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 چكيده 
. اي دارند زيستي جايگاه ويژه هاي فراوان محيط ند كه به دليل برخورداري از ارزششو شونده محسوب مي طبيعي تجديد ها از جمله منابع گلجن

در  داري جنگلهاي  متعددي در راستاي اجراي طرح هاي اقدام، ترين منابع توسعه در كشور ها به عنوان يكي از عمده به اهميت جنگل با توجه
ها بدون توجه به  بسياري از آن ،هاي گذشته ريزي دهد كه در برنامه نشان مي ها اين طرحبررسي سوابق موضوعي . گيرد ايران صورت مي
 زيستي محيط آثار ارزيابي كه است نياز ها، جنگل منظوره چند ماهيت دليل به ،بنابراين .اند شدهبرداري  ي طراحي و بهرهزيست مالحظات محيط

هايي است كه  ناشي از فعاليتهدف از تحقيق حاضر نيز ارزيابي و سنجش ميزان تخريب  .شود اجرا حتما داري جنگل هاي طرح با ارتباط در
هاي  كه يكي از روشو مدل فازي تخريب از مدل تخريب  ،منظور بدين. ه استشداز گذشته تا به امروز در بخش پاتم جنگل خيرود حادث 

نتايج . شده استاستفاده  ،شود زيست محسوب مي سازي تخريب محيط ابزارهاي مهم در جهت كميزيستي و يكي از  محيط آثاريابي ارز
 . است درصد منطقه مطالعاتي نيازمند بازسازي 100اجراي اين مدل در بخش پاتم نشان داد كه حاصل از 
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 سرآغاز
شوند  ها از جمله منابع طبيعي تجديد شونده محسوب مي جنگل

زيستي جايگاه  هاي فراوان محيط كه به دليل برخورداري از ارزش
هاي روز افزون ر اثر نيازبهاي سراسر جهان  جنگل. اي دارند ويژه

در حالي كه  .و تغيير كاربري بوده و هستندبشردر خطر تخريب 
آمده است و ها به صورت يك پديده جهاني در  تخريب جنگل

ان دچار تخريب در سطوح هاي مختلف جه ها در بخش جنگل
. ز وضعيت بهتر از وضع جهاني نيستدر ايران نياند،  مختلف شده

هاي ايران در سال  ، سطح جنگلودهاي موج بر اساس ارقام و آمار
سازمان  ،كه در حالي .بوده است ميليون هكتار 18حدود  1320
ميليون هكتار  12امروزه هاي ايران را  نگلسطح ج ها جنگل

اي ايران، ه سوم سطح جنگل عالوه بر كاهش يك. كند اعالم مي
ها و ميزان حجم چوب در هكتار نيز  كيفيت پوشش گياهي جنگل

برداري از  بهره 1338از سال  ،ينبنابرا. ه استكاهش يافت
منظور از طرح . شد داري جنگلها منوط به داشتن طرح  جنگل
هاي الزم در  هاي مدوني است كه كليه دخالت برنامه داري جنگل

برداري صحيح به منظور داشتن  رابطه با حفظ، احيا، توسعه و بهره
توليد مستمر جنگل به حسب زمان، مكان، نوع و ميزان برداشت 

: ي از جملههاي اقدام). 1390شامخي، (در آن مشخص شده باشد 
و غيره در  كاري جنگل ونقل چوب، برداري، حمل سازي، بهره جاده

 داري جنگلگروه (گيرد ها در جنگل صورت مي  ا اين طرحرابطه ب
 ).1374دانشگاه تهران، 

زيستي  هاي ناسازگار محيط و پيامد آثاراز  اغلب ها اين فعاليت
 (Hanna et al., 2011; Koskela, 2011باشند برخوردار مي

Michelsen et al., 2008; Gumus et al., 2008 .( 
در كشور نشان  داري جنگل هاي طرحبررسي سوابق موضوعي 

ه مانند بسياري از ب شتههاي گذ ريزي دهد كه در برنامه مي
طبيعي و  هاي منابع اهميت و ارزش توسعه كشورهاي درحال

 گيران پنهان بوده و بسياري از زيست از ديدگاه تصميم محيط
ي طراحي و زيست ها بدون توجه به مالحظات محيط آن

