
1 

 وزارت جهادكشاورزي

 ها و مراتع و آبخیزداري كشورسازمان جنگل

 اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداري استان تهران

 

 

 

 گزارش نهايی پروژه

ريسم توسعه تو ري چندمنظوره با رويکرد حفاظتی وداتهیه طرح جنگل

 هاي ورامین و پیشواهاي گز شهرستاندر جنگل
 
 

 

                

 

 

 

 مجري

 محمود بیات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 كد مصوب

42-90-90-960-999604 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كشاورزي وزارت جهاد

 مراتع و آبخیزداري كشور ،هاسازمان جنگل

 اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداري استان تهران
 

 

هاي نگلجداري چندمنظوره با رويکرد حفاظتي و  توسعه توريسم در تهيه طرح جنگل تحقيقاتي: پروژه عنوان

 گز شهرستان هاي ورامين و پيشوا

 999604-960-90-90-42  :پروژه شماره مصوب

  مشترك دارد(: هاي ملي وپروژهو  هاطرح)اختصاص به  خانوادگي مجري مسئولنام و نام

 محمود بيات دگي مجري:اخانو نام نام و

 زاده، يميرح مهيکار، نعدانه نيمحمد طهمورث، افش رآخورلو،يخسرو م خانوادگي همکاران: و نام نام

 انيفرهاد خاکسار ،يدرياصغر سپهوند، سحر ح

 تهراناستان  محل اجرا:

 0299تاريخ شروع: 

  سال  يک مدت اجرا:

 و مراتع کشور هاجنگلسسه تحقيقات ؤ: مناشر

  )تيتراژ(: مارگانش

 0299 تاريخ انتشار:

 



3 

 فهرست مطالب

 فهرست مطالب

 

 6 ......................................................................................................................................................... اتیکل -1

 6 ................................................................................................................................................................................... مقدمه -1-1

 13 ...................................................................................................................................... طرح اجراي اهميت و ضرورت -1-2

 11 .............................................................................................................................................. طرح فرعي و اصلي اهداف-1-3

 11 .......................................................................................................................................................... تحقيق هايفرضيه -1-4

 16 ....................................................................................................................................... منابع بر مروري -2

 16 ....................................................................................................................... کشور داخل در شده انجام يهاپژوهش-2-1

 23 .................................................................................................................. کشور از خارج در شده انجام هايپژوهش -2-2

 22 ........................................................................................................................................ هاروش و مواد -3

 21 ........................................................................................................................................................ مطالعه مورد منطقه -3-1

 21 ................................................................................................................................................ مساحت و تيموقع -3-1-1

 .Error! Bookmark not defined......................... :یيايجغراف عرض و طول اساس بر طرح محدوده نييتع -3-1-2

 22 .................................................................................................................................................................... قيتحق روش -3-2

 22 .............................................................................................................. پروژه اجراي منطقه اکولوژیكي شرایط -3-2-1

 22 .................................................................................................................................................ميواقل هوا تيوضع -3-2-2

 .Error! Bookmark not defined.................................................................................................... خاک يابیارز -3-2-3

 36 ................................................................................................................................................................ يآب منابع -3-2-4

 32 ........................................................................................................................................... ياهيگ پوشش مطالعه -3-2-1

 44 ................................................................................................................................... ياجتماع ياقتصاد يبررس -3-2-6

 21 ......... شوايپ و نيورام يهاشهرستان گز يهاجنگل در سمیاکوتور و تفرج يبرا ياراض استعداد نييتع -3-2-2

 يبرا(يتیریمد يهاپاسخ و امديپ ،يکنون تيوضع ای تيموقع فشار، محرک، يروين) ريدپس ليتحل -3-2-2

 24 ................................................................................................................................................................ طرح ياجرا منطقه

 کمک به مطالعه مورد مناطق يوگرافیزيف و مياقل خاک، يپارامترها با ياهيگ پوشش رابطه يمدلساز -3-2-9

 26 ......................................................................................................................................................يعصب شبكه و ونيرگرس

 87 ....................................................................................................................................................... جینتا -4

 24 ............................................................................................................... مطالعه مورد منطقه يگيوگرافیزيف تيوضع -4-1

 26 .............................................................................................. منطقه خاک تيوضع ليتحل و هیتجز و يبررس جینتا -4-2

 26 ................................................................. یيصحرا يهايبررس و موجود منابع از استفاده با خاک تيوضع -4-2-1



4 

 22 ............................................................................................................................................ خاک يزهايآنال جینتا -4-2-2

 91 ....................................................................................................... :يگردشگر توسعه کیاکولوژ توان يابیارز جینتا -4-3

 DEPSIR .................................................................................................................................................... 102 مدل جینتا -4-4

 111 .............................................................................................................................................. سازگار يهاگونه يمعرف -4-1

 122 ............................................................................................................................... يریگجهینت و بحث -2

 122 ............................................................................................................... منطقه يگردشگر توان کیاکولوژ يابیارز -1-1

 124 .................................................................................................... يگردشگر توان نظر از منطقه سه سهیمقا -1-1-1

 DEPSIR ............................................................... 126 مدل يبرا هاشاخص کيتفك به يشنهاديپ يراهكارها ارائه -1-2

 122 ..................................... يتوپوگراف و مياقل خاک، يرهايمتغ با ياهيگ پوشش يرهايمتغ نيب يمدلساز و يهمبستگ -1-3

 129 ...................................................................................................................................... چندمنظوره يجنگلدار طرح -1-4

 132 .................................................................................................................................................................... يبند جمع -1-1

 134 ..................................................................................................................................................................... شنهاداتيپ -1-6

 136 ............................................................................................................................................................منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 چکیده

 بولق قابل خدمات، سااایر گرفتن نادیده با هاجنگل منظورهتک مدیریت طبيعي، منابع بر فشااار افزایش با

 پایدار مدیریت زیادي از کشااورهاي که شااده باعث ،هاجنگل چندگانه مزایاي از آگاهي نخواهد بود. افزایش

ي جنگلي در مناطق خشک نيازمند هاپارککاري و ایجاد هاي جنگلپروژهجنگل استفاده کنند.  چندمنظوره

هاي اقليمي، وضعيت منابع آب، بررسي شرایط خاک و زمين و انجام مطالعات دقيق منابع پایه شاامل بررسي

حمل ت هاي گياهي و نياز آبي آنها، تعيين حداقل و حداکثر دماي قابلزهاي گونهتطبيق شاارایط منطقه با نيا

خشک جنوب شهرستان . مناطق خشک و نيمهو غيره اسات هابيماريهاي گياهي، بررساي آفات و براي گونه

دليل شارایط فرسایش خاک و چراي مازاد دام و تخری  مراتع و پوشش ورامين یكي از مناطقي اسات که به

 .است و حفاظت گردشگريداري چندمنظوره با رویكرد توسعه ي جنگلهاطرحگياهي در اولویت جهت اجراي 

ارزیابي جامعي از شااارایط اکولوژیكي و اقتصاااادي و اجتماعي این منطقه و  پژوهشهادف از این  بناابراین،

ي کارو ارزیابي اثرات جنگل گردشگريحفاظتي، توسعه با هدفداري چندمنظوره طرح جنگل درنهایت اجراي

هاي خاک و پوشااش گياهي از . ابتدا اقدام به چندین مرحله برداشاات نمونهاساات بر خاک و پوشااش گياهي

آباد، دولتاز هر سه منطقه متر،  600×600هكتاري و در یک شابكه آماربرداري با ابعاد  31/0 قطعات نمونه

ي خاک به ها. نمونهشاادهاي مورد نياز تهيه ها و نقشااهشااكرآباد و فخرآباد در ورامين و پيشااوا شااد و داده

هاي و نقشه گيرياندازهشن، سيلت و رس  مقدارو  EC, pH,N, P, TNV, OCهاي رآزمایشگاه منتقل و پارامت

ي هاي اکولوژیكگذاري نقشههمرج به روش رويزیستي تفمحيطارزیابي توان  ،این پارامترها تهيه شاد. سس 

ساازي عوامل اکولوژیكي شاامل شاي ، جهت، ارتفات، تراکم پوشااش نخسات نقشاه ،بدین منظور. انجام شاد

بندي و برحس  ميزان مطلوبيت براي ها طبقهساس  نقشاه .گياهي، بارش و دما و نيز بافت خاک انجام شاد

و نامطلوب از  2و  1و درنهایت طبقات داراي توان درجه  شدند گذاريهمتفرج گسترده کدگذاري شده و روي

ها ایجاد و مناطق داراي توان معرفي شااادند. ارزیابي اقتصاااادي و اجتماعي منطقه نيز طبق تلفيق این لاایه

 .شدي انجام شده در منطقه به شكل جامع انجام هاطرحهاي مرکز آمار ایران و بازدیدهاي ميداني و مرور داده

اقتصادي  هايدرنهایت با بررساي نتایج ارزیابي توان اکولوژیک گردشگري و نتایج آناليز خاک و نيز نتایج داده

داري چندمنظوره براي منطقه تهيه و مقرر شد که بخش اعظم و اجتماعي منطقه مورد بررساي، طرح جنگل

ناطق ي مهاقسمتتصاص یابد و سایر دليل وجود توان بالقوه تفرج گساترده به این امر اخمنطقه شاكرآباد به

سااازگار با هاي گياهي به کاشاات گونه ،باشاادمي آباد که در آنها وضااعيت خاک تا حدي بهترفخرآباد و دولت

نيز به حفاظت و احيا خاک و پ  از بهبود نسبي وضعيت  هاقسامتو ساایر  شارایط منطقه اختصااص یافته

بل قا این مناطق در نقشاه نهایي تهيه شده .ر اختصااص یابدي مناسا  دیگهافعاليتخاک در مرحله بعد به 

 مشاهده است.  
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  .آبادباد، فخرآباد، دولتآداري چندمنظوره، شكري جنگلهاطرحفاکتورهاي اکولوژیک، : کلمات کلیدي

 

 

 اتـکلی -1

 مقدمه -1-1

  نيضمت و بوده  استان و کشور يكیاکولوژ و ياقتصاد توسعه در ياژهیو گاهیجا يدارا يتوران -يرانیا يهاجنگل

امروزه علم جنگلداري به عنوان یک برنامه جامع و طرح مدون کمک  .است کشاور خاک و آب يداریپا و بقا کننده

شاااایاني به مدیریت جنگل در ساااطوح مختلر و کاربري هاي مختلر از قبيل توليد چوب در جنگلهاي تجاري و 

مي شااود. به طور کلي مزایاي جنگلداري به صااورت  گردشااگريحفظ؛ آب و خاک، تفرج و کاهش اثرات تخریبي 

 رد زیر است:خلاصه شامل موا

 دیگر و پذیر تجدید انرژي ،گردشااگري در پایدار کار و کسا  هايفعاليت ترغي  با جنگل اقتصااد تغيير•

 هابخش

 ...( و چها قار داروئي، )گياهان جنگل غيرچوبي محصولات بازاریابي و جنگل پایداري برند اعلان•

ها جنگل اجتماعي، اقتصادي پتانسيل افزایش جهت آموزش واسطه به جنگلداري بخش کردن تخصاصي•

 :دهد افزایش را آنها از حاصل مزایاي تواندزیرمي اقدامات و آیدمي شمار به اجتماعي عظيم دارائي

 و ریزي برنامه در محلي جوامع مشااارکت افزایش به واسااطه جنگل مدیریت در جامعه مشاارکت افزایش•

 جنگل هايعرصه در محلي جوامع مزایاي و هامسئوليت حقوق، افزایش مدیریت جنگل

 گردان بوم و گردشگران براي جنگل به مدیریت شده و بهتر دسترسي•

 الهزب کردن رها جنگل، در دام چراي مانند انساني هايفعاليت از ناشي تخریبي اثرات کاهش و جلوگيري•

 تغيير کاربري و

 یستز محيط و طبيعت آن در که شودمي اطلاق گردشگري یا جهانگردي انوات از نوعي به طبيعت گردشگري  

 هايجاذبه تحسااين و زیبا طبيعت آغوش به بردن پناه او منظور. اساات دیگري هرچيز بر مقدم گردشااگر براي

 کس  منبع ترینمهم طبيعت گردشگري که اسات شاده مشاخص امروزه طرفي از. اسات زیسات محيط طبيعي

 (.  Fennel, 2003) شودمي محسوب طبيعي تنوت از حفاظت براي درآمد
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ي جنگلي یک اکوسيستم جنگلي هستند که منشا آنها طبيعي، نيمه طبيعي یا انسان ساخت است هاپارک

نها . آشااودمي و براي اهداف مختلفي مثل تفرج، حفظ طبيعت و در شاارایط اسااتثنایي، توليد چوب اسااتفاده

ي مختلر هاو فضاهاي باز در اندازهاسااساا پوشايده از درختند اگر چه عناصار دیگري همآون آب، مسيرها 

ي جنگلي دست کاشت را یک توده فشرده هاپارکتوان (. از این رو  مي1326)بل،  شودمياغل  در آنها یافت 

هاا دانسااات کاه از تلفيق منااظري همآون فضااااهاي باز، درختزارهاي باز و و غني از درختاان و درختآاه

ها، ورودیها، فضاهاي باز و مناطق آبي درون ه در آن باید به لبهدرختزارهاي بساته و نيمه باز تشاكيل شده ک

 (.Gustavsson, 2004آنها توجه ویژه نشان داد )

هاي ي قدیمي جنگلداري کشااورهاطرحدر اي مخصااوص به خود دارد. پارک جنگلي تاریخآهروند تكامل 

تفرجي طرح بر ميخوریم که در وري خاصاااي تحت عنوان بخش هنري یا محوطه در مواردي به بهره یياروپا

. حتي در (1322)اساالامي، شااد مي بينيپيشوري شااهروندان از ارزشااهاي تفرجي جنگل آنها امكانات بهره

که در آن بخش اعظمي از جنگل  شودميهاي هنري هم ملاحظه ي جنگلداري فرانسه سريهاطرحبعضاي از 

عنوان عرضه کننده یک رشته از عوامل ویژه، نظير هاي جنگل بشد. این بخشبه امر تفرج اختصااص داده مي

 رفت. گمي هاي قابل توجه از فون و فلور مورد توجه علاقمندان طبيعت قراردیدیني ،زیبائهاي طبيعي ،سكوت

و مراتع رونق یافت. این فضاها با هدف  هاجنگلي جنگلي پ  از ملي شدن هاپارکدر ایران برنامه احداث 

یک و محيط زیسااتي کليت شااهر و همآنين براي پاسااخگویي به نيازهاي تفریحي و بهبود وضااعيت اکولوژ

هاي ( اما با معرفي گونه1324تفرجي شااهروندان، عموما در حومه شااهرهاي ایران احداث شاادند )مجنونيان، 

غير بومي و در بسياري از مواقع ناسازگار با شرایط محيط و همآنين نامشخص بودن هدف که آیا این مناطق 

باشااند، در عمل با هاي اکولوژیک مد نظر ميبرداري تفرجگاهي قرار خواهند گرفت یا صاارفا جنبهمورد بهره

ریزي و طراحي مناس  نه (. امروزه این فضاها به دليل عدم برنامه1322اند )سعيدي، مشكلاتي مواجه گردیده

ي و مدیریتهاي ضعير نقش اجتماعتنها پاساخگوي نيازهاي محيط زیستي و اکولوژیک نيستند بلكه بواسطه 

 . شودميتر نيز تفرجي آنها روز به روز کمرنگ

ي جنگلي و چهارچوب طراحي آنها صورت پذیرفته هاپارکهرچند در کشورمان مطالعات متعددي درباره 

باشند و در ي جنگلي شاهري ایران عموما فاقد فضااهاي مورد نياز شهري ميهاپارکاسات اما از نظر اجرایي 

اند. در طراحي محيطي، زبان محيط زیساات امكان تشااخيص هاي ساابز یا باندهاي ساابز باقي ماندهحد لكه

ها و الگوها را فراهم نموده و ما را از فرآیندها و سااااختارهاي پنهان که در زیر آن نهفته اسااات آگاه نشاااانه

نگلي به عنوان یک نظام ي جهاپارک(. لذا درک کليت سايماي سرزمين 1324)شافيعي، بهبهاني،  ساازدمي
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ها، مواد و انرژي در چهارچوب علم اکولوژي سيماي اکولوژیک، درک روابط فضاایي بين عناصار، جریان گونه

 هاي مورد نياز جهت طراحي باشد.ها و فرآیندد راهگشا در شناخت الگوتوانمي 1سرزمين 

 

 ي جنگلی هاپارک ها و گاهذخیره مزایاي

 اند، وليها در اطراف ما وجود داشتههایي هستند که براي نسلي جنگلي اکوسيستمهاپارکها و گاهذخيره

هاي زیبایي شناختي و تفریحي از آنها استفاده امروزه با طراحي مجدد آنها در تلاش هساتيم تا بيش از ارزش

وسايعي از عوامل زیست محيطي، اقتصادي، فرهنگي  ي جنگلي در دامنههاپارک ها وگاهذخيره کنيم. مزایاي

این عوامل در مجموت براي ایجاد منظر شهري پایدار و انعطاف پذیر  و ساياساي گسترده شده است؛ که همه

 (1324ورازي مفتخر ، و ایراني بهبهاني) کنندميتلاش 

 مزایاي زیست محیطی 

باشااند. درختان با دریافت هاي شااهري مياکوساايتمي جنگلي به عنوان موتورخانه هاپارکها و گاهذخيره

آب، مواد معدني، و دي اکساايد کربن و با فرآیند فتوساانتز آنها را تبدیل به هواي پاک، اکساايژن، سااایه و 

 . این موارد شامل : کنندميزیستگاه 

  :خنک کردن شهرها توسط سایه درختان 

تعرق و ارایه سایه، منجر به کاهش دماي ش  و  ي حرارتي در شهرها از طریق فرآیندکاهش پدیده جزیره

روز بویژه در تابساتان شاده و با منعك  شادن نور خورشايد بوسيله ي برخ درختان در کل موج  کاهش 

 .شودمي حرارت جذب شده توسط محيط زیست

 اي :کاهش آلودگي هوا با جذب ذرات و کاهش انتشار گازهاي گلخانه 

اکسااايد گوگرد، اکسااايد کربن، اکسااايدهاي نيتروژن، دي، ديهااي گيااهي باا جذب آلودگيپوشاااش

شااوند و با کاهش حرارت به صاارفه جویي در انرژي و کم مونوکساايدکربن و ازن از جو موج  بهبود هوا مي

 .کنندميشدن گازهاي گلخانه اي کمک 

  : ایجاد زیستگاه و افزایش سطح تنوت زیستي 

. در ساراسر جهان از این نوت کنندميه تنوت زیساتي کمک ها بي شاهري ساالم با ارئه زیساتگاههاجنگل

 .شودمي هاي با ارزش حفاظت بالا استفادهبراي حمایت از حيوانات در معرض خطر و دیگر گونه هاجنگل

                                                           
1 Landscape Ecology  
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سازي منابع درختان شاهري از طریق کنترل شارایط آب و هوایي، ذخيره انرژي، کنترل بارندگي و ذخيره

 پردازند. کيفيت آب و هوا به ارائه خدمات اکوسيستمي ميآبي و بهبود بخشيدن به 

  مزایاي اجتماعی 

هاي مشااترک در جوامع شااهري و ایجاد تعامل با طبيعت ي جنگلي با ایجاد محيطهاپارکها و گاهذخيره

 آورند که شامل:مي اثرات مثبتي را در شهرها بوجود

 :ایجاد هویت ملي 

ي هافعاليتدرختان و فضاهاي سبز موجود در شهرها به طور فيزیكي موج  ایجاد مناظري هستند که 

باشند و از طرف دیگر با مي روي و پيک نيک قسمتي از آنهاروزمره تفریحي مانند ورزشهاي همگاني، پياده

 ، ((1326بل ،)شوندایجاد ح  ارتباط موج  تعریر ح  مكان و کاراکتر محيط مي

 

 یجاد انسجام در جامعه:ا 

ي خاص با جمع آوري گروههاي هاهایي براي برگزاري مراسم و رویدادفضاهاي سبز با فراهم کردن محيط

 شوند.مختلر جامعه در کنار یكدیگر با یک دیدگاه عمومي، موج  ایجاد انسجام در جامعه مي

  در فضاهاي باز : هافعاليتتشویق براي انجام 

باشااند؛ موج  تشااویق انسانها به و فضااهاي بازي که داراي پوشاش گياهي خوبي مي ها، خيابانهاپارک

 و دارابي)که یكي از عوامل اصالي بهبود سلامت جسمي و رواني جوامع است شاودمي اساتفاده از این فضااها

 (1391سعيدي،. 

