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سازماندهي مكاني جنگل براي بهرهبرداري از محصوالت فرعي در زاگرس مياني
(مطالعه موردي  :جنگلهاي استان چهارمحال و بختياري)
زهرا عزیزی* ،1اصغر حسینی 2،حامد صادقیان

3

تاریخ دریافت  95/7/16 :تاریخ پذیرش96/2/25 :

چكيده
امروزه تخریبهای شدیدی در سطح جنگلهای زاگرس بهدلیل وجود مشکالت زیستمحیطی و
اقتصادی -اجتماعی مشاهده میشود .به نظر میرسد که در میان حفظ ،احیاء و توسعه جنگلها،
مهمترین وظیفه سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری حفظ جنگل است و بهترین راهکار برای این
مهم ،مدیریت بهینه جنگل می باشد .لذا این مطالعه با هدف سازماندهی مکانی جنگل برای بهره
برداری از محصوالت فرعی جنگلهای استان چهارمحال و بختیاری در محدوده زاگرس میانی انجام
شده است .به منظور دستیابی به هدف فوق ،از رویکرد تحلیل شبکه ( Analytic Network
 )Processاستفاده شد و مهمترین معیارهای مؤثر در تعیین یکان مدیریتی در زاگرس میانی
شناسایی شدند .سپس به منظور تعیین ضریب اهمیت هر یک از معیارها در دستیابی به هدف ،از
کارشناسان نظرخواهی شد .با بهرهگیری از نرمافزار ( ،)Super Decisions 1.6.0نظرات
کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این پژوهش بیان میکند که بهترین گزینه از بین  3گزینه
موجود ،لحاظ کردن سامانه عرفی روستا به عنوان یکان مدیریتی در زاگرس میانی است .سامانه عرفی
خانوار و حوزه آبخیز در درجههای بعدی اهمیت قرار دارند.
واژههای کلیدی :سازماندهی مکانی جنگل ،سامانه عرفی ،زاگرس میانی

 - 1نویسنده مسئول :استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران .شماره تماس ،02144861709 :پست الکترونیکzazizi@srbiau.ac.ir:
 - 2دانشجو کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،شماره تماس،0913-8942582 :
پست الکترونیکa.hdp68@yahoo.com :
 - 3دانشجو کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،شماره تماس ،0913-6064907 :پست الکترونیک:
h.s1370@yahoo.com
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مقدمه
مدیریت جنگلهای نیمهخشک در ایران با
دشواریهای زیادی مواجه است .زیرا وجود
نظامهای معیشتی وابسته به جنگل اعمال
سیاستهای مدیران را با مشکل مواجه می-
کند .در مناطق جنگلی که حفاظتی -حمایتی
اعالم شدهاند ( )4هنوز بهرهبرداری سنتی به
منظور تامین نیازهای جوامع محلی صورت
میگیرد .به نظر میرسد نبود پذیرش
اجتماعی و موفق نبودن اجرای طرحها و
برنامههای احیایی مهمترین دلیل افزایش
تخریب جنگلهای نیمهخشک ایران است
( .)5،6سطح جنگلهای نیمهخشک ایران در
حدود پنج میلیون هکتار است و در هر بخش
از آن مردم به شکلی از جنگل استفاده می-
کنند .همچنین تنوع نظامهای زندگی در این
منطقه مدیریت جنگلهای آن را سختتر می-
کند .پیچیدگیهای خاصی که در استفاده از
جنگلهای این منطقه وجود دارد نیاز به
تعیین یکان مدیریتی مناسب را میطلبد تا
ضمن بهرهبرداری از جنگل ،امکان حفاظت از
آن نیز فراهم شود و یک مدیریت پایدار را در
پی داشته باشد .برنامهریزی و تعیین یکان
مدیریتی بر پایه ویژگیهای خاص هر منطقه
باید انجام گیرد و همگی مناطق از یک الگوی
ویژه پیروی نمی کنند (.)8
در سالهای اخیر عالوه بر آنچه که سازمان
جنگلها اعمال میکند ،گزینههای دیگری
برای سازماندهی مکانی جنگلهای زاگرس
برای طرحهای جنگلداری پیشنهاد شده است
( .)5،10بر پایه تحقیقات پیشین ،بهرهگیری از
فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( Analytic

