108

801208

80081/038

04477/80

34243/8

/103

/37

060/022

3486

82/7

3

7/4

086/344
070/1

3322
3806/6

84/74
84/84

3
8/23

7
7
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جذٍل  - 1هعرفٖ عَاهل ٍ تع٘٘ي سْن ّر ٗك از آًْا در تخرٗة هٌاتع طث٘عٖ استاى اردت٘ل تراساض ٍزىتٌذٕ عَاهل از دٗذگاُ تْرُترداراى
سْن ّر ٗك از عَاهل در تخرٗة (درصذ)
هساحت
افساٗش تعذاد دام

افساٗش تعذاد داهذار

چرإ زٍدرض

چرإ سٌگ٘ي

چرإ طَالًٖ

رلاتت در چرا

تَتِکٌٖ

شاخِزًٖ

زغالگ٘رٕ

لطع درختاى

آتشسَزٕ

لاچاق چَب
/08
0

فرعٖ

01

07

2

3

4

ترداشت هحصَالت

ًَاحي

00

/24

/47

/22

/04

/33

0/4

-

0/77

0/74

6/37

04/68

3/14

0/0

0/01

-

-

زراعٖ

ول

088080

/41

7/7

0

06

00/64

-

8/26

6/46

0/3

6/07

0/04

2/6

-

0/8

-

-

تثذٗل تِ کاترٕ

خـه

0

01

7/01

/27

0/7

/1

0/86

-

0/4

8/68

-

6/48

04/21

0/24

0/4

-

-

-

عوراًٖ

جٌگلْبي

83780

7/60

/08

/67

01

4

7

0/37

-

-

-

-

7/34

01/42

3/43

8/86

0/04

-

-

تثذٗل تِ کارترٕ

هشتفغ

03

3

88/3

/46

7/8

تثذٗل تِ هعذى

وَّْبي

74400

/68

6
/04

04

03
/87

7
/40

0

طرح هرتعدارٕ

ًيوِاػتپي

40000

1/6

/60

/63

04/6

/4

/14

/03

طرح جٌگلدارٕ

(ّكتار)

هاًَر ًظاهٖ

رٍٗشٖ

ًوًَِ

عَاهل هرتَط تِ لطع ٍ ترداشت

عَاهل هتفرلِ

ًَاحٖ

هٌاطك

عَاهل هرتَط تِ دام ٍ داهذارٕ

عَاهل هرتَط تِ تغ٘٘رکارترٕ ّا ٍ طرحْا

عَاهل

/00

000

جوع

0
/02

000

0/0

000

/86

000

0

0
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جذٍل  - 4ترآٍرد ه٘ساى شاخص تخرٗة هٌاتع طث٘عٖ استاى اردت٘ل در ًَاحٖ هختلف رٍٗشٖ ()9112
ًاحِ٘ رٍٗشٖ

ًيوِاػتپي

وَّْبي هشتفغ

ه٘ساى تَل٘ذ فعلٖ

ه٘ساى تَل٘ذ تالمَُ

همذار کاّش تَل٘ذ

همذار کل کاّش تَل٘ذ

)(ha

(ک٘لَگرم در ّكتار)

(ک٘لَگرم در ّكتار)

(ک٘لَگرم در ّكتار)

در هٌطمِ (تي)

الوبع

4440

063

344

808

0801

46/4

خشٍػلَ

00440

020

340

040

0114/4

72/6

اسؿك

08000

034

840

004

0310/4

76

ثشاى

80400

876

740

807

7326

74/3

هتَػ

40000

020

346/84

044/84

2144/844

71/8

ػشدٍل

08400

877

780

046

8800

70/1

لٌجش

00400

804

344

040

الي

00340

070

344

804

0424
8770/3

74/3

خيبٍچبي  -ؿبثيل

03040

080
044/84

344
320/84

844

3343/3

807

1610

62
43/4

12600

*** 041/0

*** 362/44

*** 021/64

*** 02611/4

*** 40/73

هٌاطك ًوًَِ

هتَػ
جوغ

هيبًگيي ول

هساحت هٌطمِ

74400

* هجٌبي هحبػجِ ؿبخق وبّؾ ػطح جٌگل دس دٍ همطغ صهبًي (ّىتبس)
* * هجٌبي هحبػجِ ؿبخق دسكذ تب پَؿؾ
* * * هيبًگيي ول هشثَط ثِ تَليذ هشاتغ ٍ ًَاحي سٍيـي ًيوِاػتپي ٍ وَّْبي هشتغ هيثبؿذ.