 : ایجاد ارتباط بين کودکان و طبيعت 

 هايط انسااانها با طبيعت گشااته و با معرفي تكنولوژيدر جوامع امروزي، شااهرنشاايني موج  قطع ارتبا

، که عامل اصلي عدم تحرک در کودکان است. ولي مطالعات شودميجدید این گسستگي روز به روز بيشتر نيز 

دهد که فضااهاي سابز انرژي مثبتي در ایجاد خلاقيت و انعطاف در ذهن کودکان داشاته و موج  نشاان مي

  (.Louv R,2005) شودميافزایش یادگيري تجربي در آنها 
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  ي مرتبط با گرماهابيماريکاهش: 

 شودمياي دماي محيط درجه 2هاي گرم تابستان موج  کاهش ساایه ایجاد شده توسط درختان در روز

(USDA Forest Service, 2009 که باعث کم شدن ریسک ابتلا به ،)شودميي مرتبط با گرما هابيماري. 

 :بهبود سلامت رواني جامعه 

هاي سبز و سلامت ي مساتقيمي بين مناظر و چشم اندازبساياري از مطالعات نشاان داده اسات که رابطه

هاي کمتري از داراي نشانه کنندميها زندگي مكانرواني افراد وجود دارد به طوري که افرادي که در اینگونه 

 (.Burden, 2006باشند )ي رواني ميهابيماري

  مزایاي اقتصادي 

بر اسااس ساياسات پولي شاامل طير وسيعي از صنایع و روابط، از جمله  هاجنگلها و گاهذخيرهمزایاي 

 :این موارد عبارتند از. برخي از باشدمي سلامت، مهندسي، زمين شناسي، املاک و مستغلات

 هاي انرژيکاهش هزینه 

باشند. مي ها و زیرساااختهاي جدیدآوريتر از فنهاي طبيعي قابل ترميم اغل  مقرون به صارفهسايساتم

درخت به ازاي هر واحد مساكوني موج  صرفه  3یا به نوعي کاشات  % 10افزایش پوشاش گياهي به ميزان 

 شودمي ي گرمایش و سرمایش هر واحد مسكوني در سالهاهزینه سيستمدلار در  90تا  10جویي به ميزان 

(McPherson E.G, Rowntree R., 1993.) 

  افزایش ارزش املاک 

که به نوعي ارتباط مستقيم  شودميها و محلات موج  ایجاد ح  زیبایي شاناساي درختان موجود در خيابان

باشند هایي که پوشيده از درخت ميارزش املاک در خيابان دشوميبا ارزش املاک در آن مناطق دارد. تخمين زده 

 (.Sander H., Polasky S., Haight R.G., 2010ي بدون درخت است )هابيشتر از خيابان 30%

 هاهاي نوسازي زیرساختاجتناب از هزینه  

ماورا ي شاهري با ایجاد ساایه توساط پوشاش تاج درختان موج  کاهش اثرات مخرب اشعه ي هاجنگل

 (.USDA Forest Service.,2009) شودمي % 30ي شهري مانند آسفالت به ميزان هابنفش بر زیرساخت

 هاي سلامتکاهش هزینه 

دهد که در شاهرهاي سابز ساالم هزینه تحميل شاده به سيستم سلامت ملي کاهش تحقيقات نشاان مي

اشاره کرد، این احتمال وجود دارد که فضاهاي هاي مشخصي توان به هزینهیابد. ولي به طور مستقيم نميمي

ي مرتبط با چاقي یا هاو ایجاد تحرک در آنها موج  کاهش هزینه هاسبز شهري با ایجاد تغيير در رفتار انسان
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 (، 1326بل) مشكلات رواني شود

 ذخيره سازي و جدا سازي کربن 

 سيژن تبدیل کرده و کربن را در زیستدر فرآیند فتوسنتز، درختان دي اکسيد کربن و آب را به شكر و اک

 .کنندميتوده خود ذخيره 

هاا در توساااعاد پاایادار اسااات کاه ت ثيرات منفي چشااامگيري بر تغيير اقليم یكي از مهمترین چاالش

هااي این پدیده در اثر مصرف روزافزون ساااوخت (UNDP, 2000) ي خااشكي و دریااایي داردهااکوسيستم

افااازایش غلظت گازهاي گلخانه اي، بخصوص  پيفسيلي و همآنين تغيير کاربري اراضاااي طبيعاااي و در 

بار طباق نتاایج مطالعات (.  1329اکسيد کربن در اتمسفر ، به وجود آمده است )حقدوسات و همكااران، دي

تااا  411بااين  2021ال شاود غلظات دي اکاسيد کربن در اتمااسفر تااا ساامحققان پاايش بينااي ماي

421 ppm  افااازایش یابااد(Anastasi et al., 1980.)  سب   21این افزایش باا نگااهي خوشابينانه در قرن

 Chen) درجاه ساانتيگراد و تشدید پدیدة گرماایش جهااني خواهاد شاد 2افزایش درجه حرارتاي معاادل 

Kan et al., 1980.) اجتمااعي، باعث از بين رفتن پایداري  -ااراوان اقتاصادي که افزون بر ایجاد مااضرات ف

از این رو تلاش براي تعادیل تغييارات اقليماي و گرماایش جهااني  .ي طبيعي نيز خواهد شاادهااکوسيستم

 اي برخوردار اساات و در پایان به توسااعد پایدار خواهداز طریق راهكارهاي مدیریتي مناساا  از اهميت ویژه

  .انجاميد

ي جنگلي در مناطق خشک نيازمند انجام مطالعات دقيق منابع پایه هاپارکو ایجاد  لداريجنگهاي ژهپرو

هاي اقليمي، وضعيت منابع آب، بررسي شرایط خاک و زمين و تطبيق شرایط منطقه با نيازهاي  شامل بررسي

هاي گياهي، بررساااي گونهتحمل براي  هاي گياهي و نياز آبي آنها، تعيين حداقل و حداکثر دماي قابلگوناه

در پارکهاي طبيعي و جنگلي بایساااتي  (.1321مهاجر،  روانبخش و مروي)و غيره اسااات  هابيماريآفات و 

هاي موثر براي انتخاب مناطق مناس  و نامناس  براي تفرج شناسایي شود، شكي نيست که با توجه شااخص

براي انتخاب گونه جنگلي (. 1394کار، رزههاي هر پارک این شااااخص ها فرق دارند )ببه شااارایط و ویژگي

. در امر انتخاب گونه، ابتدا منطقه را (1329)سعيدي،  رودشرایط اکولوژیكي یكي از اصول اساسي به شمار مي

طورکلي در امر انتخاب گونه  خواهد. بههاي غيربومي دقت عمل زیادتري ميباید بررساااي کرد. انتخاب گونه

توجه است. در  الرشد بيشتر مورد هاي سریعرند و در شارایط فعلي انتخاب گونهشاماري دخالت داعوامل بي

 شویم، مسئلهگردد. یكي از مسایلي که با آن مواجه ميواقع در حداقل زمان حداکثر استفاده از آنها حاصل مي

ي چه ينآید که در شرایط اکولوژیكي معمي جنگلكاري توام با انتخاب گونه اسات و هميشاه این ساوال پيش
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زیبایي نيز در راس  بالاخرهتوان کاشاات. اصااوالا شاارایط محل، مسااایل اقتصااادي، اجتماعي، و اي را ميگونه

 (.1321مصدق، )آیند حساب مي عوامل محدودکننده براي انتخاب گونه به

با توجه به رشاد جمعيت درکشااااورهاي جهان سااااوم و نياز مردم به توليد بيشتر مواد غذایي، اشتغال، 

مساكن و سایر نيازهاي زیر بنایي و همآنين نظر به اهميت مسایل زیست محيطي و نقش جنگل در توسعه 

در کنار توجه به  برداري صحيح و توسااااعه و احيان آنو بهره هاجنگلزیساااات بوم، پایداري آن، حفاظت از 

. در راسااتاي دساتيابي به باشدميمسااایل اقتصادي، اجتماعااي و فرهنگي جزو لاینفک در امور جنگلداري 

ي جنگلااداري درجهاات حفظ، احيا وتوسااعه درقالاا  مجریان )تعاوناي، خصوصي و هاطرحاهااداف فوق 

 .باشدمي دولتي( در حال اجرا

 اصول و هاشاخصه از جنگل ویژه به تجدیدشاونده طبيعي منابع توساعه و حفظ بر ت کيد با پایدار توساعه

 به و شااده تعریر ریو در 1992 سااال در زمين اجلاس در اکولوژیكي و اقتصااادي اجتماعي، فرهنگي، پایدار

 جمهوري ازجمله عضو هايدولت ت یيد مورد که است شده شناخته جهان در ساراسار 21 کار دساتور عنوان

 طریق از تنها جهان اکولوژیک بحران که است شده ت کيد 21 کار دساتور در .اسات قرارگرفته ایران اسالامي

 بود. خواهد حل قابل ايمنطقه و محلي سااطوح در فرهنگي و اقتصااادي، اجتماعي هايتوانمندي کارگيريبه

 ،هاجنگل تخری  ازجمله متعددي محيطي زیساات هايبا بحران کشااورها از بسااياري حاضاار قرن در چراکه

 هشااد انجام اقدامات و هاتلاش باوجود هسااتند، آنها روبرو نظایر و زیسااتي تنوت رفتن بين از خاک، فرساایش

 غييرت منظور همين به پابرجاست. هنوز آن ناشي از تبعات مت سفانه متولي دولتي هايسازمان و نهادها توسط

 اب جنگل مدیریت امور کليه در جوامع محلي فعال مشااارکت همآنين و بعدي تک اقتصاااد از مدیریت نحوه

 جهت هاجنگل مدیریت به اجتماعي چندمنظوره جنگلداري .اساات لازم امري جهاني موفق تجربيات به توجه

 ینههز با مدیریت روش این .شودمي گفته جوامع محلي توسط آن در موجود يهاپتانسيل کليه برداري ازبهره

 شااوندمي گرفته نادیده فعلي يهاطرح طور معمول در به که توليدات و خدمات برخي از برداريبهره و کمتر

 امكان و داشته اجرا قابليت وجود ندارد چوب از برداريبهره امكان که فعلي شرایط در فرعي محصاولات مانند

  .نمایدمي ميسر را جنگلي منابع از حفاظت

 و اکولوژیک خاص شااارایط بودن دارا دليلبه يتوران يرانیا يهاجنگل تنک تا انبوهنيمه يهاجنگال

 حيات چشاامه، دریاچه، غار، آبشااار، رودخانه، دره، کوه، جمله از طبيعي تفرجي منابع از بسااياري توپوگرافي

 در طبيعي گردشگري بنديناحيه و شناسایي صاورت در که اندداده جاي خود در را گياهي پوشاش و وحش

 نیا در يجنگلدار يهاطرح يجهت اسااتفاده از آنها اعمال نمود. هدف اصاال ايبهينه ریزيبرنامه توانمي آنها
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 این حيصااح تیریمد يبرا دارد ضاارورت و اساات بوده ياجتماع و ياقتصاااد ،يكیاکولوژ مباحث ،هاجنگل

گردد  يباشاااد طراح شااارانيپ يروهاين يچندمنظوره که پاساااخگو يجنگلدار ایو پو جامع طرح ،هاجنگل

 يهامشخصه از يكد. یانشده واقع خشک مهين تا خشک هيناح در يتوران يرانیا يهاجنگل. (1394 ،يدري)ح

 را يخاص جامعه هاجنگل نیا يكیازنظر اکولوژ است يشایرو دوره طول در يبارندگ کمبود آن، مهم و ياصال

 ستين دهيپوش يبر کس ت.اس فرد به منحصر يمياقل طیشرا وجهات مانند تنوت گونه  يداده و از بعض ليتشك

 تاس يتوران يرانیا يهاجنگل متراکم چندان نه يهاپوشش يهاویژگي لحاظ به يديکل و مهم نقش نیا که

 نیا به يدیشد يها يآس منطقه، ياسيس و ياقتصاد ،ياجتماع خاص طیشرا ليبه دل (1392 مهاجر، يمرو)

 چند در يتوران يرانیا يهاجنگل در يجنگلدار يهاطرح قال  در يعلم تیریمد .اساات شااده وارد هاجنگل

 يهاطرحتحقق اهداف  يبرا ت.اساا شااده اجرا هاجنگل نیا در يمتعدد يهاطرح و شااده شااروت رياخ دهه

 ياهطرح ينكته قابل توجه در اجرا .فته شااودگر بكار ياجتماع و يمشااارکت يجنگلدار دیبامي ،يجنگلدار

 يمحل جوامع مشارکت با( رهيغ و يکار نهال ،يزادآور استقرار) هاجنگل نیا انياح و حفاظت لزوم ،يجنگلدار

 يسو از يجنگل منابع تیریمد يهاطرحبا نام و شرح خدمات  20چندمنظوره در دهه  يطرح جنگلدار .است

 با و دیجد كردیرو با 20 دهه در يول شد،مي و اجرا يريگيخارج از شامال پ يهاجنگل در هاجنگل ساازمان

ي و دريحت )اساا اجرا حال در و ابلاغ چندمنظوره يجنگلدار طرح نام به دیجد خدمات شاارح و دیجد نام

 دادن سااوق ،هاجنگل از حفاظت بر علاوه کندمي دنبال مدت بلند در طرح نیکه ا يهدف (. 1391همكاران، 

 و متراکم جنگل جادیا و جنگل يداریپا سمت به طرح در شاده بينيپيش يهااتيعمل ياجرا با هاجنگل نیا

 و است يادیز اعتبار ازمندين و بوده مدت بلند طرح نیاهداف ا (.1393 همكاران، و يشم يشجاعانبوه است. )

  .ابدی صيتخص ازين مورد اعتبار ربطیذ يهاارگان قیطر از است لازم

 در چندمنظوره يجنگلدار يهاطرح و يجنگل منابع تیریمد يهاطرح ياز اجرا يهدف اصاال يطور کلبه

ارزیابي اثر جنگلكاري گز بر روي . ،هاجنگل انياح و حفاظت شوايپ و نيورام يهاشاهرساتان و تهران اساتان

ر ام نیات. اس طبيعت گردي گسترش مستعد مناطق کردن مشخص تینها در و پوشش گياهي همراه و خاک

 يدانيم يخاک حاصل از کارها پيو ت ياهيپوشش گ يهاآنها با نقشه قيو تلف نيشكل زم يهانقشاه هيتهبا 

 به دست خواهد آمد.  يو عرصه ا

 ضرورت و اهمیت اجراي طرح -1-2

 کیتوان اکولوژ نييتع شوايو پ نيورام يهاشهرستانگز  هايجنگلدر يطرح پژوهش نیا ياجرا ضارورت
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ه با توجه ب نياساات همآن داریپا ساامیمناساا  جهت تفرج و تور يمكانها نييها به منظور تعيجنگلكار نیا

 يهاجنگلدر اثرات جنگلكاري بر خاک و پوشش گياهي منطقه،  نیدر ا ياهيحفظ خاک و پوشش گ تياهم

است که بر اساس  گردشگرياز  ياژهیشكل و طبيعت گردي .شد يبررس شوايپ و نيورام يهاشاهرساتانگز 

منابع، دانش و  يتفرج يعلاوه بر لذت بردن از ارزشااها يو فرهنگ يعياز مناطق طب دیبازد يط سااتیآن تور

 يعتگرديطببر منابع بگذارد.  ينامطلوب ريتاث نكهیادهد. بدون يارتقات م زيخود را ن يو فرهنگ يعيطب يآگااه

 به يعيطب منابع يتفرج ياصول يوربهره با همراه يستیاز تنوت ز زيمآ تيحفاظت موفق يديکل يهااز راه يكی

 (1329 ،يفی)شر روديم شمار

این تحقيق به منظور افزایش و توساعه سارانه فضااي سابز و پارک در نظرگرفته شده است و با توجه به  

ح هاي مناس  براي تفرج و تفریي ورامين و پيشوا به شدت از نظر سرانه فضاي سبز و مكانهاشهرستاناینكه 

 يبه منظور توانمند ساااز . در این تحقيقشااودمي برند ضاارورت این نوت از تحقيقات بساايار احساااسمي رنج

با توجه  نيافراد استفاده خواهد شد. همآن نیو اجرا از کمک ا ينقش آنها در تمام مراحل طراح يجوامع محل

 نهادشيمناطق پ نیا يبرا مناساا مطلوب و  يو درخت ياهيگ يهامنطقه گونه يیايجغراف طیو شارا ميبه اقل

 خواهد شد. 

