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دانش سنتی مرتبط با جنگل ،بخش پنجم

نظام جنگل -دام

مهدی زند بصیری *1و مهدی پورهاشمی

مقدمـهای بر دانـش آمایش سـرزمین و جایـگاه نظامهای
جنگل -دام در آن

آمایـش سـرزمین دانشـی اسـت کـهبراسـاس آن انسـانها طـوری
از زمیـن اسـتفاده میکننـد کـه ویژگیهـای طبیعـی (بومشـناختی)
زمیـن بـه آنها دیکتـه میکند .سـپس ،ایـن ویژگیها را بـا نیازهای
اجتماعـی -اقتصـادی خود سـازگار میکننـد .بهعبـارت دیگر ،در
دانش آمایش سـرزمین ترکیبـی از ویژگیهای طبیعی و اجتماعی-
اقتصـادی برای بهرهبـرداری از منابع مورد اسـتفاده قـرار میگیرد.
آمایـش سـرزمین تا تعیین تکلیف بـرای نوع کاربـری زمین پیش
مـیرود .بهعبـارت دیگـر ،ایـن دانـش تعییـن میکنـد کـه یـک
زمیـن مشـخص بـا توجه بـه مجمـوع ویژگیهـای بومشـناختی
و اجتماعـی -اقتصـادی بـرای چه نوع کاربری مناسـب اسـت.
ی یک زمین مشـخص ،حـدود  5دهه
در تعییـن اولویـت کاربـر 
اسـت که اصـل اسـتفاده چندجانبه مطرح شـده اسـت (مخدوم،
 1393بهنقـل از میلـر .)1366 ،براسـاس اصـل اسـتفاده
چندجانبـه ،هنگامـی کـه کمبود عرضـه و افزایـش تقاضا برای
یشـود ،کاربریهایـی کـه بـا یکدیگر
چنـد کاربـری مطـرح م 
سـازگار هسـتند میتواننـد بـا هـم در یـک تکه از سـرزمین
بهاجـرا درآینـد .ارائـه نظـم زمانی یـا مکانی برای سـازگاری
کاربریهـا میتوانـد تعیینکننـده باشـد؛ ماننـد ارائـه نظـم
زمانـی برای برداشـت چوب در زمسـتان و اسـتفاده از همان
جنـگل در تابسـتان بـرای گردشـگری در طبیعـت .یکـی از
کاربریهایـی کـه بـا اعمـال مدیریـت و کنتـرل میتواند در
چهارچـوب اصـل اسـتفاده چندجانبـه بـا کاربـری جنـگل
سـازگار شـود ،کاربـری مرتـ ع اسـت (مخـدوم.)1393 ،
امـروزه ترکیـب کاربـری جنـگل و مرتـع جزئـی از دانش
بیشـهزراعی ( )Agroforestryنیـز محسـوب میشـود.
بیشـهزراعی یعنـی نظـا م اسـتفاده از زمین کـه دربرگیرنده
تلفیقـی از درختـان و محصـوالت زراعـی یـا دامـی در
یـک قطعـه مشـخص از زمیـن اسـت (شـامخی.)1385 ،

از نظـر طبقهبنـدی سـاختاری ،سیسـتمهای بیشـهزراعی میتواننـد
دارای طبیعـت جنـگل -زراعـت ( ،)Agrisilviculturalجنـگل -دام
( ،)Silvopastoralجنگل ،مرتع و کشاورزی ()Agrosylvopastoral
و دیگـر سیسـتمها ماننـد ترکیـب زنبـورداری بـا درختـان و تلفیـق
جنـگل و پـرورش آبزیـان باشـند (متینخـواه و همـکاران.)1382 ،