شاخص تخرٗة

60/6
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جذٍل  -5هعرفٖ تطث٘مٖ عَاهل تخرٗة از دٗذگاُ کارشٌاساى ٍ تْرُترداراى
تْرُترداراى

عاهل تخرٗة

کارشٌاساى

ػَاهل هشثَط ثِ دام ٍ داهذاسي

درصذ

رتثِ

درصذ

رتثِ

افضايؾ تؼذاد دام

00/41

7

00/24

8

ه٘اًگ٘ي ٍزًٖ
درصذ
00/28

هْوترٗي عَاهل تِ
رتثِ

ترت٘ة اٍلَٗت

7

افضايؾ تؼذاد داهذاس

7/7

2

4/44

2

7/12

2

چشاي صٍدسع

01/24

0

1/46

3

07/4

0

 -0چشاي صٍدسع

چشاي ػٌگيي

07/47

3

4/76

4

چشاي طَالًي

2/22

4

7/27

1

00
6/26

3

 -8چشاي ػٌگيي

4

 -3افضايؾ دام

سلبثت دس چشا

3/04

00

8/28

07

8/12

00

جوغ

60/63

-

70/0

-

40/36

-

ػَاهل هشثَط ثِ لطغ ٍ ثشداؿت

ثَتِوٌي

4/33

ؿبخِصًي

0/4

رغبلگيشي

-

6/74

4

4/1

4

6

00
-

8/3

06

7/36

00

8
8/02

04

لطغ دسختبى

0/77

07

4/0

6

3/44

00

آتؾػَصي

0/74

08

3/40

03

8/72

08

لبچبق چَة

0/08

04

7/72

00

8/84

07

6/37

6

8/66

04

7/4

1

04/82

-

30/26

-

83/04

-

ثشداؿت هحلَالت
فشػي
جوغ
تجذيل ثِ وبسثشي
صساػي

ػَاهل هشثَط ثِ تغييشوبسثشيْب ٍ طشحْب

تجذيل ثِ وبسثشي

04/68

00/83

8

07/78

0

06

3/14

1

4/4

7

4/23

تجذيل ثِ هؼذى

0/04

03

3/6

08

8/34

03

طشح هشتغداسي

0/01

طشح جٌگلداسي

-

06
-

0/24

02

0/14

02

0/3

01

0/64

01

هبًَس ًظبهي

-

-

8/8

04

0/0

04

ػَاهل هتفشلِ

0/86

04

0/06

80

0/82

80

جوغ

83/01

-

82/07

-

84/46

-

جوغ ػَاهل

000

000

-8ثاشداؿات
هحلَالت فشػي
 -3لطغ دسختبى

8

4

ػوشاًي

 -0ثَتِوٌي

000

 -0تجذيل ثِ صساػت
 -8تجذيل ثِ وبسثشي
ػوشاًي
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ترخٖ ٍٗصگْ٘إ عوَهٖ ٍ جوع٘تٖ هٌاطك هَرد هطالعِ
ًتبيج ًـبى داد وِ ؿبخق اًذاصُ جوؼيتي سٍػتبّبي
هَسد ثشسػي دس ًَاحي هختلف سٍيـي ٍ الليوي اػتبى دس
ػبل اًجبم طشح (

) هؼبدل /

ايي سلن دس ًبحيِ ًيوِاػتپي /
هشتفغ هؼبدل /

خبًَاس ثَدُ وِ

ووتشيي هيبًگيي ػٌي اػتبى سا ثخَد اختلبف دادُاًذ.
هتَػ
هؼبدل

ػبل هيثبؿذ .ؿبخق ػشاًِ صهيي

/

وـبٍسصي خبًَاس دس ول هٌبطك هَسد هطبلؼِ ثطَس هتَػ
ّ /ىتبس ثَدُ وِ ايي ؿبخق دس ًبحيِ ًيوِاػتپي ثب