 )hierarchy processدر تصمیمگیریهای
چندمعیاره در منابع طبیعی یکی از راهکارهای
مناسب برای انتخاب یکان مدیریتی در
جنگلداری است (.)7،2،3
فرایند تحلیل سلسله مراتبی یک روش
تصمیمگیری چندمعیاره است که کاربرد بسیار
زیادی در حل مسائل مربوط به برنامه-
ریزیهای مدیریتی داشته است .علت این امر
آن است که میتوان برای یک مسئله پیچیده،
سلسله مراتبی ساده و انعطافپذیر تشکیل داد
و معیارهای کمی و کیفی را با هم در مسئله به
کار برد .فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،دارای
ساختار ردهای باال به پایین است که در آن
عناصر سطوح باالیی از عناصر سطوح پایینی و
حتی عناصر هم سطح مستقلاند ( .)13در
همین راستا نیازی و ملکنیا ( ،)9کارکردهای
جنگلهای زاگرس میانی را با استفاده فرایند
تحلیل سلسله مراتبی کالسیک و فازی
اولویتبندی کردند .مساله سازماندهی مکانی
جنگل از معیارهای متعددی نظیر عوامل
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،زیستمحیطی،
تاثیر میپذیرد و البته نتایج حاصل از این
مساله نیز بر معیارهای فوق تاثیر میگذارد .لذا
باید بهدنبال یک روش تصمیمگیری
قدرتمندتر برای حل این مساله بود که بتواند
همه معیارها و اثرات متقابل آنها را بر یکدیگر
در نظر بگیرد.
رویکرد تحلیل شبکه تعمیمیافته فرایند تحلیل
سلسله مراتبی است .در مواردی که سطوح
پایینی روی سطوح باالیی تاثیر میگذارند و یا
اینکه عناصر هم سطح از هم مستقل نیستند
رویکرد تحلیل شبکه کاربرد مناسبتری از
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فرایند تحلیل سلسله مراتبی دارد ( .)11در
واقع ،رویکرد تحلیل شبکه شکل کلی تری از
فرایند تحلیل سلسله مراتبی است ،اما به
ساختار سلسله مراتبی آن نیاز ندارد و در
نتیجه روابط پیچیدهتر بین سطوح مختلف
تصمیم را به صورت شبکهای نمایش میدهد و
تعامالت و بازخوردهای میان معیارها و
گزینهها ( )Alternativesرا در نظر میگیرد
(.)1
لذا با توجه به کارایی رویکرد تحلیل شبکه،
تحقیق حاضر با هدف ارایه راهکاری برای
سازماندهی مکانی جنگل با استفاده از روش
مذکور طراحی و انجام شد.
مواد و روش
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه بخشی از مناطق جنگلی
زاگرس میانی ،شامل جنگلهای استان
چهارمحال و بختیاری میباشد .استان
چهارمحال و بختیاری با مـساحت 16532
کیلـومتر مربع بین  31درجه و  9دقیقـه تـا
 32درجـه و  48دقیقـة عرض شمالی و 49
درجه و  48دقیقـه تـا  51درجـه و 25
دقیقــة طــول شــرقی قــرار دارد .ایــن
اســتان در مجمــوع منطقهای کوهستانی در
امتداد رشته کوه زاگرس است کـه از شمال
غربی به جنوب شرقی امتداد دارد .بلندترین