نگرش سیستمی به نظا م جنگل -دام

در تئـوری عمومـی سیسـتمها ،در کنـار سیسـتم ،اصطلاح مجموعه
نیـز مطـرح میشـود .مجموعـ ه برخالف سیسـتم فقـط گردآیـهای از
مؤلفههـا اسـت کـه در آن هـدف مشـخصی بـرای گـردآوری و کنـار
هـم آمـدن وجـود نـدارد .هـدف یـا هدفهـای مشـترک مؤلفههـا
اصلیتریـن تفـاوت مجموعه و سیسـتم اسـت و هرگاه سیسـتم نتواند
ف (هـای) خـود را کسـب کند ،رو بـه نابـودی و مجموعه شـدن
هـد 
حرکـت میکنـد .بهعبـارت بهتـر ،سیسـتمها برخلاف مجموعههـا،
هدفگـرا هسـتند .یکـی از ویژگیهـای اصلـی سیسـتمها برخلاف
مجموعههـا ایـن اسـت کـه روابـط بیـن اعضـای سیسـتم بهصـورت
همافزایـی ( )Synergyاسـت کـه در اصطلاح قانـون  2+2<4برای
آنهـا بـهکار مـیرود .مفهـوم ایـن قانـون آن اسـت کـه اثـر مجمـوع
مؤلفههـای یـک سیسـتم از تکتـک آنهـا بیشـتر اسـت (رضائیـان،
 .)1396ایـن موضـوع در مجموعههـا وجـود ندارد .شـکل  1حرکت
سیسـتم و مجموعـه را نشـان میدهد.
تکامل مجموعه به سیستم

مجموعه
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دورشدن از هدف

هدفگرایی

سیستم

از دست رفتن حیات سیستم
شکل  -1روند حرکت مجموعه و سیستم به سمت یکدیگر
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از نظـر تحلیل سیسـتمی ،نظام جنگل -دام یک سیسـتم متشـکل
از مؤلفههـای گیاهـان چوبـی (درخـت ،درختچـه و بوتـه) و علفـی،
جامعـه محلـی ،حیوانـات اهلی ،سـنگ ،آب ،خـاک و غیره اسـت که
عناصـر اصلـی ایـن سیسـتم ،جامعـه محلی ،گیاهـان چوبـی و علفی
و حیوانـات اهلـی هسـتند (شـکل  .)2هدفهـای گوناگونـی توسـط
مؤلفههـای این سیسـتم دنبـال میشـود .پایـداری اکوسیسـتم ،تأمین
نیازهـای جامعـه محلـی از درختـان و حیوانـات بهصـورت مسـتمر،
نقشهـای فرهنگـی -اجتماعی سیسـتم ،تولید محصوالت لبنی ،پشـم
و غیـره ،تولیـد علوفـه و ماننـد آن ازجملـه هدفهـای ایـن سیسـتم
میتوانـد منظور شـود .بدیهـی اسـت درصورتیکه برآورده شـدن این
هدفهـا زیر سـؤال بـرود ،موضوع نظـام جنگل -دام زیر سـؤال رفته
و تنهـا مجموعـهای از عوامـل ناپایـدار کنـار یکدیگر قـرار میگیرند.
نظـام جنـگل -دام میتوانـد در ترکیـب بـا سیسـتم زراعـت یک
پیچیـده و گسـتردهتر باعنوان نظـام جنگل -زراعـت -دام را

سیسـتم
بهوجـود آورد .در ایـن سیسـتم ،مجموعـهای از روابـط بیـن مؤلفهها
شـکل میگیـرد .خانوارهـا ،نیـروی کار سیسـتمهای کشـاورزی