ٍ دس ًبحيِ وَّْبي

خبًَاس ثشآٍسد گشديذُ اػت .اًذاصُ

ػي ثْشُثشداساى ػبوي دس ًبحيِ ًيوِاػتپي اػتبى

ّىتبس ٍ دس ًبحيِ سٍيـي جٌگلْبي خـه ثب /

/

جوؼيتي ػىًَتگبّْبي سٍػتبيي دس ًبحيِ جٌگلْبي

ّىتبس ثِتشتيت ثيـتشيي ٍ ووتشيي اًذاصُ سا ثخَد

خبًَاس ثَدُ اػت؛

اختلبف دادُ اػت .ػشاًِ صهيي صساػي دس ًبحيِ وَّْبي

وِ ًـبًگش اػتمشاس سٍػتبّب ٍ ػىًَتگبُّبي سٍػتبيي

هشتفغ هؼبدل /

ّىتبس ثشاي ّش خبًَاس ثشآٍسد ؿذُ

پشتَاى ٍ پبيذاس دس ًَاحي سٍيـي جٌگلْبي خـه ٍ

اػت .ثِطَسيوِ اًذاصُ هتَػ

وَّْبي هشتفغ هيثبؿذ .الجتِ پشاوٌؾ صيبد ف)بّبي

هجوَع هٌبطك هَسد ثشسػي اػتبى

سٍػتبيي دس هٌبطك ًيوِاػتپي ٍ ّوچٌيي ح)َس

ؿذُ وِ ايي سلن دس ًَاحي سٍيـي ًيوِاػتپي ،وَّْبي

اًذاصُ اًذام

،

خـه ثشاي ّش سٍػتب حذٍد /

سٍػتبّبي ونتَاى دس ايي هٌطمِ ،هتَػ

تؼذاد دام ّش سٍػتب دس
سأع ثشآٍسد

هشتفغ ٍ جٌگلْبي خـه اػتبى ثِتشتيت هؼبدل
سأع ثَدُ اػت (جذٍل .)2

ٍ

جوؼيتي سٍػتب سا دس ايي ًبحيِ سٍيـي تؼذيل وشدُ اػت.
ثشسػي هيضاى ػَاد ٍ ػطح تحليالت ثْشُثشداساى دس
ًَاحي سٍيـي اػتبى اسدثيل ًتبيج ًؼجتبً هتفبٍتي سا اسائِ

عَاهل تخرٗة از دٗذگاُ تْرُترداراى ٍ کارشٌاساى

هيوٌذ .ثِطَسيوِ اگش اسصؽ اهتيبصات همبطغ تحليلي

اص هجوَع

اثتذايي ،ساٌّوبيي ٍ ديپلن ٍ ثبالتش سا ثِتشتيت هؼبدل ( )،

فشايٌذ تخشيت،

( ) ٍ ( ) دس ًظش ثگيشين اًذاصُ ايي ؿبخق دس ول اػتبى

ثِػٌَاى ػَاهل هؤثش ؿٌبختِ ؿذًذ .ايي تؼذاد دس ًبحيِ


ثشآٍسد ؿذُ وِ ثيبًگش تَصيغ ثْشُثشداساى

ػبهل ،دس ًبحيِ سٍيـي وَّْبي

حذٍد

/

ػبهل التلبدي اجتوبػي ٍ فٌي هؤثش ثش
ػبهل اص ديذگبُ ثْشُثشداساى اػتبى

سٍيـي ًيوِاػتپي

هٌبثغ طجيؼي اػتبى دس ػطَح صيش اثتذايي ٍ اغلت ثيػَاد

هشتفغ

ٍ يب ػَاد خَاًذى ٍ ًَؿتي هيثبؿذ .ايي ًؼجت دس ًَاحي

ػبهل ثَدُ اػت .ثذيي تشتيت اص ديذگبُ ثْشُثشداساى اػتبى

سٍيـي ًيوِاػتپي ،وَّْبي هشتفغ ٍ جٌگلْبي خـه ثِ-

ػبهل فٌي ٍ التلبدي اجتوبػي دس تخشيت

تشتيت هؼبدل

، /

ٍ /

دس هجوَع

ػبهل ٍ دس ًبحيِ سٍيـي جٌگلْبي خـه

 /تؼييي ؿذُ اػت.

هٌبثغ طجيؼي اػتبى هؤثش ثَدُ اػت .اص ديذگبُ ثْشُثشداساى

ايي ًؼجتْب ضشٍست ٍ لضٍم اجشاي ثشًبهِّب ٍ طشحْبي

 60/63دسكذ اص ػَاهل تخشيت هشثَط ثِ دام ٍ داهذاسي،

آهَصؿي ٍ تشٍيجي سا ه)بػف هيًوبيذ .هتَػ

ػي

 04/82دسكذ هشثَط ثِ لطغ ٍ ثشداؿت ٍ  83/01دسكذ

ثْشُثشداساى اػتبى دس صهبى اجشاي طشح حذٍد /

ػبل

ثب تغييشوبسثشيْب ٍ طشحْب هيثبؿذ .اص ثيي

ثَدُ وِ هٌطمِ جٌگلْبي خـه ثب /
سٍيـي وَّْبي هشتفغ ثب /

ديگش هشتج

ػبل ٍ ًبحيِ

ػَاهل هشثَط ثِ دام ٍ داهذاسي ،ػبهل چشاي صٍدسع،

ػبل ثِتشتيت ثيـتشيي ٍ

چشاي ػٌگيي ٍ افضايؾ تؼذاد دام ثِتشتيت ثب ،01/24
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 00/41 ٍ 07/47دسكذ ثيـتشيي ػْن سا دس تخشيت