 



11 

 اصلی و فرعی طرحاهداف -1-3

ل و توسعه جنگ انيبر حفاظت، اح ديچندمنظوره با ت ک يجنگلدار طرح نیو تدو هيطرح، ته نیا ياصل هدف

 باشد: يم ریاست که شامل اهداف به شرح ز نيدر شهرستان ورام طبيعت گرديو صنعت 
  شوايو پ نيورام يهاشهرستانگز در  ياهيپوشش گ تيوضع  يبررس-1

 يمنطقه اجرا يبه جنگل( روستاها يجوامع محل ي)وابستگ  ياجتماع  - ياقتصااد تيوضاع يبررسا -2

 طرح

( يتیریمد يهاعارضه و پاسخ ،يکنون تيوضع ای تيمحرک، فشار، موقع يروهاي)ن ريدپس ندیفرا يبررس -3

 چندمنظوره يطرح جنگلدار يمنطقه اجراي برا

  یتخر يها( و تودهيدگيسالم )فاقد خشك يهاخاک در توده یيمايو شا کیزيف يپارامترها ساهیمقا -4

 شوايو پ نيگز در شهرستان ورام افتهی

 و دست کاشت يعيطب يجنگل يهاپوشش  یعلل تخر يبررس -1

توان  نييخاک به منظور تع پيو ت ياهيآنها با نقشاه پوشش گ قيو تلف نيشاكل زم يهانقشاه هتهي – 6

 گردشگريجهت مشخص کردن مناطق مستعد گسترش تفرج و  يكیاکولوژ

 يهامدلمورد مطالعه به کمک  يهاجنگلدر  ياهيبر خااک و پوشاااش گ ياثرات جنگلكاار يابیاارز -2

 و شبكه عصبي مصنوعي رگرسيوني

 تحقیق يهافرضیه -1-4

 خواهد شد؟ يجوامع محل يشتيو مع ياقتصاد عتيبه بهبود وض يطرح کمك نیبا انجام ا ایآ -1

  و دست کاشت هستند؟ يعيطب يجنگل يهاپوشش  یعامل تخر يعوامل انسان ایآ -2

 بر خاک و پوشش يتوان اثرات جنگلكاريمو شبكه عصبي مصنوعي  رگرسيوني يهامدلبه کمک  ایآ -3

 کرد يابیمورد مطالعه را ارز يهاجنگلدر  ياهيگ
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 ابعـمروري بر من -2

 انجام شده در داخل کشور يهاپژوهش-2-1

 مدیران يبه بررسي نقش مدیریت مشارکتي بر ميزان اثربخش يدر پژوهش (1376) امینی و میردامادي

 بين همبسااتگي ضااری  جینتا و پرداختند کشااور مراتع و هاجنگلاز دیدگاه کارشااناسااان سااتادي سااازمان 

 ازماني،ساا رفتار اثربخشاي متغيرهاي با مشاارکتي مدیریت متغير بين رابطه که داد نشاان تحقيق متغيرهاي

 ایجاد ،هافعاليت کيفيت و کميت افزایش سااازمان، اهداف ترعیساار تحقق شااغلي، يهامهارت سااطح افزایش

 در نوآوري و خلاقيت ایجاد کارشااناسااان، شااغلي نگرش سااطح ارتقاي کارشااناسااان، در تخصااصااي دانش

. نتایج رگرسيون اسات دار معني و مثبت کاري يهاگروه ایجاد و انسااني روابط ،يریپذانعطاف کارشاناساان،

ن در جلسات، موافقت مدیر با کارشناسا فعال مشارکت يهازمينه ایجاد متغيرهاي که دهدچندگانه نشان مي 

نظرات کارشاناساان در ارزشايابي کارکنان، اقدام مدیر به تشاكيل جلساه با کارشاناسان، سعي مدیر در حل 

 ثبتيم نقش کارکنان نظارت و ارزیابي در گروهي عملكرد بر مدیر ديت ک و گروهي اقدامات لهيوسمشاكلات به

 .اند داشته مدیران سازماني رفتار اثربخشي بر يداريمعن و

 ياجتماع -ياقتصاد تيوضع يابیارز و يبه بررس يدر پژوهشا (1331و همکاران ) یشجمسج ییشججا

 جادیا عدم که داد نشان جینتا و پرداختند( خوزساتان اساتان در) دهدز منطقه انتيصا طرح نانينشا جنگل

 يهایينارسا نیتر مهم از طرح در يمحل مردم مشارکت عدم و مردم يشتيمع تيوضع افتنين بهبود و اشتغال

 جنگل در دام تعداد کاهش و يجنگل يهاسااوخت از اسااتفاده کاهش مانند يموارد در و بوده انتيصاا طرح

 ارمقد به توانيم طرح نیا ياجرا ضعر نقاط و قوت نقاط گرید از ني. همآناست داشته يخوب عملكرد موفق

 قرق، تحت مناطق در مراتع و هاجنگل وضااع در بهبود منطقه، در پروژه ادامه به مردم يمند تیرضااا يبالا

 يراب يجیترو و يآموزش يهابرنامه نبود ،يرچوبيغ محصولات ديتول طرح ياجرا و هيته در پروژه عملكرد عدم

شامل،  زين انتيطرح ص ياجرا يدهایو تهد هااز فرصت يبرخ گرید ي. از سوکرد اشاره دامداران و کشااورزان

 يجیترو يهاآموزش طرح، محدوده در کارون بزرخ رودخانه وجود ،يمشاااارکت تیریمد نظام کی یيبرپا

 . کرد اشاره طرح کشاورزان و دامداران از يادیز تعداد يسواد يب برداران،بهره

 در يمحل نانينش جنگل مشارکت بر مؤثر عوامل يبررس به يپژوهشا در (1332) خواه یفتح و يریشب

 املعو که داد نشااان جینتا و پرداختند( غرب لانيمنطقه گواور )شااهرسااتان گ يلجنگ منابع داریپا تیریمد

 دار يمعن ارتباط يدارا مشارکت، دیفوا از يمحل مردم يآگاه زانيم و يمحل مردم زهيانگ و علاقه وجود سواد،



12 

 . است منطقه يجنگل منابع داریپا تیریمد نهيزم در يمحل مردم مشارکت عامل با

 ،يمشارکت انت،ي)ص يتیریمد يهاروش سهیمقا و يبررسا به يپژوهشا در (1332) همکاران و انینعمت

 متیر با الگوردایپا توسااعه يهاشاااخص با انطباق دگاهید از يجنوب زاگرس يهاجنگل در( يتعاون و يدولت

SAW ریسا هب نسبت انتيص چندمنظوره يجنگلدار روش به جنگل تیریمد که داد نشان جیپرداختند و نتا 

 .است مقدم يتیریمد يهاروش

 کاربري تغيير کشاااورزي، منظوربه یيزداجنگل که کردند انيب (1332ایمانی راسججتابی و همکاران )

ن . دليل ایاندشده جنگل اراضي بيشتر هرچه تخری  سب  که هستند موردهایي از دام چراي و جنگل اراضي

 ينپای محلي، مردم درآمد سطح بودن پایين مانند اقتصادي -اجتماعي يهامشكل توانتجاوز به جنگل را مي 

 بيان يمحيط - زیست فرهنگ سطح بودن پایين و تحصيلات سطح بودن پایين زندگي، امكانات ساطح بودن

 . داننددرصد از مردم محلي معيشت خود را وابسته به جنگل مي  12/24. نتایج پژوهش نشان داد که کرد

 اب یيروستا جوامع شتيمع رييتغ مناس  يراهكارها و موثر عوامل يبررس به يقيتحق در (1332) یلیجل

 DPSIRو  SWOT روش با ياريبخت و چهارمحال اسااتان بازفت منطقه در هاجنگل داریپا تیریمد كردیرو

  یرتخ سب  يراصوليغ يهاروشبوده که با  يو مرتع يجنگل از منابع يپرداخت و نشان داد که استفاده اهال

 يراهكارها شااامل درآمد، دهنده ارتقان و نیگزیجا يهاراهكار) راهكارها از کی هر زين و شاادند يعيطب منابع

 نيساااکن جیو آموزش و ترو چندمنظوره يجنگلدار يهاطرح ياجرا ،يگرد عتيطب ،يآگروفارسااتر توسااعه

 نيراهكار مناس  در ب یيروستا يخانوارها شاتيدر جهت بهبود مع يو اجتماع ي( از دو جنبه اقتصااديمحل

روش پرورش  ياجتماع رشیاست، اما از نظر پذ يروش اگروفارساتر ياز نظر اقتصااد يشانهاديپ يراهكارها

 برخوردار بوده است. يشتريب رشیاز پذ يماه

 با کردستان استان يگرد عتيطبراهبردهاي توسعه  يبه بررس يدر پژوهشا (1333موحد و همکاران )

پرداختند و بر اسااااس نتایج تحقيق در ماتری  ارزیابي عوامل داخلي  QSPMو  SWOT مدل از اساااتفاده

 ضعر نقاط از قوت نقاط دهدمحاسبه شده که این امر نشان مي  43/2 نهایي، يها)ضعر و قوت(، جمع نمره

داراي ضعر است.  دروني عوامل نظر از يگرد عتيطب يها. این بدان معناست که مدیریت فعاليتاست کمتر

دهنده آن است که در وضعيت نشان 91/2ماتری  ارزیابي عوامل خارجي )تهدید و فرصات( با مجموت امتياز 

. بنابراین، راهبرد داد نشان مناسبي راهبردي واکنش تهدیدها، مقابل در هافرصات تقویت با توانموجود، مي 

ST  شودمي محسوب کردستان در يگرد عتيطببهترین راهبرد جهت حرکت به سمت توسعه مطلوب. 
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 يهاجنگل در جنگل داریپا تیریمد تياهم يبررساا به يقيتحق در (1333) يجوز و یانیزان یصججالح

 نقاط و هاليپتانس نيب روابط زاگرس، در موجود تيوضع ليتحل و ريتوصا از اساتفاده با و پرداختند زاگرس

 با و نموده ليار و اصول آن را تحلدیپا تیریمد اساس بر تیریمد حيصح وهيش و هاجنگل نیا در موجود قوت

 ارائه اب داریپا توسعه اساس بر ديمف تیریمد وهيشا زاگرس، يهاجنگل بالقوه يهاليپتانسا شاناخت به توجه

 نیا يهاجنگل بهبود و حفظ به تا داده شنهاديپ را زاگرس يجنگل ستمياکوسا حفظ جهت ديمف یيراهكارها

 . کند کمک يشیرو هيناح

 انجیآذربا يهاجنگل در داریپا ي توسعه كردیرو با يتیریمد راهبرد ارائه به يقيدر تحق (1333) یشجام

 سااتميساا يداخل طي)مح کی حوزه در که گرفت جهيپرداخت و نت SWOT-ANP روش از اسااتفاده با يغرب

( يبالاساار يهاارگان و دولت يخارج طي)مح دو حوزه در ،«نیيپا به بالا از يريگميتصاام»اريمع( تیریمد

 سه حوزه در ،«ساازمان نیا اساتقلال عدم و يکشااورز وزارت در هاجنگل ساازمان بودن رمجموعهیز»اريمع

 و «منطقه مناس  يفرهنگ و ياقتصاد ،ياجتماع توسعه عدم»اريمع( منطقه در ساکن جوامع يخارج طي)مح

 نبود و نيساارزم شیآما عدم»اريمع( شااده ریتعر يهااسااتيساا و نيقوان ها،برنامه طي)مح چهار حوزه در

 داد نشان اراهبرده جینتا از استفاده با ني. همآنگرفتند قرار اول رتبه در شتريب وزن با «يابیاستعداد ستميس

 ياجرا در يناهماهنگ از يريجلوگ و منسااجم راهبرد کی جادیا جهت جنگل يمل برنامه هيته» راهبرد که

 ارياخت در جهت استان یياجرا يهادستگاه با نامهتفاهم انعقاد» راهبرد و اول تیاولو در شتريب وزن با «هاطرح

 السااهم حق پرداخت و یيربنایز يهاپروژه در يهماهنگ منظور به يرسااان بروز و ياتوسااعه اطلاعات گذاردن

 . دارد قرار آخر تیاولو در کمتر وزن با «سازمان

 داریپا تیریمد در جیترو و آموزش گاهیجا يبررساا به يپژوهشاا در (1333) یارعلیقوچقار و  یقاسججم

 تیریمد يارهايمع به مربوط اسااناد در اقدامات از يكی عنوانبه آموزش داد نشااان جینتا و پرداختند جنگل

 يهايآگاه سااطح شیافزا ليقب از مختلر اهداف با اقدام نی. ااساات گرفته قرار توجه مورد جنگل داریپا

 بطمرت ني. در قواناست شدهریمورد نظر تعر يهادر گروه يازسا تيظرف زين و هايتوانمند شیافزا نفعان،یذ

 كردیرو به توجه با مهم نیا و قرارگرفته ديت ک مورد جیترو و آموزش زين جنگل و يعيطب منابع تیریمد با

 . بود خواهد توجه مورد شتريب زين ندهیآ در جنگل داریپا تیریمد دیجد

 زاگرس يهاجنگل در يجنگلدار يهاطرح ياجرا يابیارز به يپژوهش در (1333) يدریح و این یمیرح

 شدند اجرا و هيته مدون صورت به بعد به 1340 سال از يجنگلدار يهاطرح که داد نشاان جینتا و پرداختند
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 و اسات بوده مدنظر هاآن در يصانعت چوب يبرداربهره فقط که نيشايپ يهاطرح بودن يبعدکی ليدل به و

 . اند دهينرس مطلوب جینتا به است شدهگرفته دهیناد هاآن در مردم نقش

 يخانوارها نيب در درآمد عیتوز تيوضع يبه بررسا يدر پژوهشا (1333و همکاران ) یشجم ییشججا

 نشان هاداده ليتحل از آمدهدستبه جینتا و پرداختند خوزستان استان دهدز منطقه انتيص طرح نينش جنگل

 یينوارهااخ از شتريب دارند اشتغال يکشاورز به تنها که یيخانوارها نيب درآمد عیتوز در ينابرابر زانيم که داد

 به طمربو درآمد عیتوز تيوضع نیبهتر ني. همآنداشتند اشاتغال يکشااورز ريغ يهاتيفعالبود که تنها به 

 .بودند مشااغول زين يکشاااورز ريغ يهاتيفعال به يکشاااورز بخش در اشااتغال بر علاوه که بود یيخانوارها

 يرينقش چشمگ رد،يصورت گ يکشاورز کنار در يکشاورز ريغ يهاتيفعال اگر داد نشاان پژوهش يهاافتهی

 . دارد يدرآمد يهايدر کاهش نابرابر

 زيآبخ يهاحوزه در طبيعت گردي داریپا تیریمد يها شاااخص و ارهايمع ،يقيتحق در( 1390) کاربرزه

 يها شاخص و ارهايمع شد، انجام هزار سه و دو يجنگل منطقه در که قيتحق نیا. کردند هیارا را کشور شمال

 :شامل ارهايمع  يترت به کشور شمال زيآبخ يهاحوزه در طبيعت گردي داریپا تیریمد

 يستیز تنوت و يعيطب منابع حفظ -1

 خاک و آب منابع حفظ -2

 منطقه يزکيف هايژگیو و منظر حفظ -3

 يعموم يآگاه و آموزش امور -4

 يبوم مردم و ها ستیتور يتمندیرضا -1

  ها ستیتور يمنیا و بهداشت حفظ -6

 يبوم فقر کاهش و ياقتصاد منافع ارتقاه -2

 يفرهنگ راثيم حفظ -2

 يقانونگذار و ياسيس ،يلاتيتشك ،يقانون يها چهارچوب وجود -9

قرار داد. در  يرا مورد بررس يتفرج يزیموثر در برنامه ر يشااخص ها گر،ید يقيدر تحق (1394) کاربرزه

 ریز تیاولو به يتفرج يزیربرنامه در مناساا  ينور انجام گرفت، شااخص ها يکه در پارک جنگل قيتحق نیا

 شدند:  يمعرف

 .باشند متوسط و يلوم خاک يدارا که يمناطق -1
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 .باشند مناس  يزهكش يدارا که يمناطق -2

 . باشند يدسترس راه و جتده يدارا که يمناطق -3

 (ناهمسال زاد دانه)باشند مناس  يدرخت پيت يدارا که يمناطق -4

 .باشند يا لسه تک از شتريب و ادیز جنگل کر يعلف پوشش که يمناطق -1

 . باشند خوب دید هیزاو و فاصله يدارا که يمناطق -6

 در يرچوبيغ محصولات از يبرداربهره در هادیتهد و هافرصات يبه بررسا يدر پژوهشا (1334) يدریح

 هب دیتهد و ضااعر نیترمهم گزو يبرداربهره يبرا که داد نشااان جینتا و پرداخت بانه شااهرسااتان يهاجنگل

 يتیریمد راهبرد کارشاناسان، نظرات ليتحل با و اسات گردها زیر از يناشا يآلودگ و خاک شی: فرساا يترت

 ذرب از يبرداربهره يبرا يرقابت يتیریمد راهبرد و مازو و گزو يرچوبيغ محصااول از يبرداربهره يبرا يتهاجم

 .شد ارائه برودار درختان

و ارزیابي مدیریت پایدار جنگل در حوضه  يبه بررسا يدر پژوهشا (1334صجادقی کاجی و همکاران )

آبخيز دوپلان اساااتان چهارمحال و بختياري پرداختند و نتایج نشاااان داد که معيارهاي حمایت و حفاظت از 

 زمانيسا و قانوني شرایط استقرار و اجتماعي و اقتصادي کارکرد ،(انساني و طبيعي يهاجنگل )در برابر عامل

ین رتبه بودند. همآنين نتایج ارزیابي مدیریت کنوني نشااان داد که معيار شااتربي داراي ترتي  به مناساا 

 يهاسيستم توسعه خاک، حاصلخيزي افزایش يهاحفاظت از تنوت زیساتي، آموزش جوامع محلي و شااخص

 يهاخسارت کاهش و دام مدیریت حوضه، آبي يهاسيستم اکولوژیک انسجام و یكسارچگي حفظ چوب، زراعت

 ،هاهرسان روستایي، جوامع همكاري و علاقه طبيعي، گردشگري يهااستفاده از اکوتوریسم و جنبه، آن از ناشي

 و انتقال و نشين جنگل جوامع بين در جلسات برگزاري مردم، عموم و سياستمداران نهاد، مردم يهاساازمان

. در نهایت از بين رویكردهاي مورد دارند پایدار مدیریت با را فاصااله بيشااترین متناساا  فناوري سااازگاري

 و آموزش و نشينان جنگل سازي توانمند جنگل، در گذاريبررساي، رویكرد حفاظت و احيان، افزایش سرمایه 

 .دادند اختصاص خود به مطالعه مورد منطقه در پایدار مدیریت به رسيدن در را رتبه بالاترین ترویج

 اتخدم يابیارز وهيش به جنگل از يبرداربهره داریپا يو ارائه الگو يبه بررس يدر پژوهش (1334) يدریح

 از يبرداربهره قوت و فرصاات نیترمهم که داد نشااان جینتا و پرداخت زاگرس يهاجنگل در يسااتمياکوساا

 و شهر به روستا مهاجرت کاهش يستمياکوسا خدمات و ياگروفارساتر يهاساتميسا ،يرچوبيغ محصاولات

 يتهاجم يتیریمد راهبرد بانه، يهاجنگل ستمياکوس نانیآفرنقش نظرات لي. با تحلاست خانوار درآمد شیافزا
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 بذر) برو يآور جمع يبرا يرقابت يتیریمد راهبرد و مازوج گال و گزو يرچوبيغ محصااول از يبرداربهره يبرا

 -یيچرا - جنگل و یيچرا -جنگل ،يزراع-جنگل ياگروفارستر يهاستميس ي. براشدند ارائه( برودار درختان

 ،يديلتو خدمات از يبرداربهره يبرا داد نشان يکل جی. نتاشد شنهاديپ کارانه محافظه يتیریمد راهبرد ،يزراع

 .شدند ارائه يتهاجم يتیریمد راهبرد ستم،ياکوس يميتنظ و يفرهنگ

 منظور به کرمانشاه و ایلام فارس هاياستان جنگلي هاياکوسايستم در (1334) همکاران و رآخورلویم

 تاطلاعا ساماند و ايماهواره هايداده از استفاده با استانها نیا در طبيعي گردشگري بنديناحيه و شاناسایي

 شپوش شي ، دریا، سطح از ارتفات طبقات هاينقشه منظور این براي. پرداخت يا جامع مطالعه به جغرافيایي

 گردشااگري رایج يهامدل از و گردیده تهيه جمعيتي مراکز و تبخيرهم دما،هم باران،هم آب، منابع گياهي،

 سس . دش استفاده مطالعه مورد مناطق در طبيعي گردشگري بنديناحيه براي متمرکز و گسترده تفرج نظير

 در جغرافيایي اطلاعات ساااماند محيط در ايماهواره هايداده و صااحرایي اطلاعات با مذکور اطلاعات تلفيق با

 در متمرکز و گساااترده تفرج پتانسااايل داراي هايمحدوده نقشاااد متمرکز، و گساااترده تفرج يهامدل

 2/22 رب بالغ که دنديرس جهينت نیا به آنها. دیگرد استخراج مطالعه مورد هاياستان جنگلي يهااکوسايستم

 تفرج يكیاکولوژ توان يدارا شاده ذکر اسااتان ساه در شاده يابیارز هكتار 242091 مسااحت کل از درصاد

 باشديم متمرکر تفرج يبرا زين درصد 6/1 معادل و گسترده

 در جنگل از يبرداربهره تیریمد ليتحل و هیتجر و يبررس به يپژوهشا در (1332) همکاران و يدریح

 ريسسید ندیفرآ که کردند اني( در شاهرستان بانه پرداختند و بDPSIR ليتحل از اساتفاده)با  يشامال زاگرس

 نشان جیتان و است يتیریمد يزیربرنامه و يگزار استيس يبرا عوامل "يمعلول علت" رابطه بر يمبتن يليتحل

 و( جنگل سااطح درصااد 44) يزراع -جنگل سااطوح منطقه، در يسانت يبردار-بهره يهاسااتميساا از که داد

 نی. ااند افتهی يشتريب توسعه يبرداربهره يهاستميسا گریدرصاد ساطح جنگل( نسابت به د 3/42) يگلازن

 يريگكلش سب  و کرده جادیا پژوهش مورد يروستاها ستمياکوس تيوضع در را راتييتغ نیشتريب هاستميس

 يهاسازمان و يدولت تیریمد دستگاه طرف از يمختلف يتیریمد يهاپاساخ اند شاده منطقه يکنون تيموقع