 ,Knowler & Lovett؛ 1381منوري، ( اند دهشبرداري  بهره
ناپذير به  كه نتيجه آن خسارت و صدمات جبران 1996)
ريزي  عالوه بر برنامه ).1385مخدوم، ( است زيست شده محيط

نميرانيان، ( داري جنگلهاي  طرح نادرست و اجراي ناصحيح
جمله عوامل ديگري از  )1385قمي اويلي و همكاران، ؛ 1378

و  وب سوخت، پراكندگي جمعيت در جنگلچراي دام، تامين چ
 ). 1390شامخي، (ده است شها  تخريب جنگل سببغيره، 

 آثاركاربرد ارزيابي  ها ه دليل ماهيت چند منظوره جنگلب ،بنابراين
الزام  ،جنگلزيستي به عنوان يكي از ابزارهاي مديريت  محيط

هاي  جنگل و براي فعاليت در بخش استفاده از اين نگرش را
 ،همچنين Seppala et al., 1998).( نمايد تاكيد مي داري جنگل

پتانسيل موجود  داري جنگلهاي  فعاليتزيستي  محيط آثارارزيابي 
تاكنون  ،اما .كند ها را فراهم مي براي بهبود مديريت جنگل

زيستي به طور گسترده در بخش جنگل  محيط آثارارزيابي 
ر اثر بمنفي زيادي  آثاركه  با وجود اين ؛استفاده نشده است

 شود زيست وارد مي بر كيفيت محيط داري جنگلعمليات 
)Hanna et al., 2011 .( 

 داري جنگلهاي  برداري طرح مراحل ساخت و بهره آثار ترين مهم
وتي، تغيير ساختارهاي زيست، فرسايش خاك، آلودگي ص محيط بر

منوري، (اقتصادي است  -اجتماعي آثارنشينان و  زيستي جنگل
 آثاردر ارزيابي  ،انو همكار Michelsenهمچنين ). 1381
مشخص  هاي نروژ جنگل داري جنگلهاي  زيستي فعاليت محيط

 85برداري و حمل و نقل چوب  كردند كه عواملي از جمله بهره
را شامل  داري جنگلهاي  يتزيستي فعال محيط آثاردرصد كل 

 ).(Michelsen et al., 2008 شوند مي

كه براي   روشي است ،)EIA(زيست  ارزيابي آثار توسعه بر محيط
زيستي در  اطمينان از رعايت ضوابط، معيارها و قوانين محيط

و هدف  ) (Jay et al., 2007هاي مختلف ابداع شده است طرح
بيني، شناسايي و تجزيه و تحليل دقيق كليه  اصلي آن پيش

زيست طبيعي و  مثبت و منفي طرح بر محيط) آثار(نشانزدهاي 
هاي ارزيابي  يكي از روش ).Toro et al., 2009(انساني است 

كه در ايران معرفي شده است، روش ارزيابي زيستي  محيط آثار
 تخريب است مدلزيست به كمك  ها بر محيط آمد فعاليت پي

)Makhdoum, 2002.( 
 سازي است كه به روش هاي مدل شيوهيكي از  ،مدل تخريب

در اين شيوه  ،به طوري كه .تحليل سيستمي تعلق دارد تجزيه 
 .اي از اطالعات گذشته، حال و آينده سروكار دارد ارزياب با آميزه

كند، بلكه به  يعني نه تنها از اطالعات گذشته و حال استفاده مي
هاي  مقدار آثار فعاليت ،اين مدل. پردازد ت نيز ميتوليد اطالعا

  .)1372 مخدوم،( نمايد انساني را به طور كمي مشخص مي
ميزان تخريب  در بررسي و همكاران در همين راستا صفائيان

با  زير حوزه حاشيه جنوبي درياي خزر 11در  ناشي از توسعه
اين  يها استفاده از مدل تخريب مشخص كردند كه اكثر زيرحوزه

پذيري باال و ضريب تخريب بااليي هستند  داراي آسيب مناطق
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با استفاده از  ،بيگي ياوري و فاضل). 1381صفائيان و همكاران، (
درصد از مساحت كل  1/47مدل تخريب مشخص كردند كه 

درصد نيازمند  6/50منطقه هورامان مستعد توسعه بيشتر، 
ياوري و (هاي حفاظتي است  نيازمند اقدام درصد 1/2بازسازي و 