تذليك ػَاهل هؤثش ثش تخشيت هٌبثغ طجيؼي اػتبى اص دٍ

داؿتِاًذّ .وچٌيي اص ثيي ػَاهل هشثَط ثِ طشحْب ٍ

ديذگبُ ثْشُ ثشداساى ٍ وبسؿٌبػبى هٌبثغ طجيؼي دس اػتبى اص

تغييشوبسثشيْب ،ػَاهل تجذيل ثِ وبسثشيْبي صساػي ثب 04/68

طشيك پشػـٌبهِ ًظشػٌجي اػتفبدُ ؿذ وِ ًتبيج تطجيمي دس

دسكذ ٍ تجذيل ثِ وبسثشيْبي ػوشاًي ٍ تَػؼِاي ثب

/

جذٍل ( ) اسائِ ؿذُ اػت.

دسكذ ثيـتشيي ػْن سا داؿتِاًذ .تَصيغ ًبحيِاي ايي
ػَاهل اص هٌظش ثْشُثشداساى ًتبيج ًؼجتبً هتفبٍتي سا اسائِ

بحث

دادُ اػت .ثِطَسيوِ دس ًبحيِ سٍيـي ًيوِاػتپي

دس ثخؾ ًتبيج ثب اػتفبدُ اص اطالػبت اػتخشا ؿذُ اص

ثيـتشيي ػْن تخشيت ثِتشتيت هشثَط ثِ ػبهل تجذيل ثِ

پشػـٌبهِّب ،ػَاهل هؤثش دس تخشيت هٌبثغ طجيؼي ٍ

وبسثشيْبي صاسػي ثب  01/42دسكذ ،چشاي صٍدسع ثب

گشٍُثٌذي آًْب ٍ ًؼجت ٍ ػْن آًْب دس تخشيت هٌبثغ


 04/63دسكذ ،چشاي ػٌگيي ثب  ٍ 04/6چشاي طَالًي

طجيؼي اسائِ ؿذ .جذٍلْبي

حبٍي اطالػبت هَسد

ثب  03/4دسكذ ثَدُ؛ ايي دس حبليؼت وِ ثيـتشيي ػْن

ًظش دس ايي صهيٌِ ثشحؼت ًَاحي ٍ صيشًَاحي سٍيـي ٍ

تخشيت دس ًبحيِ سٍيـي وَّْبي هشتفغ ثِتشتيت هشثَط

ػَاهل هؤثش دس تخشيت اص ًظش ثْشُثشداساى هَسد پشػؾ

ثِ ػبهل چشاي صٍدسع ثب  88/3دسكذ ،چشاي ػٌگيي ثب

دس لبلت هٌبطك ٍ سٍػتبّبي ًوًَِ ايي ثشسػي اػت.