 يهاسال در يگلازن کردن ممنوت به توانيم آنها مثل که است شاده ارائه تيوضاع نیا با مواجهه يبرا گرید

 يهااز شكار گونه يريجلوگ ،يزراع شهيب و يطوب يهاطرح از تیحما جنگل، در زراعت توسعه با مقابله ر،ياخ

 نآبگرمك) نو يها-يانرژ از استفاده طرح و نیگزیجا شتيمع يمعرف ،يگلازن تیریمد و يسامانده طرح نادر،

 ي. بررسکرد اشاره مرز در تيفعال ژهیو يهادفترچه صدور و بانه گاز شارکت توساط يگازرساان ،(يديخورشا

 و ياصل عوامل) شارانيپ يروهاين به هاپاساخ شاتريب در که دهديم نشاان آنها جینتا و شادهداده يهاپاساخ
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 همآون يموارد به که شااد شاانهاديپ فوق يتیریمد يهاپاسااخ کنار در نی. بنابرااساات نشااده توجه( يديکل

 يهادوره يبرگزار و يمحل يجنگلدار ياصول ياجرا نهيزم در دولت يتیحما و يقیتشو يهااستيس اختصاص

 يجنگلدار اصلاح و ستیزطيمح تيآنان از اهم يساطح آگاه يبه منظور ارتقا يامع محلجو آموزش و جیترو

 .شود توجه زين يسنت
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 در خارج از کشور شدههاي انجام پژوهش -2-2

 در جنگل تیریمد نانیآفرتوسعه مشارکت نقش يبه بررس يدر پژوهشا (2116) یو نگوچعبدالسجلام 

 به وجهت با راهبرد نیترمهم يمحل جوامع کمک به يمشارکت تیریمد کردند انيب و پرداختند بنگلادش کشور

 . است منطقه ياقتصاد -ياجتماع طیشرا

 پرداخت هند يایمدها التیا در آن نانیآفرنقش و جنگل تیریمد يبررس به يپژوهش در (2116) یشیر

 به دیبا و دهند توسعه و حفظ را هاجنگل ندتوانيمن یيتنهابه مردم و دولت از کدامچيه که داد نشان جینتا و

 . کنند تلاش داریپا يجنگلدار به دنيرس يبرا گریهمد کمک

 انيب و پرداختند داریدر توسعه پا DPSIRکاربرد مدل  يبه بررس يدر پژوهش (2118) ادوارد و همکاران

 يبرا يراهكار بلكه ساات،ين يالملل نيب يهامحور، صاارفاا جهت توسااعه سااازمان DPSIR كردیرو که کردند

 . است يفعل يكردهایرو در نفعانیذ و گرانیباز انيم موجود يهاينابرابر یيشناسا

 در يكیاکولوژ داریپا توسعه يابیارز در ريسسید مدل کاربرد يبررس به يپژوهش در (2113) نیهونگ و ج

 شااار،ف رومحرکه،ين يعنی سااتم،ياکوساا جنبه پنج ريسسااید مدل کردند انيب و پرداختند نيچ یيآنهو اسااتان

 . رديگيبرم در را يتیریمد يهاپاسخ و امديپ ،يکنون تيوضع

مشااكلات منابع  ليتحل يبرا يحل مؤثرراه ريسساایداشااتند د ديت ک (2112) و همکاران نگیتسججنرن 

 ن،ی. بنابرارديگيم صورت نفعانیمناسا  و بر اسااس مشارکت ذ يارهايبا در نظر گرفتن مع اسات و يعيطب

 . است يريگ ميتصم از يبانيپشت يبرا ديمف ابزار کی ريسسید

 DPSIR از استفاده با جنگل داریپا تیریمد يبررس به يپژوهشا در يپژوهشا در (2112) رایپاولا و ماکر

 راتييتغ با را ستیزطيمح بر يانسان يهاتيفعالاز  يفشاار ناش DPSIR چارچوب که کردند انيپرداختند و ب

 يهايريگاندازه کردن نهینهاد با نيهمآن جنگل تیری. مدساااازديم مرتبط يطيمح طیشااارا يپارامترها

 شااانن واکنش راتييتغ نیا به نساابت يعيطب منابع يابیکاهش فشااار و باز يابر يطيمحسااتیز و ياقتصاااد

 . دهديم

 با انسان رفاه بر يستیز تنوت ياقتصاد - ياجتماع اثرات يبررس به يپژوهش در (2114) همکاران و انگی

 يصنعت و ينيشهرنش که داد نشان جینتا و پرداختند ني( چJiangsu) سو انگيدر ج DPSIR مدل از استفاده

 نيهمآن ،يو خدمات گردشااگر يکشاااورز يور بهره ،يا منطقه يسااتیز تنوت يرو مثبت اثر يدارا شاادن

 يکشاااورز نهيزم در يمال تیحما و يفناور دانش، ني. همآندارد یيروسااتا ساااکنان يزندگ ياسااتانداردها
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زارها -گندم ريغ ياهيگ پوشش کربن، يسازرهي. در مورد ذخهست ساتمياکوسا ياجزا بر مثبت اثرات يدارا

 ريت ث يدارا يکشاورز يهاني. در مقابل، گساترش زمهساتند ساتمياکوسا در يمعنادار و مثبت نقش يدارا

 . است يمحل جوامع رفاه و يگردشگر درآمد و يمحل جوامع يازهاين نيت م ،يستیز تنوت در يمنف

 و چالشااها يبررساا به نيچ و آلمان کشااور دو در يميت کار کی در 2121 سججا  در همکاران و پیفل

را  یياشاااره کردند که ابزارها آنها. پرداختنددر هر دو کشااور  منظوره چند يجنگلدار تیریمد در هافرصاات

و آماده  مياستقرار ، ترم در يعلم يو مبان ي، اهداف اقتصادياجتماع باتمطال جمله ازاساتفاده کرد  توانيم

 يبرا ي، استفاده از محصولات چوب / جنگل و مشارکت مردم محلیيآب و هوا راتييمقابله با تغ يبرا يسااز

 يهاجنگلو هم به  ساااتیز طيدهد که هم به حفاظت از محيم امكان را نیبه ما ا يبه طور کل ،فقر شکاه

 .ميکن دايدست پ يديتول
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 هامواد و روش -3

 منطقه مورد مطالعه -3-1

  موقعیت و مساحت -3-1-1

ورد م منطقه ن،يشهرستان ورام يزداريو آبخ يعياداره منابع طب يارائه شده از سو يهابا اساتناد به نقشه

 نی. اباشديم هكتار 2/1202و بخش جوادآباد و دهستان بهنام با مساحت  نياز شهرستان ورام يمطالعه بخش

متر در ارتفاعات  211 يایاز سطح در ارتفات نهيشايارتفات و نسابتاا هموار با ب کم ينهايمنطقه به صاورت زم

. استمتر  212 زين ایارتفات از سطح در يوزن نيانگيم ني(. همآن1-3متر است )شكل  221 نهيو کم يشمال

را در فصل بهار در مناطق مورد مطالعه نشان  يگردشگر يپوشش و جاذبه ها عتيوض 3-3و  2-3 يشاكلها

   دهند. يم

 :است 1-3جدول شرح به طرح نیا در مطالعه مورد منطقه سه یيايجغراف عرض و طول

 UTMمختصات منطقه مورد مطالعه به  -1-3جدو  

 X)طول جغرافيایي( Y)عرض جغرافيایي( 

 3222002 111221 فخرآباد

 3222324 144002 شكرآباد

 3224132 122190 دولت آباد
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه:  -1-3شکل 

 منطقه فخرآباد؛ ج(منطقه شکرآباد و د( منطقه دولت آبادالف( موقعیت شهرستان ورامین در کشور؛ ب( 

 

 

 تصاویري از منطقه مورد مطالعه در فصل بارش -2-3شکل 

 (ج

 (الف

 (د (ب
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 تصاویري از منطقه مورد مطالعه -3-3شکل 

 

 روش تحقیق -3-2

 هشرایط اکولوژیکی منطقه اجراي پروژ -3-2-1

 مشهد –هن تهران آراه  هيدر حاش نيجنوب شهرستان ورام يلومتريک 31منطقه مورد مطالعه در فاصاله 

در  انهسال متوسط ياست. دما متر 222 ارتفات به آبشور رودخانه بستر متوسط منطقه ارتفات حداقل. دارد قرار

منطقه خشک و سرد است دوره  ميمتر و اقليليم 20سالانه  يبارندگ نيانگيم ،گراديدرجه ساانت 3/21منطقه 

منطقه را شامل  نیو ماه اول زمستان دوره مرطوب ا زیيماه بوده و تنها ماه آخر پا 10منطقه  نیخشاک در ا

 نيورام يهواشناس ستگاهی. اطلاعات ثبت شاده باد در ادوجود دار خبندانیماه از ساال امكان  1. در شاودمي

گرم  ينابايب ميآمبرژه، اقلمنطقه با استفاده از روش  مياست. اقل يغرب يکه جهت باد غال  جنوب دهدينشان م
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 يدر دو منطقه فصاال يفصاال يهاانیو جر ميهساات يمی. در منطقه فاقد رودخانه دادهديرا نشااان م انهيم

 (. 1391و همكاران  تي)نصر دیبامي انیجر بو گل آ خانيبندعل

  (ی و سالیانهلپراکنش بارندگی ماهانه، فص)بارندگی  -3-2-2

 (،2-3جدول ) بارندگي ایستگاه هواشناسي ورامين (ميلادي 2012تا  2002)ساله 10گيري از آمار با بهره

ميانگين بارندگي ساليانه منطقه . را نشان مي دهدده طرح دومح ايمقدار بارندگي ماهانه، فصالي و سااليانه بر

ه ال بمختلر س تغييرات نسابتاا زیادي اسات. توزیع بارش ساالانه در فصول که داراي دامنه باشادميمتر ميلي 20

. با ورود باشااادميثر در رشاااد و رویش گياهان بویژه در انطباق با دماي محيط وعنوان عاامال بساااياار مهم و م

تان طوریكه در طول فصل زمسه ميزان بارندگي روند افزایشي را نشان ميدهد ب زا در فصل پایيز، سيستمهاي باران

ماه دوره کم بارش شاروت شده و تابستان کمترین بارندگي ردادرساد. از اواخر خخود مي توزیع بارندگي به حداکثر

عمولاا از که م باشدميها نشان ميدهد که قسمتي از بارندگي به صورت برف . همآنين بررسيباشدميفصلي را دارا 

(1322طرح اجرایي مدیریت مناطق بياباني ابردژ شاااهرساااتان ورامين، ) نمایدمي اواخر آذر شااروت به ریزش

 -4-3شكل ( و مترميلي)ارتفات بارندگي ماهانه، فصالي و ساالانه ایساتگاه هواشاناساي ورامين  -3-3جدول 

 را نشان مي دهند.  نمودار درصد ميانگين بارش فصلي در منطقه مورد مطالعه

 

 (میلیمتر)آمار بارندگی ماهانه و سالانه ایستگاه هواشناسی ورامین  -2-3جدو  

 بارش سالانه دسامبر نوامبر اکتبر سستامبر آگوست ژولاي ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه سال

2007 2 31/862/126/94/720001/614/230/1175/4

2008 32/514/40¼4110016/929/791/9

2009 79/73825/650/5003/82/916/412/5121/4

2010 192512/613/690000017096/2

2011 359/522/512/57/40016025/454/22184/5

2012 2/429/68/227/86/60/40005/432/438/3151/1

2013 169/318/2¾10502004/721/490

2014 89/416/49/3710004/316071/4

2015 38/321/18/50/50506/35/920/120/499/1

2016 170/617/122/77/3000007/636/8109/1

2017 2831/252/522/322/5020000/21159/7

15/416/324/415/87/60/90/71/60/94/217/217/5122/7 ميانگين ماهانه
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 (میلیمتر)ارتفاع بارندگی ماهانه، فصلی و سالانه ایستگاه هواشناسی ورامین  -3-3جدو  

  پایيز  تابستان   بهار  زمستان  فصل
 سالانه

 دسامبر نوامبر اکتبر سستامبر آگوست ژولاي ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه ماه

 122/7 17/5 17/2 4/2 0/9 1/6 0/7 0/9 7/6 15/8 24/4 16/3 15/4 ميانگين بارندگي ماهانه

 يلميانگين بارندگي فص
(mm) 

 56/1  24/4   3/3  38/9  122/7 

 يلميانگين بارندگي فص

 (درصد)
 37/0  16/1   2/2  25/7  81/0 

 

 

 نمودار درصد میانگین بارش فصلی در منطقه مورد مطالعه -4-3شکل 

 

  درجه حرارت 

روند. این ت ثيرگذار در رشاااد و رویش گياهان به شااامار ميعوامال حرارتي از مهمترین فاکتورهاي اقليمي 

باشاند. درجه حرارت، شاخصي از شدت مي هغيرعوامل تابع عرض جغرافيایي، ارتفات از ساطح دریا، ناهمواري و 

و ها ه، عواملي مانند ميانگين دما، ميانگين کمينگرماسااات. براي بررساااي و شاااناخت رژیم حرارتي هر منطقه

 . بااندذکر شده 6-3و  1-3 ،4-3هاي جدولدر هاي حرارتي شاوند. شااخصمي گيرياندازهها نهيميانگين بيشا

 توجااه بااه آمااار و اطلاااعااات این ایساااتگاااه، پااارامترهاااي ماااهااانااه و ساااالااانااه حرارتي منطقااه در جاادول 

اجرایي طرح ) اسااتدرجه سااانتيگراد  3/21ميانگين سااالانه دماي منطقه طرح  آمده اساات. 1-3و شااكل  3-2

 .(1329مطالعات تفصيلي منطقه سياهكوه ورامين، 
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 (سانتیگراد درجه)آمار میانگین دماي ماهانه و سالانه ایستگاه هواشناسی ورامین  -4-3جدو   

 دسامبر نوامبر اکتبر سستامبر آگوست ژولاي ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه سال
ميانگين 

 سالانه

2007 4/5 8/6 11/4 18/8 26/2 31/7 33/5 32/4 28 20/4 14/6 5/7 19/7 

2008 -3/8 5/5 18/5 22/3 26/2 31/7 34/2 32/5 28/9 21/8 12/3 6/4 19/7 

2009 5/6 10/1 15/2 15/9 25/3 29/9 34/4 32/4 26/4 21 13 7/9 19/8 

2010 9/3 10/2 15/8 20/3 25/8 33/2 35/1 32 28 23/7 13/4 9/6 21/4 

2011 5 8/1 12/6 20/5 26/2 33 34/8 32/6 28 20/1 8/9 6/2 19/7 

2012 5/7 5/7 11/1 20/4 26/7 31/2 33/6 33/4 28 21/3 13/6 6/9 19/8 

2013 7/2 10/2 15/1 20/5 24/8 31/3 34/9 32/1 29/9 20/6 13/6 5/8 20/5 

2014 6/6 7/4 14/7 20/7 27/5 32/9 34/7 33/9 29/8 19/8 11/3 8/7 20/7 

2015 8/2 9/8 13/1 21/5 27/7 34/6 34/9 33/2 27/7 22/5 11/9 6/1 20/9 

2016 8/5 11/2 15/2 19/8 27/8 31/6 34/2 32/3 29 21 11/5 7 20/8 

2017 6/6 6/9 13 19/5 27/4 32/6 34/3 32/6 28/6 21/4 14/7 9/5 20/6 

ميانگين 

 ماهانه
5/8 8/5 14/2 20/0 26/5 32/2 34/4 32/7 28/4 21/2 12/6 7/3 20/3 
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 (درجه سانتیگراد)آمار میانگین بیشینه دماي ماهانه ایستگاه هواشناسی ورامین  -2-3جدو  

 دسامبر نوامبر اکتبر سستامبر آگوست ژولاي ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه سال

2007 17/3 18/6 21/8 28/2 37/6 41/4 41/8 40/2 38 32/2 26/6 16 

2008 7/2 18/6 31/8 35/6 37/8 39/4 44/2 42/4 40/4 33 19/6 17/2 

2009 16/6 20/4 27/2 27/6 37/6 40/6 43/6 42/2 35/8 31/8 24/8 16/4 

2010 19 23/2 32 29/8 38/2 42/6 45/2 42/6 40/6 35/4 23/6 21 

2011 14/6 17/2 26/2 33 39 42/8 44/8 43/4 38/8 34/6 20/6 15/4 

2012 15 20 24/6 32/8 37/4 40/6 43/2 42 38 32/8 25/6 16/4 

2013 19/8 20 27/4 30/8 35/6 41 45/6 42 39/6 36/2 23/6 19 

2014 17/8 19/8 24/4 32/4 37 42/8 45/4 45/4 40 36/4 19/2 18/6 

2015 18/4 17/8 24/2 33/8 38/6 45 44 43/6 38 35/4 19/8 17/4 

2016 17/8 26/4 27/8 35/2 38/8 43/4 44 41 39/4 33 28/4 19/4 

2017 15/2 20/6 23/4 33/8 37/6 42/4 43/4 41/2 40/6 33/2 28/2 20/4 

17/9 23/6 34/0 39/0 42/4 44/1 42/0 26/432/137/7 20/2 16/2ميانگين

 

 ( گرادی)درجه سانت نیورام یهواشناس ستگاهیماهانه ا يدما نهیکم نیانگیآمار م -6-3جدو  

 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر آگوست ژولاي ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه سا 

2007 -6/1 -2/8 -1 2/6 10/6 15/4 19/4 19/2 11 6/6 -0/8 -5 

2008 -17/6 -7/2 1/6 6 9 16/4 19/6 17/6 12 7 -0/4 -4/8 

2009 -5/4 -1/2 1/4 0/4 9/4 12/6 18/6 15/2 10/2 5 -2 -3/6 

2010 -4/4 -5/6 1/8 7/6 8/4 16 21/2 17/8 12/4 7/6 0/2 -4/4 

2011 -7 -4/4 -3/8 5/4 10 16/6 20/8 12/6 13 4/8 -2 -2/4 

2012 -6/4 -5/4 -4 4/4 12/8 16/6 20/4 18 14 6/8 1/2 -3/8 

2013 -6/6 -2/2 -2 6 10 16 18 18 12/6 4/4 4 -5/4 

2014 -4 -10/4 0 0 13 14/2 2 19/2 13/8 6 0 -1/8 

2015 -3/6 -3/8 -1 6/2 11/4 18/2 15/8 17 12/6 6 -1/2 -2/4 

2016 -5/2 -6 2/4 1/2 13 15/4 19/6 15/8 10/6 6 -9/2 -2/4 

2017 -4/2 -4/8 0/8 1/8 12/8 16/4 18/2 16/4 12 5/8 -1/6 -2/2 

 3/5- 1/1- 6/0 12/2 17/0 17/6 15/8 10/9 3/8 0/3- 4/9- 6/4- میانگین

 

 (گراد درجه سانتی)پارامترهاي ماهانه حرارتی ایستگاه هواشناسی ورامین  -8-3جدو  

 دسامبر نوامبر اکتبر سستامبر آگوست ژولاي ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه پارامتر

ميانگين بيشينه دماي 

 ماهانه
16/2 20/2 26/4 32/137/7 42/0 44/1 42/4 39/0 34/0 23/6 17/9 

 7/3 12/6 21/2 28/4 32/7 34/4 32/2 26/5 20/0 14/2 8/5 5/8 ميانگين دماي ماهانه

ميانگين کمينه دماي 

 ماهانه
-6/4 -4/9 -0/3 3/8 10/9 15/8 17/6 17/0 12/2 6/0 -1/1 -3/5 
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 (درجه سانتیگراد )پارامترهاي حرارتی ماهانه -2-3شکل 

 

 منحنی آمبروترمیک

که بر اساااس اطلاعات  باشاادميمنحني آمبروترميک نشااان دهنده دوره خشااكي و مرطوب در منطقه 