 آثاردر بررسي  يزديان و همكاران،). 1390، بيگي فاضل
آبرود با استفاده از مدل  زيستي گردشگري بر جنگل نمك محيط

و  منطقه مورد بررسي را به دو قسمت نيازمند بازسازي، تخريب
، انيزديان و همكار(بندي كردند  حفاظتي طبقه هاي اقدامنيازمند 

نشان دادن  در حقيقت هدف از استفاده مدل تخريب، ).1391
ها به  اكوسيستمپذيري  درجه آسيببه همراه شدت تخريب كمي 

هاي آتي از بروز  ترتيب بتوان در پروژه تا بدين طور همزمان است
هاي جلوگيري از تكرار آن را در  تخريب جلوگيري كرد و راه

گيرندگان به  توان به تصميم مي ،همچنين .مدت نشان داد كوتاه
و  امكان توسعه در آينده صورت كمي درجات توسعه در گذشته،

هدف ). 1372 مخدوم،(داد  تبعات آن را به طور ساده نشان
ارزيابي و ، استفاده از مدل تخريب به منظور حاضرپژوهش 

هايي كه در  فعاليت شي از اجرايميزان تخريب نا سنجش
از گذشته تا به امروز در  آنو خارج از  داري جنگلطرح  چارچوب

 . باشد ، ميه استدبخش پاتم جنگل خيرود حادث ش
  

 ها  مواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه بخش پاتم جنگل آموزشي پژوهشي دانشكده 
منابع طبيعي دانشگاه تهران است كه به جنگل خيرود موسوم 

متري شرق وكيل 7ر دو پژوهشي خيرود  يجنگل آموزش .است
طول  51° 32´عرض شمالي و 36 ° 40´تا 36° 27´بيننوشهر 

ع بخش حداقل و حداكثر ارتفا). 1(شكل  شرقي واقع شده است
مساحت آن بوده و  متر 930و  10 پاتم از سطح دريا به ترتيب

 دانشگاه تهران، داري جنگلگروه (هكتار است  900برابر با 
هاي  براي انجام فعاليت 1343در سال  ،لاين جنگ). 1374

به دانشكده منابع  داري جنگلآموزشي و پژوهشي و تهيه طرح 
با درخواست  ،1375در سال  .طبيعي به مدت سي سال واگذار شد

گروه ( به مدت سي سال ديگر تمديد شد واگذاري مجدد دانشكده
 ). 1384، دانشگاه تهران داري جنگل

 
 روش پژوهش

 ارــي آثــاي ارزيابـه ي از روشـكزيست ي طـمحيدل تخريب ـم

 
 بخش پاتم جنگل خيرود :)1( شكل

 

هاي انساني را در مقياس  زيستي است كه آثار فعاليت  محيط
و مقدار آن را تحليل  يا هر نوع واحد مديريتي اي يا آبخيز منطقه
تواند سطح  مي زدواحدهاي نشان. نمايد ر كمي مشخص ميبه طو

استان، شهر،  آبخيز، زير حوضه، شبكه،  حوضهزيستگاه، 
به  .)1372 مخدوم،( زيستي باشد هاي محيط شهرستان و يا واحد

ريزي  تنها واحد برنامه داري جنگلهاي  كه در طرح يندليل ا
ها  ي انجام مطالعه حاضر، نخست پارسلپارسل است بنابراين برا

 10مل شا ،پاتم بخش. دندشهاي كاري تعيين  به عنوان واحد
 10پارسل حفاظتي است كه تحقيق حاضر در  8پارسل توليدي و 

طرح  زيرا، .پارسل حفاظتي اجرا شد 3پارسل توليدي و 
پارسل انجام شده  13در اين  پاتم در گذشته بخش داري جنگل
 .است

 : ست ازا عبارتمدل تخريب 
 ): 1(رابطه 

𝐻𝑖 =
( I +  DP)

Vi  

Hi:  نشانزد واحدضريب تخريب هر ،I∑:  مجموع شدت عوامل
 :Vi ،تراكم فيزيولوژيك :DP تخريب هر واحد نشانزد،