 01/46دسكذ ٍ تجذيل ثِ وبسثشيْبي صساػي ثب 04/21

هيبًگييّبي ثذػت آهذُ ًـبى هيدّذ وِ ًؼجت ّش گشٍُ

دسكذ هـخق ؿذُ اػت .ثٌبثشايي ثيـتشيي ػْن ػَاهل

اص ػَاهل دس هجوَع چِ ػْوي دس تخشيت هٌبثغ طجيؼي

دس تخشيت هٌبطك سٍيـي جٌگلْبي خـه هشثَط ثِ

داسد .ثذيي كَست وِ گشٍُ ػَاهل دام ٍ داهذاسي 74/1

چشاي صٍدسع ثب  01/67دسكذ ،ثَتِوٌي ثب 06/1

دسكذ ،گشٍُ ػَاهل لطغ ٍ ثشداؿت  80/6دسكذ ٍ گشٍُ

دسكذ ،ؿبخِصًي ثب  00/64دسكذ ٍ تجذيل ثِ وبسثشيْبي

ػَاهل هشثَط ثِ تغييشوبسثشيْب ٍ طشحْب  33/4دسكذ دس

ػوشاًي ثب  2/6دسكذ تؼييي گشديذُ اػت (جذٍل .)3

تخشيت هٌبثغ طجيؼي هؤثش ثَدُاًذ .هفَْم ولي ايي ًؼجتْب

ٍ

اص هٌظش وبسؿٌبػبى هٌبثغ طجيؼي اػتبى توبم ػَاهل

حىبيت اص ايي داسد وِ دس حبل حبضش ػَاهل هشثَط ثِ

01گبًِ التلبدي اجتوبػي ٍ فٌي دس تخشيت هٌبثغ طجيؼي

دام ٍ داهذاسي دس دسجِ اٍل اص ًظش تأثيش دس تخشيت هٌبثغ

ثِ ًَػي هؤثش ثَدُاًذ .اص ديذگبُ آًبى  40/36دسكذ

طجيؼي هٌطمِ لشاس داسًذ .الجتِ اگش ثِ ػَاهل هَسد اؿبسُ دس

تخشيت هشثَط ثِ دام ٍ داهذاسي 83/04 ،دسكذ هشثَط

ّش يه اص گشٍّْب ًيض تَجِ ؿَد ،دس ّش هٌطمِ سٍيـي

ثِ لطغ ٍ ثشداؿت ٍ  84/46دسكذ هشثَط ثِ

يىي اص ايي ػَاهل اّويت ٍ اٍلَيت داسد .هثالً دس ًبحيِ

تغييشوبسثشيْب ٍ طشحْب هيثبؿذ .اص ديذگبُ وبسؿٌبػبى

سٍيـي ًيوِاػتپي اػتبى  62/00دسكذ ػَاهل تخشيت

ػبهل تجذيل ثِ وبسثشيْبي صساػي ،افضايؾ تؼذاد دام ،چشاي

هٌبثغ طجيؼي هشثَط ثِ دام ٍ داهذاسي 4/28 ،دسكذ

صٍدسع ،تجذيل ثِ وبسثشيْبي ػوشاًي ٍ چشاي ػٌگيي ثِ-

هشثَط ثِ لطغ ٍ ثشداؿت ٍ  86/04دسكذ ًيض هشثَط ثِ

تشتيت ثب  4/4 ٍ 1/46 ،00/24 ،00/83دسكذ ثيـتشيي

ػَاهل هشتج

ثب تغييشوبسثشيْب ٍ طشحْب هيثبؿذ .اص ثيي

ًمؾ ٍ ػْن سا دس تخشيت داؿتِاًذ .ثِهٌظَس تؼييي ٍ

ػَاهل هشثَط ثِ دام ٍ داهذاسي چشاي صٍدسع ثب 04/63
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دسكذ ،چشاي ػٌگيي ثب  04/6دسكذ ،چشاي طَالًي ثب

اثش ػَاهل فَقالزوش ٍ ثْشُثشداسيْبي ثايسٍياِ ٍ غلا اص

 03/4دسكذ ٍ افضايؾ تؼذاد دام ثب  1/6دسكذ ثيـتشيي

دػت سفتِ اػت .ثِطَسيوِ هٌطمِ خيبٍچابي -ؿابثيل ٍ

ػْن سا دس تخشيت هٌبثغ طجيؼي هٌطمِ داؿتِاًذ .دس ثيي

الي ثب ؿابخق تخشيات  60/6 ٍ 62دس ًبحياِ سٍيـاي

ػَاهل هشثَط ثِ لطغ ٍ ثشداؿت ػبهل ثشداؿت ثيسٍيِ

وَّْبي هشتفغ ،تخشيتيبفتِتشيي هٌطمِ ثَدُ اػت .هٌابطك

هحلَالت فشػي ٍ دس ثيي ػَاهل هشثَط ثِ تغييشوبسثشيْب،

لٌجش ٍ ػشدٍل ٍالغ دس ثخـْبي جٌَثي اػتبى ثِتشتيات ثاب

ػبهل تجذيل ثِ وبسثشيْبي صساػي ثيـتشيي ػْن سا دس

 74/3 ٍ 70/1دسكذ دس ٍضؼيت ًؼجتبً ثْتاشي ثاَدُاًاذ.

تخشيت داؿتِاًذ.