ماه بوده و تنها ماه آخر پایيز  11آمده است. بر این اساس دور خشک در منطقه  6-3بارندگي و دما در شكل 

  .شودمي دوره مرطوب این منطقه را شامل (دسامبر و ژانویه)و ماه اول زمستان 

 

 منحنی آمبروترمیک -6-3ل شک

  

 یخبندان و دوره آن 

 مينه. با توجه به کباشدميگراد تر رفتن دماي کمينه روزانه از صفر درجه سانتيیخبندان به معناي پایين

ژانویه، فوریه، مارس )ي ورامين در دوره آماري موجود، در پنج ماه از سال ماددماي ثبت شده در ایستگاه هم

 امكان یخبندان وجود دارد. ميانگين کمينه دماي این ماهها نيز زیر صافر درجه سانتيگراد (دساامبر،نوامبر و 
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   (.2-3 )ثبت شده است 

  تبخیر و تعرق پتانسیل 

این عامل خود به عواملي نظير باد و سارعت آب، ساعات آفتابي، نم نسبي و تابش خورشيد بستگي دارد و 

 . مقدار تبخير و تعرق پتانسيل باباشدمي ویژه در مناطق خشک ي محيط بهازعوامل مهم در شناسایي توان آب

 جدول)شده است  گيرياندازهمتر ميلي 4/1321وایت اصالاح شده در محدوده طرح ثتورناساتفاده از روش 

 .(1392طرح مرتعداري چندمنظوره دوازده امام و مكرش، ) (3-2

 

 

 (درصد)نوسانات ماهانه تبخیر و تعرق پتانسیل در ایستگاه هواشناسی ورامین  -8-3شکل 

 (میلیمتر) مقادیر ماهیانه و سالیانه تبخیر و تعرق پتانسیل در ایستگاه هواشناسی ورامین -7-3جدو   

 سالانه دسامبر نوامبر اکتبر سستامبر آگوست ژولاي ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه

2/9 7/3 30/4 74/5 163/6 261/4 313/5 260/6 164/5 76/6 19/2 4/9 1379/4 

 

  (شدت –جهت  –سرعت )باد 

. ضمن آنكه زمان و باشادميگاهي مفيد و در مواقعي مضار  باد بر پوشاش گياهي اثرات متفاوتي داشاته،

 هوا و سرديهمآنين خشک بودن و یا مرطوب بودن جریان  ثر است.وفصل وزش نيز در این کيفيت بسيار م

اسااات که بویژه در مناطق خشاااک بر پوشاااش گياهي بسااايار  و یا گرمي باد هر یک داراي اثرات متفاوتي

گردند. در وزند عموماا موج  افزایش رطوبت محيط ميمي . بادهاي مرطوب که از شمالباشادميتاثيرگذارتر 
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و افزایش تبخير و تعرق در  وزد موج  افزایش خشاااكي محيطمي مقابل بادهاي گرم از جنوب منطقه طرح

. علاوه بر این، بادها گاهي با گرد و خاک نيز همراه است و موج  صدمه به گياهان شده و شودمي هارساتني

شاده باد در ایساتگاه هواشاناساي ورامين نشان  بررساي اطلاعات ثبت. نمایدرا خشاک مي هابرگها و شااخه

 بي است . ردهد که جهت باد غال  جنوب غمي

 آمده است .  9-3انگين سرعت باد ماهانه و ميانگين سرعت باد بيشينه ماهانه در جدول مي

 (متر بر ثانیه)میانگین سرعت ماهانه باد در ایستگاه همدیدي ورامین  -3-3جدو  

 دسامبر نوامبر اکتبر سستام آگوست ژولاي ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه سال

ميانگين سرعت باد 

 ماهانه
2/2 2/7 3/3 3/1 3/3 3/1 2/5 1/8 1/9 1/9 1/5 1/5 

ميانگين سرعت 

 بيشينه باد ماهانه
12/9 11/9 14/7 15/2 16/2 11/1 9/6 8/6 11/2 11/3 10/3 12/0 

  

  میلاق

 هاي مشخص کننده اوضات یکهاي هواشناسي است و حالت ميانگين کميتاقليم نتيجه ت ثير توأم پدیده

 يهاروشبندي اقليمي بر اساس  لحظه وقوت آن بدسات ميدهد. به طور کلي تقسيممنطقه را بدون توجه به 

 هوایي مانند درجه حرارت، بارندگي و ... منجر به یافتن مناطق مختلر با ت ثير دادن عوامل مشاااترک آب و

 ه. براي تعيين اقليم منطقه مورد مطالعشودميي مشاترک از نظر نوت پوشش گياهي و خاک هاویژگيداراي 

 از دو روش دومارتن و آمبرژه استفاده شده است. 

 با استفاده از روش دومارتن  یم منطقه طرحلتعیین نوع اق 

 در روش دومارتن براي تعيين اقليم، با برقراري رابطه بين درجه حرارت و رطوبت، ضری  خشكي را بدست

ضری   Iو با استفاده از اقليم نماي دومارتن، اقليم منطقه مشخص ميگردد. که در آن 𝑇(⁄𝑃=  𝐼 )+ 10) )آورده

.بر  باشدمي سانتيگراد رجهميانگين دماي ساراليانه به د Tميانگين بارندگي سااليانه به ميليمتر و  Pخشاكي ،

 (.10-3جدول )اند  بندي شده نوت آب و هوا به صورت زیر طبقه 1اساس فرمول دومارتن 
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 انواع آب و هوا بر اساس روش دومارتن -11-3جدو  

 يملنوت اق خشک نيمه خشک مدیترانه اي نيمه مرطوب مرطوب بسيارمرطوب

 ضری  خشكي 11کوچكتر از  1/11تا  11 1/23تا  21 1/27تا  24 1/34تا  28 35بزرگتر از 

  

 )، ضااری  𝑇= 3220 ℃و  𝑃 = 122.7 𝑚𝑚شااده درمحدوده طررح(  گيرياندازهبا توجه به پارامترهاي  

 تعيين شد. « خشک»محاسبه گردید. با استفاده از روش دومارتن، اقليم منطقه  4خشكي دومارتن 

 

  تعیین نوع اقلیم منطقه با استفاده از روش آمبرژه

 شينهميانگين بيبندي اقليم آمبرژه نياز به آمار و اطلاعات  براي تعيين اقليم محدوده طرح از طریق طبقه

 هاي درجه حرارت در سااردترین ماه سااال و ميانگيندرجه حرارت در گرمترین ماه سااال و ميانگين کمينه

𝑃2 𝑄⁄(𝑀 2)مول آمبرژه ر. پ  از تعيين پارامترهاي درجه حررارت و ضری  از طيق فباشدميبارندگي سالانه 

− 𝑚2000) در  گيري شدهاندازه . پارامترهايشودمي آمبرژه تعييننماي  نوت اقليم منطقه با اساتفاده از اقليم

  آمبرژه به شرح زیر است: براي استفاده در فرمول محدوده طرح با استفاده از آمار ایستگاه هواشناسي ورامين

Mدرجه 3/314درجه سانتيگراد برابر با  3/31هاي درجه حرارت درگرمترین ماه ساال : ميانگين بيشاينه 

درجه  1/222با  بردرجه سانتيگراد برا 1/1هاي درجه حرارت در سردترین ماه سال گين کمينه: ميانmکلوین؛ 

 4/11برابرر برا Qمتر. با اسااتفاده از فرمرول آمبرژه ضاارری ميلي 2/122: ميانگين بارندگي سااالانه Pکلوین؛ 

ترتي   نياز داریم. به این mو  Qنماي آمبرژه به دو فاکتور  محاسابه شاد. براي تعيين اقليم با استفاده از اقليم

 یيطرح اجرا، 2-3)شكل  دهدرا نشان مي« اقليم بياباني گرم ميانه»اقليم منطقه با اساتفاده از روش آمبرژه ،

 (1322 ن،يورام شهرستان ابردژ يابانيب مناطق تیریمد
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 نماي آمبرژه و تعیین اقلیم منطقه طرح اقلیم -7-3شکل 

 

  منابع آبی -3-2-4

 ی و میانگین آبدهی آنها لي دائمی، فصهارودخانه

ي فصلي منطقه در دو رودخانه فصلي بندعليخان هادر محدوده طرح رودخانه دائمي وجود ندارد و جریان

ناوب از صورت مت و به (بسته به فصل سال)یابد. رودخانه بندعليخان با آبدهي متغير مي جریان (گلاو)وگلآب 

زمستان و اوایل ل وفصیابد. این رودخانه در بهار در شمالغرب و غرب منطقه جریان مي اواساط پایيز تا اواسط

بهار با ورود جریانهاي سيلابي به غرب منطقه ،با ایجاد تالاب فصلي در امتداد خاکریز و جاده موجود در منطقه 

ي مرکزي منطقه با هاقسمت.رودخانه گلاو نيز که در  شودميپوشاش گياهي مناسابي را سب   (9-3شاكل)

منطقه  از دیگر منابع آبي فصاالي (بسااته به فصاال سااال)جهت غرب به شاارق جریان دارد با آبدهي متناوب 

طرح اجرایي ) .باشدمي ي از آنها با محدودیت همراهبرداربهره. آب هر دو رودخانه شور بوده و امكان باشادمي

 (1322مدیریت مناطق بياباني ابردژ شهرستان ورامين، 

 

 خاکریز و جاده موجود در غرب منطقه -3-3شکل 
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 تنها یک چشامه فصلي در ارتفاعات دوازده امام به نام گلآشمه با آبدهي کمتر از نيم ليتر بر ثانيه موجود

  .باشدمي

 چاه مالداري، قنات و دیگر منابع آبی 

منطقه در قسمت تاغكاري شده وجود دارد که با بازدید انجام شده، تنها یكي از دو چاه مالداري در شارق 

 تاحيي براي دام و برداربهرهانبار بتوني و آبشاااخور بوده و قابل شاااور، داراي تلمبه بادي، آب آنها با آب ل 

براي سااايراب . در مرتع مورد مطالعه قنات و منبع آب دیگري وجود ندارد. دامداران باشااادمي منطقه وحش

 که در منطقه توسااط سااازمان محيط (به همراه آبشااخور)انبارهاي بتوني ها از تانكر و و دیگر آبدام کردن

طرح اجرایي مدیریت مناطق ) (.10-3شكل  )کنندمي ، استفادهشودمي زیسات نص  شده و با تانكر آبگيري

 (1322بياباني ابردژ شهرستان ورامين، 

 

  

 

 نمایی از آبانبارها و تانکرهاي آب موجود در منطقه 11-3شکل 
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 مطالعه پوشش گیاهی -3-2-2 

 فهرست گیاهان محدوده طرح 

 آمده است.  11-3ي گياهي محدوده طرح در جدول هاليست گونه

 ن،یورام اهکوهیمنطقه س یلیمطالعات تفص ییطرح اجرابرگرفته از هاي گیاهی منطقه )فهرست گونه -11-3جدو  

1373)) 

 موارد استفاده زادآوري طول عمر رویشي شكل نام  فارسي مي گياهلنام ع خانواده

Amaranthaceae 

Anabasis setifera علوفه بذر چندساله بوته آسماني سيخكدار 

Atriplex canescens علوفه بذر چندساله بوته شور سفيد 

Atriplex halimus علوفه بذر چندساله بوته اي سلمكي بوته 

Atriplex verruciferum - علوفه بذر چند ساله بوته 

Atriplex leucoclada علوفه بذر چند ساله بوته سلمكي 

Bienertia cycloptera علوفه بذر یكساله بوته تكمه شور 

Halanthium rariflorum علوفه بذر یكساله بوته گل شورهزار 

Halocnemum strobilaceum علوفه بذر چندساله بوته گنگ 

Halothamnus auriculus علوفه بذر چندساله بوته عجوه 

Halostachys belangeriana علوفه،دارویي بذر چندساله بوته مارونگ 

Gamanthus gamocarpus علوفه بذر چندساله بوته دانه شور 

Salsola tomentosa علوفه بذر چندساله بوته بوه شور 

Salsola crassa علوفه بذر چندساله بوته علر شور الوان 

Salsola  jordanicola علوفه بذر چندساله بوته علر شور اردني 

Salsola nitraria علوفه،حفاظت بذر چندساله بوته علر شور سودي 

Salsola rigida علوفه بذر چندساله بوته علر شور 

Salsola kali علوفه بذر چندساله بوته علر شور 

Seidlitzia  rosmarinus علوفه،حفاظت بذر چندساله بوته اشنان 

Suaeda aegyptiaca علوفه بذر چندساله بوته سياه شور مصري 

salicornia herbacea علوفه بذر یكساله بوته قليا 

Petrosimonia glauca علوفه بذر چندساله بوته سراج 

Cornulaca aucheri علوفه بذر چندساله بوته سلنج 

Haloxylon persicum حفاظت خاک بذر چندساله درختآه زرد تاغ 

Haloxylon aphyllum حفاظت خاک بذر چندساله درختآه سياه تاغ 

Spergularia marina - علوفه،دارویي بذر یكساله علفي 

Asteraceae 

Artemisia sieberi علوفه،دارویي بذر چندساله بوته درمنه دشتي 

Gymnarrhena micrantha علوفه بذر یكساله علفي چشم زمين 

Launaea acanthodes علوفه بذر چندساله بوته چرخه 

Onopordon leptolepis علوفه بذر چندساله علفي خارپنبه 
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Senecio vernalis علوفه بذر یكساله علفي پير گياه بهاره 

Resedaceae Reseda aucheri علوفه بذر چند ساله بوته ورث بياباني 

Tamaricaceae 
Tamarix leptopetala حفاظت خاک بذر چندساله درختآه گز گل گوچک 

Tamarix ramosissima حفاظت خاک بذر چندساله درختآه سرخ گز 

Capparidaceae Capparis spinosa  علوفه،دارویي بذر چندساله علفي کاپاری 

Convolvulaceae Cressa cretica  علوفه بذر یكساله علفي مورچهعلر 

Dipsacaceae Scabiosa  olivieri علوفه بذر یكساله علفي گل کبوتر 

اي اسات واقع در جنوب اساتان تهران، غرب اساتان سمنان و شمال استان قم که با منطقه طرح گساتره

اني و استسي سرد ناحيه ایرپابو، در منطقه به شرایط اکولوژیكي آن، براساس تقسيمات اکولوژیک هانري توجه

  توراني و براساس تقسيمات فيتوگرافيک کشور در ناحيه ایران و توراني قرار دارد.

 : است این مرتع از نظر شرایط ژئومورفولویكي شامل دو بخش

 گستره دشتي هموار و کم شي   .1

 ماهوري  گستره کوهستاني و تسه .2

هاي ایجاد شااده بر اثر شااي ، نوت خاک و ریزاقليم ها،ناهمواريدر هر کدام از این دو گسااتره، با توجه به 

ر گياهان منطقه، بوته اي و تخورد. فرم رویشي بيشهاي متعددي از گياهان به چشم ميشرایط محيطي، گونه

 انوات( Artemisia sieberi) هایي همآون درمنه دشتيگونه. باشدميي یكساله مقاوم به شوري خاک هاگونه

 علر شااور (،.Salsola spp) اشاانان(، Seidlitzia rosmarinus) اسااكنبيل، (Calligonum comosum) تاغ

(Haloxylon spp.) ،چند نوت گز (Tamarix spp. ،)خارشتر (Alhagi maurorum ،)چمن شور (Aeluropus 

spp. )یياجرا )طرحباشااند. برخ یكساااله از گياهان شاااخص این مرتع مي هاي گندمي و پهنو انوات گونه 

 (1329 ن،يورام اهكوهيمنطقه س يليمطالعات تفص

رویه در ساالهاي گذشاته، اثرات محسوسي بر پوشش گياهي از نظر برداري بيشارایط آب و هوایي و بهره

غال  منطقه  تراکم گونه درمنه دشااتي که گياه شاااخص و بر اثر فشااار چرا،. کمي و کيفي گذاشااته اساات

بخش قابل  ، این گونهاتعمر یي از ها. در بخش(11-3شكل )، در بيشاتر پهنه مرتع کم شاده اسات باشادمي

هاي طوقه هاي هوایي خود را از دساات داده و برگها به صاااورت فلساااي شاااكل در اطرافاي از پایهملاحظه

 اند که نشان از نابودي آن در آینده دارد. تهي گياه را در برگرفتهميان
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 ونه درمنه در منطقه مورد مطالعهگ 11-3شکل 

  

 ترین آنها ميتوان هاي متعددي از جن  علر شور در تمامي پهنه مرتع به چشم ميخورد که از فراوانگونه

اشاره نمود. این گياه خوشخوراک و مقاوم به شوري، به دليل چراي بيش از حد در  S rigidaو  S nitrariaبه 

  .ذیردپدهي نرسيده و ازدیاد طبيعي آن به سختي انجام مي به مرحله دانه (باشدمي که زمان باروري آن)پایيز 

که  دباشمي (پایيز و زمستان در)ي مقاوم به شوري و خوشخوراک براي شتر و گوسفند هاگياه اشناناز گونه

به همين دليل قادر اسات مقدار زیادي نمک را در اندامهاي هوایي خود ذخيره کرده و از شوري خاک بكاهد. 

گياه با ایجاد پوشش مناس  از  . همآنين اینشودمي ي اصالاح خاکهاي شاور از این گياه استفادههاطرحدر 

، 12-3شااكل )نماید مي کویر ایفا حرکت شاانهاي روان جلوگيري کرده و نقش مهمي در مبارزه با گسااترش

 (1329 ن،يورام اهكوهيمنطقه س يليمطالعات تفص یيطرح اجرا
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 گونه اشنان 12-3شکل 

  

آبي است. این  اي ساازگار به شرایط بياباني و مقاوم به خشكي و کم درختآه (C. comosum)اساكنبيل 

 .خوردمي غرب منطقه به وفور به چشم گونه در نواحي مرکزي و شمال

کاشت اي از بخشهاي شمال شرق، شرق و مرکز محدوده مورد مطالعه، تاغزارهاي دست  در پهنه گسترده

 سال ده اي گسترده آن، طي چندت بالا به خشاكي و سايساتم ریشاهمطبيعي وجود دارد که به دليل مقاو و

 رراهيهاي روان در مسبراي جلوگيري از گسترش بيابان و حرکت شن زدایي، ي بيابانهاطرحگذشته در قال  

ر زدایي د ظر احيان پوشش و بيابانتهران ایجاد شده است. این گستره، یكي از مناطق نادر از ن –سمنان  آهن

در د وموجي تاغ هاهاي جانوري مانند جبير و ... را در خود جاي داده اساات .گونهکه گونه باشاادميکشااور 

محدوده  . در اینباشااادمي H. aphyllumتاغ(  گونه غال ) و ساااياه(H. persicum )شاااامل زردتاغ منطقه

نيز دیده  (.ramosissima T )  گزو ساارخ ( .leptopetalaT )شااامل گز گل کوچک یي از جن  گزهاگونه

طرح ، 13-3)شكل ایجاد نموده است  هاکه به همراه تاغ، پوشش مناسبي را در منطقه و کناره آبراهه شودمي

 (1329 ن،يورام اهكوهيمنطقه س يليمطالعات تفص یياجرا
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  هاپوشش گز در اطراف آبراهه 13-3شکل 

 

 نزدیک هايدیگر گونه سازگار به شرایط منطقه، بيشتر در مرکز و بخش (A. maurorum)خارشاتر ایراني 

  .شودميهاي شتر چرا . این گونه دارویي بوسيله گلهشودميبه مستثنيات دیده 

یي با هاگندمي مقاوم به شااوري اساات که در پهنه A. lagopoidesو  A. littoralisچمن شااور با دو گونه 

 متراکم دیده تور، به صااباشاادمي آب ي بندها و خاکریزها که محل تجمع روانهابالا، کنارهسااطح ایسااتابي 

   (.14-3شكل ) شودمي
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 چمن شور در غرب منطقه 14-3شکل 

 

شوند که در بهار در مي هاي گندمي و فورب یكسااله بخش مهمي از پوشاش گياهي منطقه را شاملگونه

 چراي بهاره این مرتع را تشكيل زمساتان وشاوند و بخش مهمي از علوفه دام در مي بيشاتر پهنه مرتع دیده

  دهند .مي

طرح اجرایی مطالعات تفصیلی منطقه سیاهکوه ورامین، ) ي گیاهی منطقه مورد بررسیهاتیپ 

1373): 

 تيپ گياهي به شرح زیر شناسایي شد: 1در این منطقه 

 Artemisia sieberi + Salsola tomentosa + Tamarix spp: 1تیپ 

 علر شور، انوات گز به ،ي، درمنه دشات (Ar. si. + Sa. to. + Ta. Spp: .يبا علامت اختصاار) پيت نیدر ا

 .شدند یيغال  شناسا يهاعنوان گونه

 Haloxylon persicum + Annual plants + Artemisia sieberi :2تیپ 

ساله و  کی يهازردتاغ، انوات گونه (Ha. pe. + Annual plants + Ar. Si: يعلامت اختصار ) پيت نیدر ا

 .شدند یيغال  شناسا يهابه عنوان گونه يدرمنه دشت

 Artemisia sieberi + Alhagi maurorum: 3تیپ 

غال   يهابه عنوان گونه يرانیو خارشااتر ا يدرمنه دشاات (Ar. si. + Al. ma. ي)اختصااار پيت نیدر ا

 شدند. یيشناسا
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 Artemisia sieberi+Salsola tomentosa+Calligonum comosum+Seidlitzia  rosmarinus :4تیپ 

درمنه دشاااتي، علر  (Ar. si. + Sa. to. + Ca. co. + Se. roباا علاامت اختصااااري: .)در این تياپ 

 .ي غال  شناسایي شدندهاشور،اسكنبيل و اشنان به عنوان گونه

 Salsola spp. + Aeluropus littoralis :2تیپ 

شااور به عنوان انوات علفشااور و چمن (Sa. spp. + Ae. Li ) با علامت اختصااارياختصاااري در این تيپ

 .شناسایي شدند ي غال هاگونه

طرح اجرایی مطالعات تفصیلی منطقه سیاهکوه ورامین، ( بررسی اقتصادي اجتماعی -3-2-6

1373( 

 تعاریف و مفاهیم :

شاااده که با همدیگر در یک اقامتگاه زندگي مي کنند و با یكدیگر هم خرج خانوار: از چند نفر تشاااكيل 

 هستند. فردي که تنها زندگي مي کند نيز یک خانوار است.