و دامـی را تأمیـن میکننـد و همزمـان از بـرگ درختـان بهعنـوان
علوفـه اسـتفاده میشـود .کودهـای حیوانـی سـبب تقویت پوشـش
گیاهـی و همچنیـن کاهـش هزینههای تهیـه کود بـرای جوامع محلی
میشـوند .درختـان و منابـع جنگلـی در شـکلهای مختلفـی مـورد
اسـتفاده جوامـع محلـی و دامهـا قـرار میگیرنـد .روابـط دیگـری
نیـز موجـود اسـت کـه نیازمنـد بررسـی زندگـی جوامـع محلی در
یـک مـکان مشـخص و تعامالت نظام جنـگل -دام در آنجا اسـت.
در نظـام جنـگل -دام ،هـر یـک از مؤلفههـای دامپـروری ،جنگل
یـا خانوارهـای محلـی میتواننـد نقـش یـک زیرسیسـتم را برای
سیسـتم اصلی ایفـا کنند .شـکل  3نمونهای از ارتبـاط بین مؤلفهها
و سیسـتمهای فرعـی در نظـام جنـگل -دام اسـت.
همانطورکه در شـکل  3مشـخص شده ،سیسـتم اصلی قلمرو
یک خانوار اسـت .این سیستم مبنای تجزی هوتحلیلها در مدیریت
جنگلهـای زاگـرس شـمالی (جنگلهـای اسـتان کردسـتان)
و یـکان مدیریـت جنـگل ()Forest management unit
براسـاس مسـائل اجتماعـی در ایـن منطقـه اسـت (فاتحـی و

شکل  -2نمونهای از نظام جنگل -دام در جنگلهای استان کردستان (عکس از :مسعود بیضایینژاد)
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همـکاران .)1388 ،در ایـن سیسـتم چنـد سیسـتم فرعـی با
یکدیگـر ارتبـاط دارنـد :جنـگل ،دامپـروری ،کشـاورزی و
خانوارهـا کـه در شـکل بهصـورت دایرههـای نقطهچیـن
نمایـش داده شـدهاند .خانوارهـا منبـع تأمیـن دادههـای
جنگل
کود
دامپروری
 3سیسـتم فرعـی دیگـر هسـتند .در قبـال ایـن ورودی،
علوفه
محصـوالت مختلـف از بخشهای جنگل (چوب سـوخت و
محصـوالت غیرچوبی) ،دامپروری (محصوالت لبنی ،پوسـت
کود
به
دامهـا و گوشـت) و محصـوالت و تولیـدات مختلف کشـاورزی
ع
لوفه
سیسـتم خانوارها برگشـت داده میشـود .سیسـتم فرعی دامپروری
خانوار
نیروی کار و دادهها
دریافتکننده علوفه از سیسـتمهای جنگل و کشـاورزی اسـت و با
کشاورزی
محصوالت کشاورزی
ترکیـب نیـروی کار از بخش خانـوار در جهت هدفهای سیسـتم
فعالیـت میکنـد .بهنظر میرسـد جوامـع محلـی در طراحی چنین
نیروی کار و دادهها
سیسـتمی ،تأمیـن و اسـتمرار معیشـت و پایـداری سیسـتمهای
جنـگل ،دامپـروری و کشـاورزی را هدفگـذاری کردهانـد.
چوب سوخت و محصوالت غیر چوبی
گالزنی (سرشـاخهزنی) (بینـام ،1386 ،رنجبـر و همکاران،
 1391و  )Pourhashemi et al., 2004و شـیخخلگیری
شکل  -3ارتباط بین سیستمهای فرعی در نظام جنگل -دام ()Valipour et al., 2014
(بینـام )1386 ،برخـی از دانشهـای سـنتی مرتبـط بـا جنگل
در نظام جنگل -دام در اسـتان کردسـتان هسـتند .گالزنی ،قطع
شـاخه و سرشـاخههای بـرگدار درختان بلـوط در جنگلهای
زاگـرس شـمالی اسـت (شـکل  .)4بهرهبـرداران عرفـی در این
سیسـتم ،محدودههـای جنگلـی خـود را بهطور معمول به سـه
قطعـه یا محوطـه تقسـیمبندی میکننـد (فتاحـی .)1373 ،این
قطعـات میتوانند نقش محوطه برداشـت سـاالنه را در مفاهیم
فنی جنگلداری داشـته باشـند (بینـام .)1386 ،بهاین ترتیب،
هـر قطعـه وظیفـه ارائـه محصـول در یـک سـال را خواهـد
داشـت .جوامـع محلـی بهدلیـل داشـتن تولید مسـتمر از یک
دوره تنـاوب سهسـاله در ایـن محوطههـا اسـتفاده میکننـد؛
یعنـی اگـر در سـال جـاری یـک محوطـه را سرشـاخهزنی
کننـد ،تـا دسـتکم دو سـال دیگـر بـرای سرشـاخهزنی از
ایـن محوطه اسـتفاده نمیکنند (فتاحـی .)1373 ،در طراحی
محوطههـای برداشـت سـاالنه ،جهتهـا و میکروکلیماهای
مختلـف توسـط طراحـان محلـی یـا همـان مالـکان عرفی
منظـور میشـود تا موضـوع فنـی حاصلخیزی یکسـان در
هـر محوطـه ب ه سـهم باالیی برسـد (بینـام .)1386 ،دانش
سـنتی دیگـر در ایـن جنگلهـا شـیخخلگیری اسـت کـه
طـی آن بیـن یـک تـا سـه پایـه غالـب و برتـر در یـک
جسـتگروه بهعنـوان درخـت آینـده انتخـاب شـده و
سـایر جسـتها ب ه نفـع آنهـا قطع میشـوند .معـادل فنی
ایـن دانـش سـنتی در علـم جنـگل ،برشها یـا عملیات
پرورشـی (تنـک کـردن) در درختـان شـاخهزاد کمقطـر
اسـت تا جسـتهای انتخابشـده دارای انرژی بیشـتری
برای رشـدونمو باشـند (بینـام.)1386 ،
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شرای