ثشسػي ػَاهل هاؤثش ثاش تخشيات هٌابثغ طجيؼاي دس ًبحياِ

ثشسػي ؿابخق تخشيات دس اياي ًبحياِ دس ػاطح 7

سٍيـي جٌگلْبي خـه ًـبى داد وِ اص هجوَع  01ػبهل

هٌطمِ ًوًَِ ٍ هؼشف ًـبى داد وِ تَاى ٍ ظشفيت تَلياذي

هَسد ثشسػي حاذٍد  04ػاابهل التلاابدي اجتوابػي دس

هشاتغ هٌطمِ ًؼجت ثاِ لجال هؼابدل  71/8دسكاذ وابّؾ

فشايٌذ تخشيت هٌطمِ هزواَس هؤثش ثاَدُاًااذ .وااِ 30/6

يبفتِ اػت .اًاذاصُ اياي ؿابخق دس چْابس هٌطماِ ًوًَاِ

دسكذ ايي ػَاهل هشثَط ثِ دام ٍ داهذاسي 73/60 ،دسكذ

الوبع (خلخبل) ،اسؿك (هـىييؿْش) ،خشٍػلَ (گشهاي ٍ

هشثَط ثِ ػَاهل لطغ ٍ ثشداؿت ٍ  87/41دسكذ هشثاَط

ثيلِػَاس) ٍ ثشاى (پبسعآثبد هغبى) ثِتشتيت هؼابدل ،46/4

ثِ تغييشوبسثشيْب ٍ طشحْب ثَدُ اػت .اًذاصُگيشي ؿابخق

 74/3 ٍ 76 ،72/6ثااَدُ وااِ ًـاابًگش واابّؾ پتبًؼاايل

تخشيت دس ايي ًبحيِ ًـبى داد وِ جٌگلْبي هٌطمِ فٌاذللَ

اوَلَطيىي ٍ تَليذي هشاتغ دس ايي هٌبطك اػتّ .وچٌايي

 67/4دسكذ ٍ جٌگلْبي ّـتجيي  54/4دسكذ اص تَاى ٍ

دس ًبحيِ سٍيـي وَّْابي هشتفاغ 07 ،فابوتَس التلابدي

ظشفيت اوَلَطيىي ٍ تَليذي خَد سا ًؼاجت ثاِ ٍضاؼيت

اجتوبػي اص هجوَع  01ػبهل هـخق ؿذُ دس طاشح ،دس

هطلااَة اص دػاات دادُاًااذ .اص ديااذگبُ وبسؿٌبػاابى هٌاابثغ

فشايٌذ تخشيت هٌبثغ طجيؼي هٌطمِ هؤثش ثاَدُاًاذ .ثشسػايْب

طجيؼي اػاتبى توابهي ػَاهال التلابدي اجتوابػي ٍ فٌاي

ًـبى داد دس ايي ًبحيِ  62/72دسكاذ اص ػَاهال تخشيات

هـخق ؿذُ دس طشح ثب ًؼجتْب ٍ دسكذّبي هتفابٍتي دس

هشثَط ثِ تأثيشّبي دام ٍ داهذاسي 07/4 ،دسكذ هشثَط ثِ

فشايٌذ تخشيت هٌبثغ طجيؼي اػتبى هؤثش ثَدُاًذ .ثاِ اػتمابد

ػَاهل لطغ ٍ ثشداؿات ٍ  04/08دسكاذ ًياض هشثاَط ثاِ

وبسؿٌبػبى هٌابثغ طجيؼاي اػاتبى  40/36دسكاذ تخشيات

تغييشوبسثشيْبي صساػي ،هؼذًي ٍ ػوشاًاي ثاَدُ اػات .دس

هشثَط ثِ دام ٍ داهذاسي 83/04 ،دسكذ هشثَط ثِ لطاغ ٍ

ايي ًبحيِ چشاي صٍدسع ،چشاي ػٌگيي ٍ ثيسٍيِ ،تجاذيل

ثشداؿاات ٍ  84/46دسكااذ هشثااَط ثااِ تغييشوبسثشيْااب ٍ

ثِ وبسثشي صساػي ٍ افضايؾ تؼذاد دام ثِتشتيات ثاب ،88/3

طشحْب هيثبؿذ .اص ًظش آًبى تجذيل ثاِ وبسثشيْابي صساػاي،

 03/68ٍ 04/21 ،01/46دسكذ ثيـتشيي ًمؾ ٍ ػْن سا

افضايؾ تؼذاد دام ،چشاي صٍدسع ٍ تجذيل ثاِ وبسثشيْابي

دس تخشياات هٌاابثغ طجيؼااي هٌطمااِ داؿااتِ اػاات .هحبػااجِ

ػوشاًي ثِتشتيت هْوتشيي ػلل تخشيت هٌبثغ طجيؼي اػاتبى

ؿبخق تخشيت دس ًبحيِ سٍيـي وَّْابي هشتفاغ ًـابى

ثِؿوبس هيآيٌذ .همبيؼِ ًظشات ثْشُثاشداساى ٍ وبسؿٌبػابى

داد وااِ  43/4دسكاااذ اص تااَاى ٍ ظشفيااات تَلياااذي ٍ

حىبيت اص تفبٍت ديذگبّي ثيي ايي دٍ گشٍُ داسد.

اوَلَطيىي هشاتغ دس ايي ًَاحي ًؼجت ثِ تَاى هطلَة دس
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ًتيجِگيشي ولي ايي وِ دس هجوَع 01 ،ػبهل اكلي دس
لبلت ػِ گشٍُ ػَاهل هشثاَط ثاِ دام ٍ داهاذاسي ،ػَاهال
هشثَط ثِ لطغ ٍ ثشداؿت ٍ ػَاهل هشثَط ثِ تغييشوابسثشي
ٍ طشحْب دس تخشيت هٌبثغ طجيؼاي اػاتبى هاؤثش ثاَدُاًاذ.
جوغثٌذي ًظشات ثْشُثشداساى ٍ وبسؿٌبػبى ًـابى داد واِ

تررسٖ عَاهل اجتواعٖ التصادٕ هؤثر تر تخرٗة...