 بعد خانوار: ازتقسيم جمعيت بر خانوار حاصل مي گردد  

 شودمينسبت جنسي: عبارتست از تقسيم تعداد مردان بر زنان وبه صورت در صد بيان 

 باشدميسال وبالاتر  61سال و  64تا11سال،   11سني : شامل سه گروه سني زیر گروههاي عمده 

 گردد.حاصل مي100سال و بالاتر ضرب در  6درصد باسوادي: این ميزان از تقسيم جمعيت با سواد به جمعيت 

ساله به  11-64بالاتر  بر جمعيت  سال و 61سال  و 0-14از تقسيم جمعيت :نسابت سارباري اقتصاادي 

   .آیددست مي

 ورد مطالعهممنطقه  و اقتصادي بررسی ساختار اجتماعی

ساااکن ورامين، پاکدشاات و روسااتاهاي منطقه مورد مطالعه بوده و داراي مورد مطالعه منطقه  ساااکنان

دهي و حمایت باشند و تحت پوشش سازمان عشایر کشور خدماتروساتایي و عشاایر یكجانشين مي سااختار

شوند. برخي از دامداران نيز مي فصول گرم سال به همراه چوپان به مراتع یيلاقي کوچ دادهشوند. دامها در مي

به دليل نداشاتن مراتع ميانبند و یيلاقي، دام خود را در روساتا نگهداري نموده و به صورت دستي و یا اجاره 

 . کنندمي مزارت تعلير چرپ 

 شهرستان ورامین
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 31است و در  رامينو اسات که مرکز آن شهر اساتان تهران يهاشاهرساتانیكي از  شاهرساتان ورامين،

اسااات. شاااهرساااتاان ورامين از شاااماال شااارق به واقع شاااده تهران شااارق شاااهر کيلومتري جنوب

، از جنوب شهرستان ري ، از غرب بهشهرستان قرچک ، از شامال غرب بهپاکدشات و پيشاوا يهاشاهرساتان

 است.محدود شده استان سمنان شرق و شرق به و از جنوب جوادآباد و بخش استان قم به

مشاهده  1391وضاعيت جمعيت این شهرستان را مطابق آخرین سرشماري نفوس سال  12-3در جدول 

 کنيد:مي

 1332اطلاعات جمعیتی شهرستان ورامین در سا   –12-3جدو  

1391خانوار  شرح 1391جمعيت   1391مرد   1391زن    

 139124 144603 283727 85506 سرجمع شهرستان شهرستان ورامين

جوادآبادبخش    11952 13023 24975 7443 جمع بخش 

 2342 2502 4844 1494 شهر جوادآباد  

 6512 6964 13476 4006 دهستان بهنام عرب جنوبي  

 3098 3557 6655 1943 دهستان بهنام وسط جنوبي  

 127172 131580 258752 78063 جمع بخش بخش مرکزي 

 111413 114215 225628 69190 شهر ورامين  

 10224 11414 21638 5442 دهستان بهنام پازوکي جنوبي  

 5535 5951 11486 3431 دهستان بهنام وسط شمالي  

 

  سنی جمعیت ارساخت

   .در حال توسعه است علائم تفاوت ميان جوامع توسعه یافته و یكي از مشخصات وساختار سني جمعيت 

سال به علت بالا بودن ميزان مواليد نسبت قابل توجهي  11در جوامع توسعه نيافته ميزان جمعيت کمتر از 

که  .کندميگيرد، این تست مشخص انجام مي درصد 40بوسيله آزمون تسانجش این نسب .گيردرا در بر مي

در غير این صورت توسعه  درصد باشد، جامعه توسعه یافته و 40که کمتر از  ساال در صورتي 0-14جمعيت 

 (.در صد است 21تا 20جوامع صنعتي نيافته است )این نسبت در 

اما با وجود پایين بودن ميزان نساابت جمعيت در این گروه پيش از آنكه حكایت از توسااعه بودن منطقه 

داشته باشد ناشي از مهاجرت و همآنين کاهش ميزان مواليد در سالهاي اخير به دلایل مانند تورم ومشكلات 

ه گسترش مهاجرت امري کامل و مبرهن است. از سوي دیگر پایين اقتصاادي دارد. این امر درحوزه با توجه ب

بودن ميزان جمعيت عاملي اساات براي اینكه درصااد پارامترهاي مختلر جمعيتي را دچار نوسااانات زیادي با 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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 .                                   کندميکوچكترین تغيير 

ي سني زنان و مردان مشاهده هاكيک گروهساختار سني جمعيتي این شهرستان را به تف 11-3در شاكل 

 کنيد:مي

 
 )آبی جمعیت مردان و قرمز جمعیت زنان( 1332نمودار توزیع سنی در شهرستان ورامین در سا  -12-3شکل 

 

 اقتصادي نسبت سرباري

ساله به  11-64بالاتر بر جمعيت  سال و 61و سال  0-11نسابت سارباري اقتصاادي از تقسايم جمعيت 

ت معيش که بطور متوسط هر فرد فعال از نظر اقتصادي بار تكفل و این شاخص نشان مي دهد  .آیددست مي

 .    ند نفر علاوه بر خود  را بر دوش داردچ

زیرا همه افرادي که به لحاظ اقتصادي  فعال فرض شده ودر مخرج  .تواند شاخص گویا باشدبار تكفل نمي

باشند که بار معيشت دیگران تر شاغل نميفعال یا به عبارت دقيقسال( 11-64اند )جمعيت کسار قرار گرفته

تر محاسبه بار تكفل واقعي است که از تقسيم تعداد افرادغير فعال بر تعداد شاخص دقيق. را بر دوش بكشاند

 :02399که این نسبت براي شهرستان ورامين برابر است با گردد افراد شاغل حاصل مي

 1332کفل شهرستان ورامین مطابق آمار سا  محاسبه بار ت –13-3جدو  

 سا  64+بالاي 12-1مجموع جمعیت 64-12مجموع جمعیت 
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  فعالیت جمعیت در سن کار و

 بيشااتر برابر با سااال و11مرکز آمار ایران جمعيت 1391 نفوس و مسااكن  ساارشااماريآخرین براساااس 

 .شامل مي شده است را درصد کل جمعيت 21 حدود بوده است کهنفر  401102

برابر با  1391سال یا به اصطلاح جمعيت سربار به ترتي  در سال  61و بالاتر از  11تا  0جمعيت دو گروه 

  دهند.درصد جمعيت را تشكيل مي 30نفر بوده است که مجموعا حدود  26200و  131126

توان جمعيت در سن کار و ستون سبز رنگ را ميکه ارائه شده نيز نمودار ترکي  ساني  16-3در شاكل 

 هاي قرمز و آبي را خارج از سن کار دانست:اشتغال و ستون

 
 1332نمودار ترکیب سنی شهرستان ورامین در سا  -16-3شکل 

 

ند اسه منطقه مورد مطالعه فخرآباد، شكرآباد و دولت آباد در بخش جواد آباد شهرستان ورامين قرار گرفته

تشاریح وضااعيت اقتصاادي و اجتماعي آنها اطلاعات بيشااتري در ادامه در رابطه با این بخش آورده که جهت 

 شده است:

 بخش جوادآباد

 به اتوبان و نیقزو کيتاح اتوبان به آبتاز اف پ بخش در شامال اتوبان حرم تا حرم واقع شده است و  نیا

، 1322اسفند  3. در استمربع  لومتريک 1410مساحت بخش  .باشديم دارا را يعال تيموقع تهران یيبابا ديشه

دوباره  ،رانیوزئتيه نامه  یتصااو طبق، 1329بهمن 30 در و افتی رييتغ هیجواد به آن نام و شااد لیشااهر تبدبه 

 .دیجوادآباد گرد نامش
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جوادآباد مرکز بخشاااي اسااات که یكي از اساااتراتژیک ترین مناطق از لحاظ تامين و توليد مواد غذایي و 

این شهر براي سالهاي مختلر به عنوان سرسبزترین شهر استان  .شودميهمآنين توليدات صنعتي محسوب 

اتوبان حرم تا حرم به بخش جوادآباد با دو استانِ قم و سمنان همجوار است. و از  تهران برگزیده شاده اسات.

از شهرک صنعتي چرمشهر و سالاریه واقع در این بخش صادرات قابل  .باشدميي گرمسار و قم مرتبط هاشهر

 گيرد.مي توجهي به نقاط مختلر دنيا صورت

 296006، 1390و در سااال  260213به  1321در سااال  122612، 1321جمعيت این بخش در سااال 

  )بوده است 223222نيز جمعيت برابر با  1391رسيده است و در سال 

 1332-1382تغییرات جمعیتی بخش جوادآباد در طی سالهاي  -14-3جدو   

 1332سا  1331سا  1372سا   1382سا   سا 

 11952 13023 24975 7443 مجموع جمعیت

 

 دهد:مي نشانرا  1391تا  1321هاي نمودار تغييرات جمعيتي این بخش در طي سال 12-3شكل 

 
 1332-1382نمودار تغییر جمعیتی از سالهاي  -18-3شکل 

 

 برآورد نس  جنسي:

 است: 10229که برابر با  100×تقسيم تعداد مردان/تعداد زنان 

11952
13023 
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. نسبت جنسي بالاتر از حد معمول  باشادمي 112با توجه به اینكه نسابت جنساي در ابتداي تولد برابر با 

 است. 

و به خصوص اینكه نزدیكي آن به مناطق شهري  باشدمينسبت بالاي جنسي منطقه به دليل مهاجرپذیر بودن 

به دليل 1391درضمن کاهش جمعيت روستایي درسال  کنندميگردد که اغل  مردان اقدام به مهاجرت باعث مي

اینكه مهاجرت از آن اغل  خانواري بوده تاثير اندکي بر روي نسابت جنساي داشاته اسات و باعث شده که نسبت 

كل )شاا دهند کمتر دچار تغيير گرددمي جنسااي در منطقه به دليل اینكه مهاجرین به آن را اغل  مردان تشااكيل

3-12). 

 
 1332ودار نسبت جنسی در بخش جواد آباد در سا  نم -17-3شکل 

 

 خانوار

خانواربوده  40224برابر با  مجموت خانوار این بخش 1321براسااس سارشاماري مرکز آمار ایران در سال 

براساااس . رساايده بود  1321خانوار در سااال  61220 به 1321-1321در طي سااالهاي  تعداد خانوار اساات.

 (.19-3)شكل وار بوده است نخا 21106آمار ایران  تعداد  برابر با   مرکز 1391سرشماري 

 

13023

11952

مرد

زن
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 در بخش جوادآباد 1332-1382نمودار تغییرات خانوار در سالهاي  -13-3شکل 

 

تا  1321بعد خانوار و تغييرات آن را در منطقه مورد بررسااي طي سااالهاي  20-3و شااكل 11-3جدول 

 دهد:مي نشان 1391

 1332-1382در طی سالهاي  وخانوار جمعیت 12-3شماره  جدو 

 منطقه

1332 1331 1372 1382 

خانوار
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جمعي

بعد خانوار 
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بعد خانوار 
 

خانوار
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بعد خانوار 
 

خانوار
ت 
جمعي

بعد خانوار 
 

آباد جواد  7443 24975 31/3 6568 24268 69/3 6466 26284 06/4 1200 23899 1/4 

 ایرانماخذ: مرکز آمار 
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 1332-1382نمودار تغییرات بعد خانوار در طی سالهاي  -21-3شکل 

 

کاهش یافته  6/4از حدود  1391تا  1321بعد خانوار به تدریج طي سالهاي  شودمي گونه که مشاهدههمان

 رسيده است که نشان از کاهش تدریجي بعد خانوار طي این دوره را دارد.  3/3و به عدد 

  میزان با سوادي

نفر بوده که بالغ  629سال و بالاتر برابر 6مرکز امار ایران ميزان جمعيت  1321براساس سرشماري 

مرکز آمار ایران در صد جمعيت با  1321براساس سرشماري اند. نفر از آنها باسواد بوده 422درصد یا 21/61بر

در حاليكه باسوادي زنان  ،در صد بوده است 03/26با سوادي مردان  صددر. در صد بوده است 16/20سواد

مرکز آمار ایران در صد جمعيت با  1391براساس سرشماري  (.16-3)جدول شماره  باشدصد ميدر23/63

 .درصد بوده است 12/20با سوادي مردان  صددر. درصد بوده است 12/21 سواد حوزه

 1382-1372میزان سواد مناطق روستایی بخش  16-3جدو  شماره 

 روستا

1321 
1321 

 درصد با سوادي باسواد 

سال  6

 وبالاتر
 باسواد

درصد 

 باسوادي
 کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد

 16/20 23/63 03/26 212 311 406 1022 422 134 21/61 422 692 جمع

 

  سرشماري 

یكي ازعلل پایين بودن ميزان باسوادي زنان وجود زنان سالخورده . باشدصاد ميدر 02/20باساوادي زنان 
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این امكان تحصايل براي آنها وجود نداشته است در حاليكه در سنين پایين اختلاف ميزان سواد  که ساابق بر

مشكلات اجتماعي به جلوگيري از تحصيل  از ساوي دیگر وجود مساائل فرهنگي و. باشادميدو جن  کمتر 

آموزشي مساوي با مردان و عدم وجود امكانات  باشدميزنان  ودر نتيجه کاهش این ميزان  به نسابت مردان 

 .باشدميبراي زنان 

 مهاجرت 

اي از عوامل اجتماعي، مهاجرت یک پدیده خااص اجتماعي اااا اقتصاادي است که نتيجه مجموعه پيآيده

 باشد.روان شناختي، اقتصادي و سياسي مي

دهد، فرایند مهاجرت امري پيآيده است که نه تنها حجم و رشد جمعيت یک جامعه را تحت ت ثير قرار مي

اي را در سااااخت و توزیع جمعيت ایجاد مي کند. مهاجرت از دیرباز به عنوان یک بلكه تغييرات قابل ملاحظه

و اشااتغال، فرصااتهاي  عامل مؤثر بر حجم نيروي کار، توزیع نيروي کار برحساا  مهارت، آموزش، تخصااص

شغلي، پ  انداز، سرمایه گذاري و توليد بوده است. مهاجرت همآنين عاملي است که پيآمدهاي اجتماعي و 

مهاجرت به عنوان یكي از ارکان مهم روان شااناختي بر مبدأ و مقصااد مهاجرت داشااته اساات. به طور کلي 

اجرت امروزه به صورت یک امر اجتناب جمعيت در افزایش یا کاهش جمعيت داراي تاثير شاگرفي اسات. مه

 .باشدناپذیر مي

 ي مهاجرت شناخته شده اند هااز انگيزهغيرو  هاي اقتصادي، امنيت اجتماعي، آموزش، بهداشت وانگيزه

مهمترین عامل در جریان مهاجرت . گيردها به دلایل مختلر صااورت ميدر حوزه مورد بررسااي مهاجرت

به طور  .باشدمي دامداري به افزایش جمعيت جوابگویي بخش کشاورزي و عدمهاي اخير و خشاكساالي سال

خاانوار از جمعيت حوزه به شاااهرهاي اطراف مهاجرت کرده اند که  20ساااال اخير باالغ بر 10کلي در طي 

 مهمترین علت آن همان گونه که ذکر گردید خشكسالي و جستجوي کار بوده است. 

 سا  اخیر)خانوار(11وزه طی مهاجرت دائم حمیزان  18-3جدو  شماره

 مهاجرین به روستا مهاجرین از روستا 

 10 20 مجموت روستاها

 

 تراکم جمعیت

ميزان تراکم نسبي حوزه که ازتقسيم جمعيت ساکن بر مساحت آن حوزه است که حوزه مورد بررسي به  
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 دليل فقدان جمعيت ساکن امكان محاسبه تراکم وجود ندارد.