  .(Makhdoum, 2002) پذيري اكولوژيك آسيب
 

 (I∑)تعيين عوامل تخريب و شدت آنها 
رسان به  قسمت از رابطه تخريب، عوامل آسيبدر اين 

ضرايب ها در برآورد  زيست و شدت تخريب ناشي از آن محيط

∑
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با استفاده از  ،منظور بدين. گيرد قرار مي تخريب مورد استفاده
هاي  اطالعات و نقشه ،هاي كارشناسان ت ميداني، نظرمشاهدا
قرار شناسايي مورد ، پاتم عامل تخريب در بخش 20موجود 

هاي شدت تخريب كه  ها بر اساس كد و شدت آن گرفت
 تخريب متوسط، كد) 2( تخريب ناچيز، كد) 1( عبارتست از كد

 دشتخريب خيلي شديد تعيين ) 4( شديد و كدتخريب ) 3(
 .)1372 ،مخدوم(
 

  (DP)  محاسبه تراكم فيزيولوژيك
واحد نشانزد بر  عيت هرتراكم فيزيولوژيك حاصل تقسيم جم

تراكم  ).1374ميلر، ( باشد يهاي قابل كشت آن م سطح زمين
ثر دادن ا معيت به منظور موثر و واقعي نشانفيزيولوژيك ج
به دليل عدم  .)1372 ،مخدوم(ست ها سازگان بوم جمعيت بر روي

نشين در بخش پاتم، از جمعيت دام در سطح  وجود جمعيت جنگل

در هر  واحد دامي تعداد ،منظور بدين. شداين بخش استفاده 
در هر  واحد دامي سل بر مساحت آن پارسل تقسيم شد وپار

  .هكتار به دست آمد
 

 (Vi)   پذيري اكولوژيكي محاسبه آسيب
بخش پاتم از روش عيني پذيري اكولوژيكي در براي تعيين آسيب

بر اساس اين  .استفاده شد) 1377،اميري جباريان( پذيري آسيب
 به منظور تعيين درجه اهميت عوامل اكولوژيكي ابتدا ،روش

خاك، عمق ارتفاع از سطح دريا،  شامل شيب، جهت جغرافيايي،
از  با استفاده و اقليم، گياهيپوشش ، شناسي فرسايش خاك، زمين

روابط عوامل ) 1377 ،اميري جباريان( روش ماتريس آثار متقابل
يك از  و درجه اهميت هر مذكور مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند

 ).1(عوامل اكولوژيكي تعيين شد جدول 

 
 ماتريس آثار متقابل عوامل محيط زيستي ):1( جدول

 
 

هاي  سازي عوامل اكولوژيكي به عنوان اليه سپس نقشه
ها بر اساس كد  اطالعاتي انجام شد و هر يك از نقشه

هر چه صورت كه  بدين. بندي شدند پذيري اكولوژيكي طبقه آسيب
يا بحراني خود نزديك  حدي مقدارمقدار عامل اكولوژيكي به 

يابد  نيز افزايش ميپذيري اكوسيستم موردنظر  آسيب ،دشو مي
هاي اطالعاتي از  براي سنتز نمودن اليه). 1377 ،اميري جباريان(

هاي  اليه هاي مكاني موجود در جويي شد تا داده بهره روش شبكه

؛ جباريان اميري، 1385، مخدوم(دند شاستخراج اطالعاتي 
 5سلول شبكه  180پاتم به  ابتدا بخش ،منظور بدين). 1375

هاي   با هر يك از نقشهنقشه حاصله سپس . تقسيم شد هكتاري
طبقات غالب پذيري  آسيبكد  گذاري و عوامل اكولوژيكي رويهم

 زيست بر اساس رابطه شاخص كيفيت محيط و استخراج شد
پذيري  شاخص آسيب ،)1377 ،اميري جباريان( )2(رابطه 

 .قرار گرفتمحاسبه مورد ها  اكولوژيكي براي هر يك از شبكه
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 ): 2(رابطه 

𝐸𝑄𝐼 = �𝐾𝑖

𝑛

1

𝑋𝑖 

درجه  Kiپذيري اكولوژيكي ،  شاخص آسيب EQIكه در آن 
 i پذيري عامل اكولوژيكي آسيب Xi، و iاهميت عامل اكولوژيكي 