 اثشاّينپَس ،م .0320 ،.ػَاهل اًؼبًي هؤثش ثش تخشيت جٌگلْب ٍهشاتغ ثب تأويذ ثش هٌطمِ صاگشع ،هبٌّبهِ جْبد  -ػبل  ،01ؿوبسُ
.834-837
 اًلبسي ،ى .0344 ،.هحذٍديتْب ٍ هَاًغ تَػؼِ هشاتغ دس صاگشعهيبًي ٍ ساُحلْبّ .وبيؾ هلي هٌطمِ سٍيـي صاگشع.
 -اًلبسي ،ى .0324 ،.ثشسػي ػَاهل هؤثش دس تخشيت هٌبثغ طجيؼي

گشٍُ ػَاهل دام ٍ داهذاسي  74/1دسكاذ ،گاشٍُ لطاغ ٍ

وـَس ٍ ػْن ّش يه دس تخشيت .فللٌبهِ ػلوي -پظٍّـي

ثشداؿات  80/6دسكاذ ٍ گاشٍُ تغييشوبسثشيْاب ٍ طشحْاب

تحميمبت هشتغ ٍ ثيبثبى ايشاى ،اًتـبسات هؤػؼِ تحميمبت جٌگلْب

 33/4دسكذ دس تخشيت ػشكِّابي هٌابثغ طجيؼاي اػاتبى
اسدثيل هؤثش ثَدُ اػتّ .وچٌيي ثب اًجبم يه تحليال ولاي

ٍ هشاتغ وـَس.824-805 :)4(04 ،
 ثبثتي ،ح .0376 ،.جٌگلْبي ايشاى .تْشاى ،اًتـبسات اهيشوجيش842 ،كفحِ.

هيتَاى اػتٌجبط ًوَد واِ ؿابخق تخشيات ٍ ياب تاَاى ٍ

 -چبّىشد ،ؽ.س .0344 ،.ثْشُثشداسي ثْيٌِ اص هشاتغ ؿْشػتبى

ظشفيت تَليذي هٌابثغ طجيؼاي دس توابهي ًاَاحي سٍيـاي

وبصسٍى .هجلِ التلبدي ٍ وـبٍسصي ٍ تَػؼِ 149 ،كفحِ.

اػتبى ثيي  70تب  60دسكذ وبّؾ يبفتاِ اػات .اص طشفاي

 -سضَي ،ع.م .0320 ،.ثشسػي ػبهل ثَتِوٌي يىي اص ػَاهل هْن

ػشكِّبي هٌبثغ طجيؼي اػتبى اسدثيل طي ػِ دِّ اخياش ثاب

تخشيت پَؿؾ گيبّي دس ػوٌبى .هجلِ التلبد وـبٍسصي ٍ

تْذيذّب ٍ هحذٍديتْبي هختلفاي ثاٍِياظُ دس حاَصُّابي

تَػؼِ ،ػبل ًْن ،ؿوبسُ  834 ،33كفحِ.
 -سيبضي ،ةً .0361 ،.گبّي ثش سًٍذ تخشيت دس هٌبثغ طجيؼي

التلبدي -اجتوبػي ٍ فٌي هَاجِ ثاَدُ اػات واِ ثخاؾ

تجذيذپزيش وـَس .فللٌبهِ تحميمبت جغشافيبيي ،ؿوبسُ 31 ،02

ػوذُاي اص ايي هحذٍديتْب ًبؿي اص ثْاشُثاشداسي ثايؾ اص

كفحِ.

ظشفيت اص هشاتغ ،سؿذ جوؼيت دام ٍ داهذاس ،ػبهل تجاذيل

 -ػيذاخاللي ؿبل ،ع .0323 ،. .گضاسؽ ًْبيي طشح تحميمبتي

ثِ وبسثشيْبي صساػي ،افاضايؾ تؼاذاد دام ،چاشاي صٍدسع

تؼييي ػَاهل هؤثش دس تخشيت هٌبثغ طجيؼي اػتبى اسدثيل ٍ ػْن

تجذيل ثِ وبسثشيْبي ػوشاًي ٍ چاشاي ػاٌگيي ،هـاىالت
لبًًَي ٍ ػبيش هؼبئل اجتوبػي التلبدي هايثبؿاذً .تابيج
ثِدػتآهذُ ثب ًتبيج ٍ گضاسؿْبي پبثَ ( ،)0378طابّشي
( ،)0340ثبثتي ( ،)0376طجبطجبئي ٍ هلهپاَس (،)0367
فتبحي ( ،)0348اًلبسي ( ،)0344اثشاّينپاَس (،)0320
وشيوي ( ،)0346هـابيخي ٍ ػؼالي ( ،)0366ػابللي ٍ
كاابدلي ( ،)0320سضااَي ( ٍ )0320ػلااي اوجااشصادُ
( )0341هطبثمت داسد.