 ي آبخیزداري در حوزههاطرحشرایط جمعیت در وضعیت  بدون وبااجراي 

 .باشدمي دردوره اجراي طرح  و درصورت اجراي طرح محدوده مورد مطالعه داراي شرایط جداول زیر

 عوامل موثر برجمعیت منطقه ونتایج حاصل از آن  17-3جدو  شماره 

 نتایج عوامل موثر

 زراعي زیر کشت کاهش اراضي کاهش منابع آب حوزه

 کاهش درآمد ازميان رفتن مراتع

 کاهش درآمد وتوليد وعدم ایجاد اشتغال  براي مزرعه داران واهالي روستاهاي اطراف عدم اشتغال

 

 ي جنگلداري و تفرجهاطرحعوامل موثر برجمعیت حوزه ونتایج حاصل از اجراي  13-3جدو  شماره  

 نتایج عوامل موثر

 آب حوزه بهبود وضعيت منابع
بهبود وضعيت کشاورزي وافزایش ميزان عملكرد در واحد سطح و در نتيجه افزایش درآمد 

 صاحبان اراضي در مزارت حوزه

 کاهش هزینه پرورش دام وافزایش درآمد اهالي روستاي قلعه بلند و مزارت موجود بهبود وضعيت مراتع ومنابع طبيعي

 ي تفرج گستردههافعاليتایجاد 
کاهش -افزایش درآمد واشتغال–تثبيت جمعيت حوان جویاي کار در روستاهاي اطراف 

 بيكاري

افزایش تسهيلات وامكانات ازجمله 

 جاده آسفالته روستائيان

 افزایش انگيزه ماندگاري در روستاها حاشيه وتثبيت جمعيت

 افزایش درآود مزرعه داران

 

 جمعیت روستایی و عشایري منطقه مورد مطالعه:

 شکرآباد

، 1321سال  در آمار ایران سرشماري مرکزقرار دارد و براساس  دهستان بهنام عرب جنوبياین روساتا در 

 است.  خانوار( بوده6نفر ) 10جمعيت آن 

 آباددولت

این  است. ایران اساتان تهران در شاهرساتان ورامين بخش جوادآباد روساتایي از توابع (ورامين)آباد دولت

 12جمعيت آن  1391 سرشماري مرکز آمار ایران قرار دارد و براساس دهساتان بهنام عرب جنوبي روساتا در

 است.خانوار( بوده9نفر )

 بادآفخر

این  اساات. ایران اسااتان تهران در شااهرسااتان ورامين بخش جوادآباد روسااتایي از توابع (فخرآباد )ورامين

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 31جمعيت آن  1391 سرشماري مرکز آمار ایران قرار دارد و براساس جنوبيدهستان بهنام وسط  روساتا در

لذا  ،از آنجاکه بخش زیادي از سااکنان منطقه مورد مطالعه جمعيت عشایر هستند اسات.( بودهخانوار 1نفر )

 ضرورت دارد تا توضيحاتي هم راج  جمعيت عشایري منطقه مورد مطالعه در ادامه داده شود:

 جمعیت عشایر استان تهران

دلایل مختلر از اکثااار نقاط عشاایري کشاور هعنوان جامعه سوم حدود چهارصد سال بجامعه عشایري به

علت ویژگيهاي اقليمي و جغرافيااایي استاان همآناان به شيوه معيشت هبه این استااان مهاجرت کردند و ب

اند. این جامعه امروز ادامه دادهپدران خود یعني داماداري ازطاریق کوچ به منااطق یيلاقي، ميانبند و قشلاقي 

 13000خانوار در زمان یيالاق و جمعيتي حدود 3110خااانوار در زمان قشالاق و  2122با جمعيتي بالغ بر 

واحد  110000نفر جمعيت( در یيلاق و با دراختيار داشتن قری  به  3000خانوار ميهمان ) 600نفر به علاوه 

طایفه شامل ایلات هااااداونااااد،  22ایل و  4یر ميهمان، متشاكل از واحد دامي عشاا 21000 دامي همراه با

سناااگساااري، مغااااااان، کلهر و طوایر وابسته یا مستقل هداوندخاني، سيري، ميرزایي، عرب کتي، فشند، 

لاااو، اميرلو، جااالال شاااهساااوند بغااادادي، عرب صحناااایي، کااوهي، کلكوهي، قشقاااایي، سنایي، محمدلو،

ي، اي، حنيفسكنادري، اینانلو، راحت لو، شعباني، تقوي، ساوري، حيادري، خرمایي، ميوهلو، شيخ لار، اموسي

غلامي، حشاامي، طرودي، کتال، سااير، حساايني، پازوکي، مسااتخدمين، ارمنده اي، اليكایي، بولاني، علمدار و 

ي هاهرستانشسامان عرفي در مناطق عشایري  114 سامانه و 23، زیست بوم 3باشند که در قال  نائيني مي

شرکت تعاوني و یک  2فيروزکوه، دماااوند، ورامين، پااکدشت، ري، ملارد، شميارانات استقرار دارند و توسط 

 شوند. دهي مياتحادیه استان خدمات

داران عمده گوسفند و بز نژادهاي اصيل بومي منطقه عمل آمده عشایر استان که گلههبه اساتناد تحقيق ب

 شتر و بآه شتر از کل دام استان را در اختيار دارند.  %90بز و بزغاله و  % 31و بره، گوسفند  %44باشند مي

تن گوشااات،  000/10،توليدات ساااالانه این جامعه که هر خانوار آن نمادي از یک کارگاه توليدي اسااات

دستي  . همآنين در توليد صنایعباشدميتن پشم  160ي لبني و هاتن سایر فرآورده 1100تن شير،  12000

نظير قالي و قاليآه، گليم، جاجيم، زیلو، گبه، جوراب، کلاه و دساتكش، حصاير و سياه چادر که بيشتر جنبه 

. پرورش آبزیان، جمع آوري گياهان داروئي و زراعت نيز از جمله دیگر کنندميخود مصااارفي دارناد فعاليت 

 يریعشا يهاشاهرستان کيبه تفك يو واحد دام تيجمع-20-3جدول .اقدامات توليدي برخي از آنان اسات

 را آمار تحصيلات عشایر استان تهران بر اساس سرشماري عمومي عشایر کشور -21-3 جدولو  استان تهران 

 نشان مي دهند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ي عشایري استان تهران هاشهرستانجمعیت و واحد دامی به تفکیک -21-3جدو  

 تعداد سامانه )واحد دامي( تعداد دام  ) نفر ( جمعيت جمعيات )خانوار( شهرستان

 4 101212 3244 642 فيروزکوه

 4 114196 2149 492 پاکدشت

 3 102340 2122 411 ورامين

 3 61200 1462 216 دماوند

 31212 290 112 شميرانات
4 

 19030 416 29 تهران

 3 11469 1022 192 ري

 2 33121 1213 213 شهریار

 - - - 623 لار

 اسلامشهر
96 

346 16260 - 

 - 4914 131 رباط کریم

 23 142111 14049 2122 جمع

 3 21000 3000 600 ميهمان

 26 633111 12049 3122 جمااع کاال
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 ي عشایري استان تهران هاشهرستانجمعیت  و  واحد دامی به تفکیک -21-3ادامه جدو  

 شهرستان

 تعداد سامان
وسعت 

 یيلاق

وسعت 

 قشلاق
 ایل

داخل 

 استان
 هكتار هكتار خارج استان

 26 فيروزکوه
مناطق کویري 

 سمنان و خراسان
30390 - 

طرودي، سنگسري، توراني، کتال، سير، شجات، 

 اسفندیاري، سراج،باطبي

 هاداوناد )سيري(، هداوند )خاني( 31610 - - 22 پاکدشت

، سالاريکتي، عاليدایي، شيرکوند، کلكوهي، عرب  112100 - - 12 ورامين

 صحناایي
 24141 23316 - 30 دماوند

هداوند، عرب )صحنایي، سرهنگي، کتي(، سنگسري، 

اليكایي، بولاني، پازوکي، سياه منصوري، بوربور، کرد 

 شميرانات بآه
41 - 

 کاوهي، کاردبآه 2621 40310

 هاداوناد، کاوهي، کلهاار 2110 - تهران

 کلهر، عرب، کلكوهي 102124 - 1 11 ري

 شاهسون، مغان، عرب، نائيني، شيرازي، کلكویي 39910 - - 33 شهریار

 - - 42442 - - لار

 سنگسري )صدیقي(، عرب )باقري( - - - - اسلامشهر

 کلكویي - - - 1 رباط کریم

 - 326194 142104 1 122 جمع

 - - - - ميهمان

جمااع 

 کاال

- 142104 - - 

 

 آمار تحصیلات عشایر استان تهران بر اساس سرشماري عمومی عشایر کشور  -21-3جدو  

 زن مرد مرد و زن نوت سواد

 75 81 78 ساله و بيشتر دریيلاق 6درصد باسواد 

 74 80 77 ساله و بيشتر درقشلاق 6درصد باسواد 

 1958 2415 4373 در یيلاق ساله و بيشتر 6جمعيت با سواد 

 1609 1961 3570 در قشلاق و بيشترساله  6جمعيت با سواد 

 

 عشایر شهرستان ورامین  

شهرستان ورامين از شمااال به پاکدشت، از جنااوب به قم و ایوانكي، از شارق باه ایوانكي و از غارب باه 

 216دهستان و  2ري محاادود گردیده، داراي چهار بخش مرکازي، قرچک، پيشاوا و جاواد آباد مشتمل بر 

 باشد.آبادي مي

در مناطق عشایري محدوده این  هكتار مراتع قشلاقي عشایر است. 112100وساعت مراتع این شهرستان 
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ایلات و طوایر مستقل کتي، عاليدایي، شيرکوند،  خانوار از 411تعداد  1322بر اساس آمار سال  شاهرساتان

ناطق یيلاقي خوکآال، واحد دامي در م 102340کلكوهي، عرب سالاري، عااارب صحناااایي بااااااا دارا بودن 

ترشاک چال، ورآرو، عسال، ساياه پلاس، گل زرد، چهل بره، قوشاخانه، زردپشته، نمدکوثر، گرمابدر، سربهار، 

سرخ، مكرش، سياهكوه، دیر و مره، تسه دو برار در آباد و مناطق قشلاقي تلهصاالح آباد، آرو، دره دماوند، عسل

 اشند.بسامان عرفي مستقر مي 12سامانه و  3قال  

نفر  1412 خانوار و جمعيت آن 221، تعداد خانوار عشایري شهرستان ورامين 1394بر اسااس آمار ساال 

تعداد  -22-3جدول دهد.درصدي جمعيت را نشان مي 33، کاهش 1322اسات که در مقایساه با آمار سال 

 نشان ميدهد.  نيهاي شهرستان ورامخانوار و جمعيت عشایر یيلاقي و قشلاقي دهستان

 ي شهرستان ورامینهاتعداد خانوار و جمعیت عشایر ییلاقی و قشلاقی دهستان -22-3جدو  

 نام ایل / طایفه مستقل دهستان

 عشایرقشلاق عشایر یيلاق

 خانوار
مرد 

 و زن
 خانوار زن مرد

مرد و 

 زن
 زن مرد

 192 191 392 29 0 0 0 0  بخش جوادآباد

 10 9 19 6 0 0 0 0 ایل سنگسري دهستان بهنام عرب جنوبي

 162 161 329 21 0 0 0 0 ایل هداوند دهستان بهنام عرب جنوبي

 1 2 13 3 0 0 0 0 طایفه مستقل کلكوهي++ دهستان بهنام عرب جنوبي

 14 12 31 9 0 0 0 0 تهران -طایفه مستقل منصورئ  جنوبيدهستان بهنام وسط

 111 200 311 24 0 0 0 0  بخش مرکزئ

 9 2 12 3 0 0 0 0 طایفه مستقل کتي دهستان بهنام پازوکي جنوبي

 146 192 332 21 0 0 0 0 طایفه مستقل کتي++ شهر ورامين

 130 131 261 16 0 0 0 0  بخش پيشوا

 22 22 44 13 0 0 0 0 طایفه مستقل قهرایي++ دهستان بهنام سوخته جنوبي

 33 40 23 14 0 0 0 0 طایفه مستقل کتي دهستان بهنام سوخته جنوبي

 21 23 142 29 0 0 0 0 طایفه مستقل کتي++ دهستان بهنام سوخته جنوبي

 41 16 92 19 0 0 0 0  بخش قرچک

 26 31 12 12 0 0 0 0 طایفه مستقل کتي++ دهستان قشلاق جيتو

 11 21 40 2 0 0 0 0 طایفه مستقل کتي++ دهستان ولي آباد

 آمار ایران، مرکز 1322آماربرداري عشایر 

 

 1322طبق آمارهاي بدسات آمده از امور عشاایر شهرستان، تعداد خانوار و دام عشایر شهرستان در سال 

هاي توان گفت که تقریبا دامداران کوچنده در اکثر آبادي. ميباشدميراس دام  101220خانوار و  432برابر 
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هاي محل استقرار عشایر شهرستان ورامين به تفكيک تعداد دام آبادي -23-3جدول  شاهرستان وجود دارند.

 . دهديو خانوار را نشان م

 

 ردیر نام روستا تعداد دام تعداد خانوار ردیر نام روستا تعداد دام تعداد خانوار

 1 ولي آباد 3210 12 22 سرگل 1000 3

 2 طغان 2230 12 23 ده ماسين 1200 1

 3 بند عليخان 1010 4 24 قلعه نو 1410 1

 4 کاظم آباد 3620 13 21 علي آباد 1200 2

 1 قشلاق عمر آباد 920 1 26 قوئينک 2000 2

 6 عمر آباد 3160 12 22 قوئينک زهري 200 1

 2 خير آباد 1100 20 22 کویر آباد 200 2

 2 محمود آباد نو 210 1 29 حيدر آباد 110 1

 9 حصار بالا 2200 36 30 حسن آباد 210 3

 10 خالد آباد 2410 2 31 ایجدانک 1200 3

 11 غياث آباد 3100 12 32 حاجي آباد عرب 1100 6

 12 سلمان آباد 12130 43 33 محمد آباد نو 1610 2

 13 قشلاق کاظم آباد 200 1 34 جعفر آباد اخوان 210 2

 14 شوران 2600 32 31 سياه کوه 2310 10

 11 طاهر آباد 100 3 36 شعي  آباد 2330 10

 16 حصار قاضي 4920 22 32 حصار حسن 210 4

 12 جواد آباد 2110 2 32 فيروز آباد 100 2

 12 جعفر آباد جنگل 1600 6 39 جليل آباد 1220 14

 19 خورین 1220 10 40 کهنهمحمد آباد  1160 1

 20 کهریزک 610 2 41 هاسایرآبادي 9900 46

 21 داوود آباد 200 4 42 جمع 101220 432

 1322مآخذ : امور عشایرشهرستان ورامين، پایيز 

 

ي ميداني مشاور از این تعداد دام و هابر اسااس اطلاعات اخذ شاده از امور عشاایر استان تهران و بررسي 

نمایند و بقيه یيلاق و قشلاقي ندارند تا موجود در شهرستان ورامين تنها تعدادي به منطقه لار کوچ ميخانوار 

خانوار عشااایري داراي یيلاق و قشاالاق بوده و یيلاق خود را در لار و  224کوچ نمایند. طبق جدول زیر تعداد 

 نمایند. کوه سسري ميقشلاق را در سياه

 دباشميبه دليل وضعيت آب و هوایي و پوشش گياهي متنوت در منطقه و استان، کوچ به صورت عمودي 

و به این ترتي  یيلاق و قشالاق بوجود آمده است. اختلاف ارتفات در منطقه، تنوت جغرافيایي را موج  شده و 
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مندي از علوفه شایر براي بهرهوجود آمدن یيلاق و قشلاق را موج  گردیده است. عهمين امر انگيزه کوچ و به

  هر دو محدوده )یيلاق و قشلاق(، مجبور به کوچ کردن هستند. 
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 تعاریف

 ساختار اجتماعی

 رسوم  آداب و

ي زندگي گروهي یا گروههایي که با یكدیگر زندگي مي کنند. و داراي فرهنگ و سااانت شاااامل شااايوه

باشااند. و افراد با اخذ موارد مذکور به شااكل اجتماعي مشااترکات در عادات و ساانتها، ارزشااها و اعتقادات مي

د را کس  مي کنند. و از طریق فرآیند اجتماعي شادن فرهنگ وآداب و رسااوم مختص جامعه خوزندگي مي

کند. به طور کلي آداب و رساااوم حالت کلي و خاص یا پاره فرهنگي اسااات. که درحوزه نيز علاوه بر فرهنگ 

حوزه مورد بررسااي نيز وآداب و رسااوم ایراني فرهنگ مختص آن منطقه نيز وجود دارد. روسااتاهاي اطراف 

که علاوه بر فرهنگ عام ایراني  .باشاادميایراني  رسااوم که منتج از فرهنگ اساالامي و آداب و داراي فرهنگ و

 باشدميجوامع پيرامون آن  استه از منطقه ووداراي فرهنگ خاص خود نيز مي باشند که این فرهنگ برخ

 زبان 

ها، توانایي برقراري ارتباط بوسااايله مكالمه اسااات زبان در واقع یكي از هااي انسااااناز مهمترین ویژگي

. درحوزه مورد بررسي مواجه با زبان یک زبان که همانا باشدانسان مي ترین دساتاوردهايپيآيده مهمترین و

 ، هستيم.باشدميزبان فارسي 

 مذهب 

باشند. ازگذشته مناطق روستایي حوزه مورد بررسي از لحاط مذهبي داراي مذه  شيعه دوازده امامي مي

 اند.دور پایبندي خود را به مذه  از طرق مختلر نشان داده

توانند در حفظ و نگهداري منابع مؤثر باشند. هنگاميكه احترام به طبيعت در آداب و رسوم ميبه طور کلي 

توان از این امر درحفظ و نگهداري منابع استفاده کرد در حوزه مورد فرهنگ یک جامعه وجود داشته باشد مي

سو و از سوي دیگر وحدت  دار بودن اعتقادات مذهبي و احترام به شعائر مذه  از یکبررسي با توجه به ریشه

زباني وفرهنگي موجود وعدم وجود اختلافات حاد در ميان اهالي زمينه و بساتر مناسبي فراهم کرده است که 

توان با اساااتفاده از اعتقادات توان از آن در حفظ و نگهاداري منابع طبيعي بهره برد. که در این مورد ميمي

ا فراهم آورد که روحانيون و وعاظ زمينه مناسبي را براي براي ، شرایطي راهالي به خصوص در مراسم مذهبي

 استفاده بهينه از این موقيت براي  همكاري با دست اندرکاران در راستاي امر حفاظت منابع بهره برد .
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 قشر بندي

در جامعه روستایي به دليل شرایط خاص اقتصادي و عدم گسترش فعاليتهاي اقتصادي، تقسيم کار کمتر 

سايعي و گسترده به خود گرفته است. و در نتيجه قشرهاي اجتماعي متنوعي وجود ندارد. اما به طور شاكل و

قشاااربنادي اجتماعي عبارت از تقسااايم مردم یک جامعه به چند لایه که هریک داراي مرتبه هماننده کلي 

 .اشدمنزلت اجتماعي متمایز از دیگران ب هستند و هر قشر داراي سطح معيني از قدرت، ثروت و

با توجه به عدم وجود جمعيت ثابت در حوزه درنتيجه قشااربندي نيز وجود هاي به عمل آمده در بررسااي

 ندارد. و مزارت موجود متعلق به یک نفر وکشت و صنعت نيز به صورت شرکتي مشغول فعاليت است.

 آموزشی امکانات فرهنگی و

و وجود امكانات  .توسااعه به شاامار مي رودآموزشااي در هر جامعه عامل مهم در امر  امكانات فرهنگي و

فرهنگي در هر حوزه  پایه و اساااس پيشاارفت و توسااعه آن به شاامار مي رود. درحوزه  به دليل عدم وجود 

 جمعيت هيآگونه امكاناتي وجود ندارد.

 امکانات بهداشتی

د اما در اطراف در داخل حوزه امكانات بهداشاااتي مانند خانه بهداشااات، درمانگاه، حمام وغيره وجود ندار

. به طور کلي با توجه به جمعيت باشدمي واحد خانه بهداشت مشغول فعاليت 1حوزه ودر روساتاي قلعه بلند 

نفر مي بایست داراي خانه بهداشت باشد، از این لحاظ روستاي 1100تا  600روستاها و اینكه هر روستاي بين 

 رعایت شده است. قلعه بلند بالاتر از استاندارد مورد لزوم این مسئله

هاي ارتباطي مطلوب، در پيشاارفت هر جامعه داراي تاثير فراواني مي باشااند. ویكي از راهراه روسججتایی: 

. وجود راه داراي اثرات مهم اقتصادي باشدميهاي مهم توساعه و رشاد هر منطقه وجود راه مناس  شااخص

 ازجمله : باشدميواجتماعي 

 انجامد.مي ولات زراعي، باغي و داميبه ارتباط بيشتر با بازار محص -

 گردد.باعث کاهش هزینه حمل مي -

 گردد.تر ميي کشاورزي آسانهابرداري از ماشين آلات کشاورزي و نهادهبهره -

 شودميموج  گسترش صنایع روستایي  -

 و به طور کلي عامل مهم در توسعه و افزایش امكانات اقتصادي واجتماعي است.

. همآنين خط آهن باشاادميدرحوزه مورد بررسااي مهمترین راه ارتباطي جاده آساافالته گرمسااار ورامين 
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سراسري تهران مشهد نيز از داخل محدوده عبور مي کند. که از این لحاظ حوزه از امكانات به نسبت مناسبي 

 برخوردار است.