 .باشد مي
اكولوژيكي پذيري  آسيبدامنه تغييرات مقادير شاخص  سپس

 پس. شدندپذيري بر اساس آن مشخص  محاسبه و طبقات آسيب
شاخص  پذيري، ميانگين وزني بندي مقادير شاخص آسيب طبقه از

ها محاسبه و منطقه مورد  پذيري در هر يك از پارسل آسيب
 .دشبندي  پذيري طبقه مطالعه بر اساس طبقات آسيب

 
  (Hi) محاسبه ضريب تخريب 

تعيين عوامل گانه مدل تخريب يعني  3از تعيين پارامترهاي پس 
و تعيين  تعيين تراكم فيزيولوژيك ها، تخريب و شدت آن

ها  اطالعات مربوط به آن ،پذيري اكولوژيكي در هر پارسل آسيب
مورد ها  شد و ضرايب تخريب تمام پارسل Excel افزار وارد نرم
بر اساس مدل فازي، ضرايب تخريب  ،سپس. قرار گرفتمحاسبه 

 (Makhdoum, 2002).  )2(بندي شدند جدول  طبقه
 

 بندي ضرايب تخريب مدل فازي طبقه): 2(جدول 

 طبقه
 گيري  تصميم

 براي توسعه
 دامنه 

 ضرايب تخريب
 33/1-99/4 مستعد توسعه بيشتر 1
2 
3 
4 

 نيازمند بازسازي
99/14-5 
99/19-15 

98/29-56/20 
5 
6 

 نيازمند اقدام هاي حفاظتي
47-30 

49/73-21/47 
 

 ها يافته
در جدول  ،فهرست عوامل تخريب شناسايي شده در بخش پاتم

بر اساس محاسبه مجموع شدت عوامل تخريب . آمده است) 3(
داراي باالترين ميزان عوامل  101ها، پارسل  در هر يك از پارسل

تخريب تخريب و همچنين باالترين مجموع شدت عوامل 
نتايج حاصل از تعيين تراكم فيزيولوژيك در ). 5(باشد جدول  مي

داراي باالترين  102و  101هاي  ها نشان داد كه پارسل پارسل
). 5(باشند جدول  مي) واحد دامي در هكتار 5( تراكم فيزيولوژيك 

پذيري در بخش پاتم مشخص كرد  برآورد ميزان آسيب ،همچنين
در پذيري  لحاظ آسيب خش پاتم ازهاي ب پارسلهيچ كدام از  كه

منطقه مطالعاتي در طبقه  درصد 26د و دارنقرار ) مقاوم( 4طبقه 
منطقه  درصد 28 ، وحساس، درصد در طبقه نيمه حساس 46

در گام آخر، ). 4(اند جدول  ر گرفتهرانيز در طبقه آسيب پذير ق
، نحوه به عنوان مثال. مدل تخريب براي هر پارسل محاسبه شد

بدين صورت محاسبه  101محاسبه ضريب تخريب براي پارسل 
 :شد

 فهرست عوامل تخريب): 3(جدول 
 عالمت اختصاري عوامل تخريب رديف

 XF تبديل جنگل به بوته زار 1
 XV تبديل جنگل به باغ و ويال 2
 DA ها كاري خشك شدن جنگل 3
 IU برداري نادرست بهره 4
 R و فرعي مديريت ضعيف جاده اصلي 5
 CF خاكبرداري و خاكريزي 6
 S مسير چوبكشي 7
 LR مسير مالرو 8
 Ly محل دپو 9
 G چراي دام 10
 SC كوبيدگي خاك 11
 GG ريزي زباله 12
 YL آلودگي منظر 13
 CH گاوسرا 14
 SS لغزش ديواره جاده 15
 CR تخريب نهر جاده 16
 IH شكار غير قانوني 17
 W ساخت كانال آب 18
 EP مسير انتقال برق فشار قوي 19
 CS كوره ذغال 20

 

 
 
 

𝐻101 =  
(DA4 + GG3 + EP4 + XF4 + XV4 + WS2 + W4 + G4 + SC4 + R2 + LR4 +  IU3) + (DP5)

𝑉𝑖 2
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 مساحت و درصد طبقات ): 4(جدول 
 پذيري اكولوژيكي آسيب