ّشيه دس تخشيت 24 .كفحِ.
 ػبصهبى جْبد وـبٍسصي اػتبى اسدثيل .0320 ،گضاسؽ تلفيك طشحدام ٍ هشتغ اػتبى اسدثيل 40 ،كفحِ.
 ػبصهبى جْبد وـبٍسصي اػتبى اسدثيل .0320 ،هؼبًٍت اهَس دام،گضاسؿبت غيشسػوي.
 ػبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي اػتبى اسدثيل .0320 ،گضيذُ آهبساجتوبػي التلبدي اػتبى.
 طبّشي ،ت .0340 ،.يبدآٍسي هؼألِ هشتغ ٍ ػلَفِ دس ايشاى.ػبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي ٍ دفتش فٌي هشتغ.
 طجبطجبيي ،م ٍ ،.هله پَس ،ة .0367 ،.ؿوِاي دسثبسُ هذيشيتهٌبثغ طجيؼي هٌطمِ صاگشع 21 .كفحِ.

منابع مورد استفاده

 ػجذالِپَس ،م .0320 ،.تؼبدل دام ٍ هشتغ ،هجوَػِ همبالت دٍهييّوبيؾ هلي هشتغ ٍ هشتغداسي ايشاى .اًتـبسات هَػؼِ تحميمبت
جٌگلْب ٍ هشاتغ وـَس.
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 -ػبللي ،ل.ع ٍ .كبدلي ،ح .0320 ،.سًٍذ تخشيت صيؼت هحيطي

 -هـبيخي ،ع ٍ .ػؼلي ،م .0366 ،.ثشسػي ػلل ٍ ًتبيج تخشيت

دس ايشاى .هجلِ الٌلبد وـبٍسصي ٍ تَػؼِ ،ػبل ًْن ،ؿوبسُ .36

هشاتغ وـَس ٍ پيـٌْبد ػيبػتْبي اكالحي .هجلِ ثشًبهِ ٍتَػؼِ،

 040كفحِ.

ؿوبسُ دّن 63 ،كفحِ.

 ػلياوجشصادُ آلٌي ،ا ٍ .خَؿضاد ،ؽ.س .0341 ،.ثشسػي ساثطِ ثييًظبم هبلىيت ٍ تخشيت هشاتغ دس اػتبى اسدثيل .ػبصهبى هذيشيت
ٍ ثشًبهِسيضي اػتبى اسدثيل 084 ،كفحِ.
 فتبحي ،م .۱۳۳۱ ،.ثشسػي هـىالت صادآٍسي دس جٌگلْبيصاگشع .هجوَػة همبالت ػويٌبس ثشسػي هـىالت صادآٍسي
جٌگلْبي صاگشع ؿوبلي ،وشهبًـبُ ۲ ،كفحِ.
 وشيوي .0346 ،.ُ ،هشتغداسي .اًتـبسات داًـگبُ تْشاى760 ،كفحِ.

 هشوض آهبس .0344 ،ػشؿوبسي ػوَهي ًفَع ٍ هؼىي اػتبىاسدثيل.
 هحشاثي ،ع.ح .0341 ،.ثشسػي ػلل ٍ ػَاهل تخشيت هشاتغ اػتبىّوذاى .پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ ،هشوض آهَصؽ هذيشيت دٍلتي
اػتبى ّوذاى 85 .كفحِ.
-Pabbot, H., 1969. Iran rangelands rehabitation and
improve by botanical and ecological studies.
translated by sheidaei, G. Natural resource Ministry
publishing,Tehran, 219p.
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Abstract
Although the factors affecting the degradation of natural resources have been more or less
identified and introduced, little research has been done on these factors from the view point of
socio economic and cultural features. It seems that before any action, degradation of natural
resources must be stopped through a cessation program for natural resources degradation. This
research was based upon documental, field and desk research method through three types of
study including documents surveying, collecting information and field study using observation,
companionship and questionnaires in Ardebil province. Ten sampling regions with a surface
area of 122020 ha including 68 rural and nomad settlements and 273 households were selected.
Our results showed that totally 19 main factors in three groups of livestock (45.9 %), harvesting
(20.6 %) and land use change (33.5 %) were effective in degradation of natural resources of
Ardebil province. In this research, determination of the destructive factors on the basis of
separate vegetation regions gave valid results for natural resoures provincial managers.

Key words: Socio-economic factors, Natural resources degradation, Degradation index,
Ardebil province