نیروی کار

در نقـاط مختلـف کشـور ،نظامهـای جنـگل -دام

محصوالت
لبنی و دامی

نقاط ضعف نظا مهای جنگل -دام کشور

ط
روی

ش
گاه

قلمروی خانوار

شکل  -4سرشاخهزنی درختان بلوط در جنگلهای آرمرده بانه (باال) و روستای
هلو بانه (پایین) با هدف تأمین علوفه زمستانی دام

بهشـکلهای مختلفـی دیـده میشـوند و در هـر منطقـه طراحیهـای
انجامشـده توسـط جوامـع محلـی متفـاوت بـوده کـه نیـاز بـه
پژوهشهـای بیشـتری در ایـن زمینـه اسـت .بهطـور کلـی ،در کنـار
نقـاط قـوت دانشهـای سـنتی در نظامهـای جنـگل -دام ،چنـد
ضعـف اساسـی در ایـن زمینـه وجـود دارد .یکـی از نقـاط ضعـف
نظـام جنـگل -دام در ایـران مشـخص نبـودن مرز سیسـتم در اراضی
اسـت کـه ایـن نظـام در آنها اجـرا میشـود (زندبصیـری و غضنفری،
 .)1389منظـور از مشـخص نبـودن مـرز سیسـتمها ،مشـخص نبودن
مـرز جنـگل بـا دیگـر کاربریهـا و تجـاوزات انجامشـده بـه جنگل
اس�ت .نقطهضع�ف دیگر در کمب�ود بازخ�ورد اطالع�ات (�Informa
 )tion feedbackاسـت .بازخـورد یـا پسخـور اطالعات ،برگشـت
دادن اطالعـات مربـوط بـه رفتـار سیسـتم بـه خـود سیسـتم اسـت.
توسـط سـازوکار بازخـورد ،قسـمتی از سـتاده بهعنـوان اطالعـات
دوبـاره بـه سیسـتم پسخورانده میشـود .بهعبـارت دیگـر ،بازخورد
اطالعـات ،اطالعاتـی اسـت کـه از خروجیهای سیسـتم نتیجهشـده
و دوبـاره بـه سیسـتم پسخورانـده میشـود (زندبصیـری.)1393 ،
شـکل  5بازخـورد اطالعـات را در یک سیسـتم باز نمایـش میدهد.

کنتـرل و نظـارت فنـی بـا مشـکل مواجـه میشـود
کـه بهنوبـه خـود میتوانـد زمینهسـاز از دسـت رفتـن
پایـداری جنـگل شـود .همچنیـن ،امـکان بررسـی
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