 درصد )هكتار(مساحت  پذيري آسيبطبقه 
3 234 26 
2 417 46 
1 256 28 

 

 يفاز مدل اساس بر يريگ ميتصمضرايب تخريب و  ،)5(جدول 
با توجه به ضرايب به دست آمده، . دهد تم نشان ميپا دربخشرا 

داراي باالترين ميزان  5/23با ضريب تخريب  101پارسل 
  .باشد ميتخريب 
دامنه  در بر اساس مدل فازي تخريبها  همه پارسل ،همچنين
اند و نيازمند بازسازي  قرار گرفته 15-99/19و  5-99/14تخريب 
 . هستند

 

 پاتم بخش در يفاز مدل اساس بر يريگ ميتصم و بيتخر بيضرا  :)5(ول جد

 پارسل
مجموع شدت 
 عوامل تخريب

(∑ I) 

تراكم 
 فيزيولوژيك

(DP) 

پذيري  آسيب
 اكولوژيكي

(Vi) 

 ضريب تخريب
(Hi) 

 گيري تصميم طبقه

 نيازمند بازسازي 4 5/23 2 5 42 101
 نيازمند بازسازي 2 10 2 5 15 102
 نيازمند بازسازي 2 9 2 4 14 108
 نيازمند بازسازي 2 66/9 3 1 28 109
 نيازمند بازسازي 2 33/7 3 1 21 110
 نيازمند بازسازي 2 66/5 3 1 16 111
 نيازمند بازسازي 2 5/7 2 1 14 112
 نيازمند بازسازي 2 5/10 2 1 20 113
 نيازمند بازسازي 2 7 3 1 20 114
 نيازمند بازسازي 2 8 3 1 23 115
 نيازمند بازسازي 2 33/7 3 1 21 116
 نيازمند بازسازي 2 11 2 1 21 117
 نيازمند بازسازي 2 5/8 2 1 16 118

 

 گيري بحث و نتيجه
 تخريب مدل اجراي و زيستي محيط آثار ارزيابي ،حاضر مطالعه در

 از يكي كه داد نشان خيرود جنگل پاتم بخش در بار اولين براي
 تواند مي جنگل در زيستي محيط آثار ارزيابي مناسب هاي روش

 مشخص بر عالوه مدل اين زيرا، .باشد تخريب مدل از استفاده
 و انساني هاي فعاليت برابر در مقاوم و پذير آسيب مناطق كردن
 صورت به گذشته در ها فعاليت اجراي از ناشي تخريب ميزان
 نتايج اساس بر .دهد مي نشان نيز را آينده در توسعه امكان كمي،

مشخص شد  ،آمده از اجراي مدل تخريب در بخش پاتم دست به
 هاي مسير خاك، كوبيدگي مالرو، هاي مسير دام، چراي كه

 جمله از اصلي و فرعي هاي جاده ضعيف مديريت چوبكشي،
 .شدند مشاهده ها پارسل تمام در كه بودند مخربي عوامل

عوامل تخريب در بخش  ترين مهماين عوامل تخريب از  ،بنابراين
 . روند پاتم به شمار مي

 مجاورت دليل به 101 پارسل در تخريب باالي ضريب ،همچنين
 تمام در كه اين و پارسل اين در دام زياد تعداد نجارده، روستاي با

. نيست انتظار از دور ،دارد وجود پارسل اين در دام سال فصول
 ساخت مجاور، هاي  روستا به برق انتقال مانند ديگري عوامل
 ويال، و باغ به جنگل تبديل مجاور، روستاهاي براي آب كانال
 پارسل اين در مخرب عوامل ديگر از ،زار بوته به جنگل تبديل
 .ندارند وجود مخرب عوامل اين ها پارسل ديگر در كه هستند

 توجيه قابل كامال پارسل اين در تخريب باالي ضريب ،بنابراين
  .است

  گذاري نشانه دام، كنترل چراي بودن ات ديگر نيز ناقصـدر مطالع
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 عدم و جنگل برداري بهره و سازي جاده در فني اشكال اصولي، غير
 چراي و )1367 معيري،( پرورشي عمليات و اصالحي مداخالت

 زمستاني، محل استقرار عنوان به دامداران استفاده دام،
 و مجاز غير قطع نشينان، جنگل مجاز غير و مجاز هاي استفاده