نقطة اســتان در زردکــوه بختیــاری بــه
ارتفــاع  4200متــر و پستترین نقطة آن در
ناحیة شرقی استان بـه ارتفـاع  690متر واقع
شده است .پوشش عمده جنگلی را در این
مناطق ،بلوط غرب تشکیل میدهد .از دیگر
گونههای جنگلی استان زبان گنجشک ،پسته
وحشی ،زالزالک ،کیکم و بادام میباشند (.)12
روش انجام کار
این تحقیق در  6مرحله کلی اجرا شد که به
شرح ذیل است .
 -1تعیین مهمترین معیارها در تعیین یکان
مدیریتی مناسب بر پایه مطالعات گذشته در
مناطق مشابه از جمله زاگرس شمالی :برای
تعیین یکان مدیریتی مناسب ،ابتدا باید
مهمترین معیارها در نظر گرفته شود ،در این
پژوهش بر پایه مطالعات مناطق مشابه از جمله
زاگرس شمالی ،معیارها انتخاب شدند.
 -2تعریف زیرشبکهها و تخصیص معیارها به
زیرشبکهها :با تعیین مهمترین معیارها در
تعیین یکان مدیریتی مناسب ،به منظور
اهمیت هر یک از معیارها در تعیین یکان
مدیریتی ،سه زیرشبکه برای زاگرس میانی
تعریف شد و معیارها در زیرشبکههای مختلف
در سه رویکردی که به عنوان گزینههای
مدیریتی زاگرس هستند قرار گرفتند (شکل.)1
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شکل- 1ساختار شبکهای معیارها و تخصیص معیارها به زیرشبکهها

 -3انتقال اطالعات به نرمافزار ( Super
 :)Decisions 1.6.0محاسبه و تحلیل
مسائل تصمیمگیری زمانبر و پیچیده است
بنابراین میتوان از نرمافزارهایی که برای انجام
این محاسبهها طراحی شدهاند استفاده نمود.
نرمافزار ) (Super Decisions 1.6.0که
توسط ابداع کننده رویکرد تحلیل شبکه توسعه
داده شده ،به منظور تحلیل دادهها استفاده
شد.
 -4نظرسنجی از متخصصان جنگل ،مرتع،
آبخیزداری و وزندهی به هریک از معیارها:
برای وزندهی به هریک از معیارها طی
نظرسنجی از متخصصان خواسته شد تا طبق
درجهبندی از یک تا پنج (کمترین اهمیت تا

بیشترین اهمیت) به هر یک از معیارها عددی
اختصاص یابد.
 -5جمع آوری نظرات و تعیین وزن نهایی هر
معیار :پس از جمعآوری نظرات ،وزن های
معیارها به صورت اولیه و وزنی محاسبه شد.
 -6انتخاب بهترین گزینه
نتایج
نتایج تحقیق حاضر نشان داد گزینه حوزه
سامان عرفی روستا باالترین ارزش را در هر سه
زیر شبکه داراست .براساس رتبه بندی کلی نیز
گزینه سامان عرفی روستا اولین ،حوزه آبخیز
دومین و سامان عرفی خانوار سومین گزینه در
رتبهبندی برحسب زیرشبکههای هزینه،
فرصتها و ریسک بوداند (جدول .)1
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جدول  -1نتایج ارزش گزینهها در زیر شبکهها

اولویتها

زیرشبکه

حوزه آبخیز

سامانه عرفی روستا

سامانه عرفی خانوار

0/8399

0/9634

0/3977

هزینه

0/6189

0/9955

0/6757

فرصت ها

0/8277

0/8758

0/4342

ریسک

در سطح حوزه آبخیز نشان دادهند (جدول.)3
درکل براساس رتبهبندی نهایی در زیر شبکه
هزینه ،سامان عرفی روستا اولویت اول را
بهعنوان یکان مدیریتی مناسب دار بود (جدول
.)2

در سطح معیارهای زیر شبکه هزینه ،سامان
عرفی روستا باالترین امتیاز را در معیارهای
توجیه اقتصادی طرح جنگلداری ،آموزش و
اثرات زیست محیطی داشته است .معیارهای
روش جنگلداری و مدیریت باالترین ارزش را

جدول - 2نتایج ارزش گزینهها در زیرشبکه هزینه

رتبه بندی

ایدهآل

معمول

کل

3

0/4218

0/1807

0/3977

1

1/0000

0/4377

0/9634

2

0/8718

0/3816

0/8399

نمودار

گزینهها
سامانه عرفی
خانوار
سامانه عرفی
روستا
حوزه آبخیز

جدول  -3نتایج ارزش گزینهها در معیارهای زیرشبکه هزینه

اولویتها

معیارها

حوزه آبخیز

سامانه عرفی روستا

سامانه عرفی خانوار

0/3836

0/4497

0/1667

توجیه اقتصادی

0/1184

0/4619

0/4196

آموزش

0/3969

0/4475

0/1556

اثرات زیست محیطی

0/4602

0/3776

0/1622

روش جنگلداری

0/4707

0/3956

0/1337

مدیریت
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سامان عرفی روستا رتبه اول را در میان
گزینههای موجود در اختیار داشت(جدول .)4