 عوامل جمله از )1388 همكاران، و ناورودي زاد حسن(زني  كت
گزارش  داري جنگلهاي  جنگل و عدم موفقيت طرح تخريب

 . اند شده
 حاشيه هاي زيرحوزه كه در اند كرده نيز اعالم همكاران و صفائيان

 ها، جنگل از اصولي غير و زياد برداري بهره خزر، درياي جنوبي
 به و صنعتي هاي واحد و زراعي اراضي به مراتع و ها جنگل تبديل

 تخريب عوامل ترين مخرب از ها آن كاربري تغيير طوركلي
 . )1381 همكاران، و صفائيان( شدند  داده تشخيص
 كشور در بر روي منابع جنگلي كه ديگري هاي ارزيابي ،همچنين

 و مهم هاي ويژگي از برخي كه اند داده نشان ،است شده انجام
 اجراي مورد هاي بخش سطح در جنگلي هاي توده كننده تعيين
 وضعيت به را جنگل كه اند شده تغييراتي دستخوش ها، طرح

 تيپ آميختگي و تركيب در تغيير و كند نمي هدايت مطلوب
 در كه است مشهود كامال داري جنگل طرح اجراي از پس جنگل

 بابا توسط شده انجام هاي پژوهش برخي به توان مي زمينه اين
 نژاد شريعت ،)1378( اتوئي اسدي ،)1373( اعتماد ،)1367( كردي

 و اويلي قمي و  )1379( كياسري محمدنژاد و اسپهبدي ،)1378(
 .  كرد اشاره) 1385( همكاران،

اين تخريب در  فازي مدل بندي ضرايب تخريب بر اساس طبقه با
 نيازمندبخش هاي اين  مشخص شد كه تمام پارسل ،بخش

بازگرداندن وضعيت . اصالحي هستند هاي اقدامبازسازي و 
به شرايط پيش از تخريب به صورتي كه هاي مخروبه  جنگل

پايداري اكولوژيكي برقرار و سيماي جنگل قبل از تخريب ايجاد 
 ،در همين راستا. گويند شود را احيا و بازسازي در جنگل مي

در احيا و بازسازي اراضي مخروبه  گرجي بحري و همكاران
جنگل شوراب نوشهر، محصور كردن اين اراضي و سپس 

سازي زمين جنگل  كاري در اين مناطق، آماده لبذركاري يا نها
نه علف (كني تمشك و سرخس  ريشه :براي تجديد نسل شامل

پيش از كاشت بذر و نهال، ايجاد خراش سطحي در اليه ) تراشي
هاي مزاحم در  رويي خاك پيش از پراكنش بذر، كنترل رستني

ي ها هاي مستقرشده، ايجاد نقاطي به عنوان كانون اطراف نونهال
و اجراي  ها هاي نورسته در اين كانون هالزادآوري و مراقبت از ن

عمليات پرورشي آزاد كردن و پاك كردن در مراحل شل گروه و 

براي احياي اراضي  را ال گروه براي تنظيم آميختگي جنگلخ
رحماني و  .)1388 ،گرجي بحري و همكاران(پيشنهاد دادند 

هاي اصالح كننده  گونهكاري با  جنگلنيز  محمدنژاد كياسري
هاي مخروبه  مناسب براي احيا و بازسازي جنگل روشي راخاك 

هاي زيستي مرتبط با تجزيه  با افزايش فعاليت ،زيرا .اند ذكر كرده
 شرايط به اكوسيستم بازگشت روند غذايي، عناصر چرخه و الشبرگ

  .)1382 ،رحماني و محمدنژاد كياسري(نمايد  طبيعي را كوتاه مي
از جمله  بخش پاتمبراي احيا و بازساي نقاط تخريب شده در 

شوند،  نمي استفاده ديگر كه چوبكشي هاي چوب و مسير دپوهاي
 اند و غيره ه به شدت تخريب يافتهمناطق اطراف گاوسراها ك

تجديد حيات مصنوعي  ،توان انجام داد كاري كه مي ترين مهم
از و خاك  ها نهال ز جنگل كه زادآوري طبيعي،در نقاطي ا. است

هاي  هايي كه توده مطلوبي برخوردار نيست و در قسمت كيفيت
توان با استفاده از  مي ،جنگلي از تخريب بيشتري برخوردار هستند

اني اقدام به خراش ابزار و تجهيزات مناسب و پيش از فصول بار
  .سطحي خاك و سپس تجديد حيات نمود

 تواند به صورت ري ميكا ه بر نهالتجديد حيات مصنوعي عالو
سپس حصاركشي . كاري پيش از فصول باراني، انجام شود بذر

 كاري جنگلتواند در حفاظت از قطعات  مي كاري جنگلقطعات 
كاشت  ،همچنين. شده در مقابل چراي دام يا وحوش موثر باشد

هاي پرستار يا ياور، توام با گونه اصلي و يا پيش از آن  گونه
ا هاي اصلي ر گونهالح خواص فيزيكي خاك عالوه براص تواند مي

كه چراي  ه به اينبا توج. دارداز عوامل نامساعد محيطي محفوظ 
بخش ها از گذشته تا به امروز در  ترين فعاليت دام يكي از مخرب

در عرصه جنگل چراي دام  كه و اين تشخيص داده شدپاتم 
هاي  گونهتراكم و فراواني  ر در تنوع،، تغييتخريب زادآوري سبب

هايي كه  ام در پارسلتوان حداقل از حضور د مي ،شود جنگلي مي
تري نسبت  يب تخريب باالپذيري اكولوژيكي و ضر داراي آسيب

در كه  با توجه به اين ،به هر حال. ردجلوگيري ك ،به بقيه هستند
در اين بخش از  داري جنگلحال حاضر سه دوره از اجراي طرح 

برداري  گذرد و سطح وسيعي از جنگل مورد بهره جنگل خيرود مي
 ،قرار گرفته و توان توليدي آن به شدت كاهش يافته است

بازسازي را در  هاي اقدامبنابراين مديران جنگل خيرود بايد 
 يافته پذير و تخريب ر مناطق آسيبهاي مديريتي ساالنه د طرح

 . دهندمدنظر قرار 
توسعه است كه پس از  آثاراز جمله موارد ارزيابي  ،عه حاضرمطال

 آثارارزيابي . در منطقه انجام شده است داري جنگل  اجراي طرح
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اي در زمينه ارزيابي  كه تجربه بر اين  شده عالوه هاي اجرا پروژه
گيري در  تواند راهگشاي تصميم مي ،دهد توسعه به دست مي آثار

 . هاي مشابه باشد به در مكانهاي مشا مورد اجراي پروژه
اين نكته  دهنده نشان ،از اين تحقيق ، نتايج حاصلكليطور به

زيست از  منفي را بر محيط آثار داري جنگلهاي  است كه طرح
زيستي در ارتباط  محيط آثارگذارند كه اگر ارزيابي  خود بر جاي مي

 ،زيرا .منفي به حداقل كاهش يابد آثارچه بسا  ،ها انجام شود با آن
ها همراه با اجراي اصول حفاظت  تهيه و اجراي اين طرح

ترين راهكار براي حفاظت و صيانت از  زيست مناسب محيط
راه براي كاهش  ترين مهمبنابراين . ها خواهد بود جنگل
هاي  و فعاليت داري جنگلهاي  زيستي طرح هاي محيط آسيب

 .است داري جنگلهاي  مختلف آن، ارزيابي قبل از اجراي فعاليت
 ابزار يك عنوان به تواند مي زيستي محيط آثار ارزيابي ،زيرا

 آن اساس بر تا گيرد قرار جنگل مديران دسترس در ريزي برنامه
 هاي فعاليت انجام نتيجه در كه زيستي محيط بالقوه آثار بتوانند
 هاي گزينه و نموده شناسايي را شوند مي پديدار داري جنگل

بايد به  ،همچنين. كنند انتخاب ها آن كاهش و رفع جهت منطقي
زيستي نه تنها  نحوي عمل كرد كه مكانيزم ارزيابي محيط

زيست از جمله  محيط مورد قبول هاي در اجراي پروژهتاخيري 
بلكه بتوان از طريق تدوين و  ،ايجاد ننمايد داري جنگلهاي  طرح

ر هاي اصالحي به توسعه پايدا هاي بهسازي و طرح اجراي طرح
 . ها دست يافت در جنگل

 
 فهرست منابع
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