در زیر شبکه ریسک برای معیارهای تیپ
جنگل ،بالیای طبیعی و فیزیوگرافی ،گزینه
حوزه آبخیز باالترین ارزش را نشان داد و در
معیار پذیرش اجتماعی ،سامان عرفی خانوار
باالترین امتیاز را دارا بود (جدول  )5در کل

جدول - 4نتایج ارزش گزینهها در زیر شبکه ریسک

گزینه ها

رتبه بندی

ایده آل

معمول

کل

3

0/4958

0/2031

0/4342

1

1/0000

0/4097

0/8758

2

0/9451

0/3872

0/8277

نمودار

سامانه عرفی
خانوار
سامانه عرفی
روستا
حوزه آبخیز

جدول  5نتایج ارزش گزینهها در معیارهای زیرشبکه ریسک

اولویتها

معیارها

حوزه آبخیز

سامانه عرفی روستا

سامانه عرفی خانوار

0/4699

0/4209

0/1092

تیپ جنگل

0/4685

0/4081

0/1234

بالیای طبیعی

0/4648

0/4120

0/1232

فیزیوگرافی

0/1233

0/4097

0/4670

پذیرش اجتماعی

در زیر شبکه فرصت ،معیارهای پذیرش
اجتماعی و اشتغالزایی بیشترین ارزش را
برای سامان عرفی خانوار نشان دادند ،توجیه
اقتصادی و تولید محصول باالترین ارزش را
برای سامان عرفی روستا نشان دادند و معیار
اثرات زیست محیطی در سطح حوزه آبخیز
باالترین ارزش را دارا بود (جدول  .)7در کل

نیز سامان عرفی روستا رتبه اول را در میان
گزینههای موجود بدست آورد (جدول .)6
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جدول  -6ارزش گزینهها در زیرشبکه فرصتها

گزینهها

رتبه بندی ایده آل

معمول

کل

2

0/6788

0/2951

0/6757

1

1/0000

0/4347

 0/9955سامانه عرفی روستا

3

0/6217

0/2703

0/6189

نمودار

سامانه عرفی
خانوار

حوزه آبخیز

جدول  -7نتایج ارزش گزینهها در معیارهای زیرشبکه فرصتها

اولویت ها

معیارها

حوزه آبخیز

سامانه عرفی روستا

سامانه عرفی خانوار

0/2079

0/4208

0/3713

اشتغال زایی

0/3704

0/4444

0/1852

توجیه اقتصادی

0/4630

0/3744

0/1626

اثرات زیست محیطی

0/1748

0/4466

0/3786

تولید محصول

0/1544

0/4402

0/4054

پذیرش اجتماعی

بحث و نتيجهگيري
از میان حفظ ،احیاء و توسعه جنگلها
مهمترین وظیفه سازمان جنگلها حفظ جنگل
است .لذا بهترین راهکار برای این مهم مدیریت
بهینه جنگل میباشد ( .)4این مطالعه به
منظور سازماندهی مکانی جنگل برای
بهرهبرداری از محصوالت فرعی در زاگرس
میانی صورت گرفته است ،تا با تعیین بهترین
یکان مدیریتی برای مدیریت طرحهای
بهرهبرداری از محصوالت فرعی جنگلهای
منطقه بهرهبرداری از آنها با حفظ و احیاء

همراه باشد .بر اساس نتایج در زیر شبکه
هزینه برای گزینه اجرای طرح در سطح سامان
عرفی خانوار ،معیار آموزش ،در سطح سامان
عرفی روستا ،معیار آموزش ،توجیه اقتصادی و
اثرات زیستمحیطی و در سطح حوزه آبخیز،
معیار مدیریت و روش جنگلداری باالترین
اهمیت را داشتهاند .در مجموع در رابطه با
معیارهای مربوط به هزینهها اجرای طرح در
سطح سامان عرفی روستا باالترین ارزش را
داشت.
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در زیر شبکه ریسک برای گزینه اجرای طرح
در سطح سامان عرفی خانوار معیار پذیرش
اجتماعی باالترین اهمیت را داشته است ،در
سامان عرفی روستا ،معیارها از اهمیت تقریبا
برابری برخورداراند اما با اختالفی جزیی معیار
تیپ جنگل مهمترین معیار بوده است اما در
سطح حوزه آبخیز ،معیار تیپ جنگل ،بالیای
طبیعی و فیزیوگرافی منطقه بهترتیب از
اهمیت باالیی برخوردار بودند اما معیار پذیرش
اجتماعی کمترین اهمیت را داشته است .در
مجموع در رابطه با معیارهای مربوط به
ریسک ،اجرای طرح در سطح سامان عرفی
روستا باالترین ارزش را داشت.
در زیر شبکه فرصتها برای گزینه اجرای طرح
در سطح سامان عرفی خانوار ،معیار پذیرش
اجتماعی طرح باالترین اهمیت و اثرات زیست-
محیطی کمترین اهمیت را داشته است .در
سطح سامان عرفی روستا ،معیارها از اهمیت
تقریباً برابری برخورداراند اما با اختالفی جزیی
معیار تولید محصول مهمترین معیار بوده است.
معیار اثرات زیستمحیطی کمترین اهمیت را
داشته است .و در سطح حوزه آبخیز ،معیار
اثرات زیستمحیطی از باالترین و معیار
پذیرش اجتماعی از کمترین اهمیت برخوردار
بودند .در مجموع در رابطه با معیارهای مربوط
به فرصتها ،اجرای طرح در سطح سامان
عرفی روستا باالترین ارزش را داشت.
با توجه به اهمیت معیار پذیرش اجتماعی و
آموزش در سطح سامان عرفی روستا میتوان
بیان داشت که یکان مدیریتی در گام اول باید
در سطح جوامع محلی مورد پذیرش واقع شود.
زیرا که مهمترین علت ناکامی اجرای طرحهای

جنگلداری زاگرس عدم پذیرش اجتماعی مردم
محلی است ( )5که البته آموزش جوامع محلی
راهکاری برای حل این مشکل است.
بر اساس نتایج تحقیق حاضر سامان عرفی
روستا میتواند یک سطح مدیریتی مناسب
برای اجرا و مدیریت طرحهای جنگلداری با
هدف بهرهبرداری از محصوالت فرعی در
زاگرس میانی باشد.
فاتحی و همکاران ( )3در پژوهشی برای
بررسی الگوی مناسب سازماندهی مکانی
جنگل در کردستان به این نتیجه رسیدند که
سامان عرفی خانوار مناسبترین سطح برای
اجرای طرحهای جنگلداری در زاگرس شمالی
است .شاید تفاوت قومیتها و به تبع آن شیوه
زندگی و نحوه استفاده از جنگل در این دو
منطقه از جمله عواملی است که این تفاوت را
ایجاد می نماید .بطور مثال در زاگرس شمالی
(کردستان) گالزنی با هدف تأمین علوفه دام
در فصل سرد در سطح گستردهای صورت
میگیرد ( )5اما در زاگرس میانی از جمله
استان چهارمحال و بختیاری عمدتاً چرای
مستقیم و سرچر نمودن درختان و درختچهها
توسط دام صورت میگیرد .زیرا که در نظام
عشایری انبارش علوفه برای دام صورت
نمیگیرد و با جابجا نمودن دامها در فصل
سرد به علوفه تازه دسترسی پیدا میکنند.
از آنجا که برای تعیین یک سطح بهعنوان
حوزه آبخیز از مشخصات فیزیوگرافیک (یال ،
دره) استفاده میشود و دیگر ویژگیها نظیر
مسایل اجتماعی ،اقتصادی دخیل نیستند
نمیتوان حوزه آبخیز را به عنوان یکان
مدیریتی مناسب پذیرفت .همچنین کوواک
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.مسایل اجتماعی دارند مناسب نمیداند

) حوزه آبخیز را برای اجرای طرحهایی که8(
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