 سایر امکانات

 آب آشامیدنی

، افزایش هابيماريهم وزیر بنایي جامعه اساات این امر در کاهش تامين آب آشاااميدني سااالم از عوامل م

 فعاليت به دليل سلامتي افراد و ایجاد جاذبه در جامعه روستایي براي بقا بسيار مهم است.

در داخل حوزه امكانات آب آشااااميدني وجود ندارد اما روساااتاهاي خارج از حوزه داراي آب آشااااميدني 

 باشند.مي بهداشتي

 برق

باشااد که امكان توسااعه صاانایع روسااتایي هاي توسااعه ميزان برخورداري از برق ميیگر از شاااخصیكي د

 واستفاده آن در کشاورزي وجود دارد.

 مسائل ومشکلات وتنگناها

 مشکلات نظام اجتماعی -الف

و از این  باشدميحوزه مورد بررساي همانگونه که در بخشاهاي جمعيتي ارائه گردید فاقد جمعيت ساکن 

 لحاظ مشكل اجتماعي وجود ندارد.

 مشکلات اقلیمی -ب

مشاكلات اقليمي مانند کاهش بارندگي و خشاكساالي یكي از مساائلي اساات که منجر به ضرر و زیان به 

کشاورزان و رها ساختن اراضي به صورت آیش بوده به طور کلي در صورت بهبود شرایط اقليمي و فراهم بودن 

 تواند به گسترش محصولات در سطح و از لحاظ عملكرد باشد. آب براي کشاورزي مي

ضمن آنكه گندم2 جو2 یونجه و حبوبات با محدودیت اقليمي در این حوزه مواجه نبوده و در صورت فراهم 

 شدن آب براي آبياري قابل گسترش و توسعه مي باشند.

غلات و حبوبات با موفقيت و  به طور کلي در صااورت عدم بارندگي و یا آبياري در اردیبهشاات ماه کشاات

 رسيدن به عملكرد مناس  مواجه نخواهند بود.

 مشکلات آب و محدودیتهاي آن -ج

ي سانتي در حوزه خارج از اراضي تحت شبكه رواج دارد توجه به این نكات براي هاروشبا توجه به اینكه 
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 رفع مشكلات این اراضي ضروري است :

مساير انهار2 تجهيز و نوسازي مزارت، پوشش انها 2 تغيير شيوه به  افزایش راندمان مصارف از طریق اصالاح

 ي مدرن وتحت فشاروتسطيح اراضي...هاروش

 ي آبیاري اصلی وفرعی از طریق مشارکتهاي مردمیهااحداث شبکه-د

که در  ايها و کمبود آب لزوم تغيير الگوي کشت و همآنين توجه به کشت گلخانهبا توجه به خشكسالي

. کشت گلخانه اي با توجه به کاهش مصرف آب و باشدمي به صورت خيلي کمي وجود دارد ضروريمحدوده 

د زمينه مناسااابي را براي افزایش توليد و درآمد اهالي را فراهم آورد که دراین زمينه توانميافزایش راندمان 

 کشت کند.تواند با اعطاي کمک وتسهيلات به کشاورزان آنها را ترغي  به این نوت دولت مي

 ي گیاهیهابیماري مشکلات مبارزه با آفات و -هج

 یكي از معضلات در زمينه پيشگيري به موقع و روش مبارزه است، مانند:

 عدم ارائه خدمات فني مناس  و به موقع -

ها و خارج شدن انها از زیر چتر افزایش شادید قيمت سموم مبارزه با آفات و همآنين کمبود این نهاده -

 دولت حمایتي

 رعایت نكردن تناوب در بعضي مواقع به دلایل اقتصادي یا طبيعي -

 ي کشاورزيهامشکلات مکانیزاسیون و نهاده -و

 باشد کهرود که اغل  اوره و فسفات ميدر حوزه مورد بررسي کود شيميایي مهمترین نهاده به شمار مي -

با توجه به در دسااترس بودن و باورهاي عمومي صااورت مي گيرد.  باشاادمياسااتفاده از آن پيش از آنكه عل

بردار ارتباط دارد و اغل  نيز پيش از آنكه کاملاا رسيده شود به مصارف کود دامي با ميزان کود در اختيار بهره

 .باشدميهاي هرز رسد که اغل  حاوي بذر علرمصرف مي

ایي بذور اصالاح شده در اختيار زارعين قرار مي دهند در ارتباط با بذر با وجود اینكه مراکز خدمات روسات

ودر  شاااودمياما با توجه به روش آبياري بذر در کرتها جابجا شاااده و باعث تراکم آن در یک بخش از زمين 

 .گذاردکيفيت محصول تاثير مي

اساتفاده از ماشاين آلات اغل  در آماده ساازي بساتر زمين به کار مي رود اما استفاده نادرست از ماشين 

. همآنين گراني وسایل و کندميآلات و دنباله بندها وعدم نگهداري صاحيح مشكلاتي براي کشاورزان ایجاد 

 ان اضافه شده است.برداربهرهقطعات به مشكلات 
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 يبرداربهرهنظام  -ز

ه . کباشدميبرداري از اراضي زراعي غال  در حوزه مورد بررسي، نظام توليد دهقاني و مشارکتي بهره نظام

و مزرعه شرکت صنعتي به  شودمي دو مزرعه گآي و ولي خان متعلق به یک نفر است و به صورت فردي اداره

ها و هاي بزرگتر با حفظ مالكيتبرداري در قال  واحدهاي بهرهگردد. بنابراین تجمعصورت مشارکتي اداره مي

، تسطيح اراضي در ي آبياري نوینهاروشساازي اراضي به منظور استفاده از ماشين آلات کشاورزي، یكسارچه

برداران انجام و در صورت رعایت اصول علمي و حل مشكل آب راساتاي افزایش توليدات و درآمد خالص بهره

 ت.تمام اراضي قابل کشت زیر کشت خواهند رف

 مشارکت

ي جامعه شناختي، اقتصاد و سياست و هادر ادبيات توسعه به ویژه درحوزه 1920اصطلاح مشارکت از دهه 

اي اشاره دارد که قدمت آن اي پيدا کرد. اگرچه این اصاطلاح به پدیدهمدیریت اهميت زیاد و کاربرد گساترده

هاي نویني است که با امروزین آن حاوي دلالتبدون تردید به قدمت زندگي اجتماعي بشار است ولي کاربرد 

هاي معنایي نيازها و الزامات زندگي امروز هماهنگي و سااازگاري دارد. اگرچه به نساابه جدید بودن این دلالت

هاي شناخته شده و معتبر علوم ي آن را در فرهنگهامانع از آن اسات که بتوان تعریر این اصاطلاح و دلالت

امر مانع از آن نيسااات که در ادبيات اجتماعي موجود بتوان تعاریفي از اصاااطلاح  اجتمااعي یاافات ولي این

. بنابراین دو باشدميمشاارکت را بدست آورد. مشارکت از حيث لغوي به معناي شرکت کردن در انجام کاري 

ر د دلالت معنایي مهم در امر مشاارکت وجود دارد یكي انتسااب این پدیده  به گروه است زیرا مشارکت فقط

پيوند با دیگران )انبازي کردن( و در چارچوب فعاليت گروهي محقق مي گردد و دوم همكاري و شاااراکت در 

 اندر کاران همان کار است.انجام کاري از طریق تفاهم و همدلي با دیگر دست

ان درمورد اول موضوت ابعاد گروه و ميزان همكاري محل توجه نيست بنابراین هرنوت همكاري و به هر ميز

ي انبازي هادر چاارچوب گروه باا هر اندازه و مقياس را مي توان مشاااارکت خواند .در مورد دوم نيز انگيزش

 اي که باشد.ت. همكاري و مشارکت با هر انگيزهکردن مورد توجه نيس

یي که مو ج  بروز آن شده مشارکت هاي عملياتي باشد بدون ارجات به انگيزههادر صورتي که واجد جنبه

 .شودمينده خوا

مندي آن در مندي و قاعدهي امروزین مشاااارکت به ساااازمان یافتگي این همكاري و بر نظامهادر دلالت

 است که در ها. با توجه به این دلالتشودميي مشترک گروهي تاکيد گذاشته هاچارچوب دساتيابي به هدف

 تعریر مشارکت آورده اند که:
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 و امکان استفاده از آنها در فرآیند حفاظت عرصهبررسی آداب و سنن و اعتقادات مذهبی 

باتوجه به وضعيت استقرار . واقع شده استتهران  حوزه مورد بررساي از نظر محدوده ساياساي در اساتان

ها مي باشاند درنتيجه درحوزه با فرهنگهاي مختلر مواجه نيستيم و در اهالي از محليروساتاها در محدوده 

 وجود جمعيت مشكل فرهنگي وجود ندارد.درون حوزه نيز به دليل عدم 

دخيل هسااتند مانند وجود یا عدم وجود  تسااهيلات  هاعوامل دیگري نيز در ساااختار اقتصااادي روسااتا

یي هر چند اندک نيز وجود دارد هاوامكاانات عمراني وآموزشاااي که در روساااتاها با وجود نزدیكي اما تفاوت

بنابراین عوامل .ند عوامل توليد وامكانات مختلر  دیگر اسااات ميزان درآمد  که خود تابع عوامل مختلر مان.

ي . به طور کلي اهالاقتصادي اجتماعي به عنوان عوامل تعيين کننده در مشارکت مي توانند دخيل مي باشند

با توجه به شيعه بودن داراي مراسم خاص شيعيان بوده ودر این زمينه مشارکت کامل ميان اهالي وجود دارد 

از آن در راه اساااتفاده از  توانميگردد. که ر باه صاااورت خودجوش واز طریق اعتقادي انجام ميکاه این ام

 مشارکت در امور دیگر ووابسته به حفظ منابع طبيعي بهره برد.

بررسی سطح آگاهی و وضعیت آموزش و امکانات فرهنگی مردم روستایی نسبت به جنگلداري 

 و مقایسه آن با استانداردها

درصد نسبت به مسائل جنگلداري  21درحوزه بالغ بر  در این تحقيق، هاي به عمل آمدهيبراسااس بررسا

باشااند که این امر باتوجه به نزدیكي روسااتاها به مرکز و فعاليت جهاد کشاااورزي حاصاال مي داراي اطلاعات

 شد.تواند مناس  بابردارن ميگردیده است. شایان ذکر است این امر باتوجه درصد بي سوادي بهره

دهد که در سااطح روسااتاهاي حوزه، مهمترین نهاد دولتي در حوزه نشااان مي ساانتي و هايبررسااي نهاد

 .هاي مشارکتي بوده وپيشگام در توسعه روستایي استاین نهاد متصدي فعاليت. رسمي، شوراي اسلامي است

ومسائل روستایي را از شوراها  هاپروژه و هاطرحبا  پاسخگویان اطلاعات خود را در ارتباط درصاد 21 در حدود

 .کنندکس  مي

 درصد از مابقي اهالي 30در صاد شاوراي اسالامي و 20در زمينه تقاضااي اهالي براي مشاارکت در حدود

 ذکر کرده اندومامورین دولتي  وریش سفيدان

  د داشتهدرصد به شوراي اسلامي  نظر مساع 100عملكرد نهادهاي مشارکتي بالغ بر  در ارتباط با اعتماد و

بنابر این بهترین گزینه براي درصااد علاوه بر شااورا ریش ساافيدان وبزرگان روسااتا را ذکر کرده اند.  21و  اند

هاي آن استواري پایه که مي بایست در تقویت این نهاد و .مردم، شاوراهاي اسلامي است ارتباط ميان دولت و
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شورا آمده است که : ایجاد روحيه همكاري مردم  اختيارات  وظایر 2شاایان ذکر است که دربند  .اقدام گردد

باا مسااائولاان از طریق در جریاان امور قرار دادن مردم و جل  همكاري و همفكري آنها و همآنين انعكاس 

 مشكلات و مسائل مردم به مسئولين جهت حفظ و تداوم انقلاب اسلامي.

و ارتباطي ميان حكومت ومردم وبر  گردد شاااوراها داراي وظيفه مهماز این رو هماانگوناه که ملاحظه مي

 عك  دارند.

هاي تحقق مشارکت مردم در جهت توسعه ي سجنتی مشجارکت و تعیین شیوههابررسجی نظام

 ي جنگلداري و تفرجهافعالیت

گردد ها در حوزه، مشاهده مياین نوت مشارکت نيانب رسمي ويرغ هاي سنتي ودر بررسي زمينه مشارکت

از جمله این نوت  اسااات،همكاري دیگري از نوت  يهاي مشاااارکتروساااتایي حوزه شااايوهدر بين جامعه که 

یابد که در ایام محرم و روزهاي هاي مذهبي گسترش ميباشد که در آیينمشاارکتها، مشاارکتهاي آئيني مي

 تاساوعا و عاشاورا نمود بيشاتري دارد. این نوت مشاارکتها خود جوش و بدون اعمال فشار از جان  شخص به

. دباشمي گيرد. اما متاسفانه با نفوذ فرهنگ شهري همياري در امور کشاورزي بسيار نادرخصاوصاي انجام مي

همآنين در ساااخت راه، مساااجد و امور عمومي و در بخشااي از کارهاي کشاااورزي مانند آبياري و برداشاات 

 محصول و همآنين در امور مرتبط با چراي دام همكاري صورت ميگرفته است.

ي هاروشن راهکارهاي ارتقاء سطح فرهنگ جامعه روستایی نسبت به جنگلداري و تعیین تعیی

 ي آنهافعالیتترویجی توسعه 

مردم به عنوان نيروي اصلي مطرح  .بررسي وضع مشارکت گویاي وضعيت مساعد نسبي در این زمينه است

همآنين اعتماد به شااوراهاي  و اجتماعي ميان اهالي مذهبي واعتقادات  ،سااطح فرهنگيبا توجه به  بوده و

به طور کلي نتایج  ذیل در زمينه مشارکت .اسلامي، سطح سواد شرایط به نسبت مناسبي را فراهم آورده است 

 وجود دارد

 وجود شوراهاي اسلامي و تحكيم موقعيت آنها-1

 در تمام مسير پروژه از تصميم گيري تا نگهدارياهالي ساکن حوزه آمادگي مشارکت  2

در امور  ي پيشاانهادي و اشااتغال افرادهاشااناخت نساابي از مشااكلات با توجه به رابطه ميان پروژه -3

 کشاورزي ودامداري

باشاااند براي بهبود جنگل و اساااتفاده عملي از نظرات و بطور کلي باید از شاااوراها که حلقه اتصاااال مي
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افراد مي بایسات زمينه را با آموزشهاي پيشانهادات انها اقدام کرد البته با توجه به عدم وجود اطلاعات دقيق، 

 لازم فراهم آورند و در این زمينه به کس  اطلاعات روز تشویق گردند.

از سااوي دیگر دراین زمينه با برقراري مراکز مختلر، به ایجاد ارتباط بيشااتر ميان شااوراها و برنامه ریزان 

ان حلقه اتصااال و همآنين مروج و علاوه برآن همت گمارد. با توجه به تجارب این افراد ميتوان آنها را به عنو

 ها قرار داد.هاي جنگلداري و به خصوص حمایت از پروژهمسئول پروژه

ي خود آگاهي لازم را دارا مي باشاااند دراین زمينه وبراي رشاااد و آگاهي هابا توجه به اینكه اهالي از نياز

 نص  پلاکارد و پوسترهاي تبليغاتي، نقاشي و کلاسهاي آموزشي،برگزاري بيشترمردم نياز به آموزش از طریق 

. ضمن آنكه جل  اعتماد مردم با انجام باشدمينوشاتن شاعار بر روي دیوارهاي روستا ، نشان دادن فيلم و ... 

 عملي کار وملموس تر کردن آن وهمآنين دخالت مستقيم واستفاده از دیدگاه اهالي ضروري است.

 سوخت -11

 مي باشند که عبارتند ا ز:سوخت داراي انوت مختلر 

 سوخت جامد : مانند هيزم ، چوب ، فضولات دامي و غيرو -

 سوخت مایع : شامل بنزین ، نفت ، گازوئيل و غيرو -

 سوخت گازي : شامل سوخت گاز مایع طبيعي -

درصد درصد  1کنند و تنها درحدود در صاد ساوخت اهالي از نفت، و مشاتقات آن استفاده مي91بالغ بر 

 وار از هيزم به عنوان سوخت براي پخت نان استفاده ميكنند.خان

با توجه به اهميت ساوخت و اینكه اساتفاده از ساوخت جامد عاملي در جهت تخری  منابع طبيعي است 

کامل سوخت از جمله ایجاد جایگاه ومنبع سوخت براي روستاهاي حوزه  لزوم فراهم آوردن زمينه براي تامين

 ضروري است

 سيل ، خشكسالي و رسوبخسارت  -12

ساايل را عبارت از افزایش  Wmolunescoدر ارتباط با ساايل تعریر مختلفي وجود دارد از جمله فرهنگ 

 معمولا کوتاه مدت در سطح تراز یک رود تا ارتفاعي که تراز آب آن ارتفات با آهنگي کندتر پایين آید.

بيش از دیگر بلایاي طبيعي به تخری   سااايل یكي از پيآيده ترین حوادث امروزي به شااامار مي رود که

 . خوشبختانه سيل در سالهاي اخير واقع نشده است.شودمياراضي زراعي، باغات، منازل، راهها منجر 

 تاثير عوامل انساني در حوزه-13

دامداري حوزه عوامل موثر  کشاورزي و ،با در نظر گرفتن مطالعات اجتماعي ي ميداني وهابراساس بررسي
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 ،باشدمي داراي تاثير منفي در محيط حوزه ي کهیكي از دلایل مهم .گرددخيل در حوزه مشخص ميانساني د

ز ا. نتایج آن است که در رفتار و امور کاري آنها نيز نمود دارد و جنگلداريآگاهي افراد از مسائل  عدم اطلات و

اشته د جنگلداريدر آشنایي افراد به مسائل  مثبتينقش  اندتوي ترویجي و آموزشي ميهااین رو انجام  برنامه

 .اشتذگ است،هاي آبخيزداري اجرا شاده هاي بازدید از مناطقي که پروژهبراي این کار مي توان برنامه باشاد.

ي رادیو وتلویزیون مردم را با این هااسااتفاده از برنامه ي تبليغاتي وهابرنامه همآنين با اسااتفاده از پوسااتر و

 .ا کردآشن هاپروژه

 انجام داد. ههاي آموزشي اقدامات موثري در این زمينکلاساري زرگبتوان با در ضمن مي

 ،تكيه بر مراتع شاايوه ساانتي و ارورش دام ببه پ ن اهالياتكاو از سااوي دیگر با بررسااي وضااعيت دامداري 

 خروج دام از مراتع ولزوم  این دليلي بر که ایجاد کرده اسااتهاي منابع طبيعي زمينه را براي تخری  عرصااه

 .باشدميتغيير روش دامداري از سنتي به صنعتي 

مشاكلات آبياري موجود که لزوم مطالعه توسعه کشاورزي در جهت  مساائل و، در ارتباط با اراضاي زراعي

این امر علاوه  نشان ميدهد، ارائه الگوي کشات مناس  و توجه به نحوه آبياري و تناوب زراعي صحيح ضروري

 .برداران ایجاد مي کندبر جلوگيري از فرسایش اراضي زراعي راه را براي افزایش درآمد بهره

 جمعیت

 حفظ جمعيت حوزه از طریق ایجاد اشتغال و ارائه امكانات -

 افزایش سطح سواد اهالي و به خصوص افزایش اطلاعات و آگاهي آنها در ارتباط با جنگلداري -

 بهداشتارتقان سطح  -

ي هاجلوگيري از مهاجرت جوانان با ایجاد اهرمهاي تشاویقي مانند اعطاي تسهيلات براي ایجاد دامداري -

 صنعتي

 ان ورفع مشكلات آنهابرداربهرهایجاد امكانات در مزارت براي تشویق  -

 بخش ترویج وآموزش ومشارکت

 روستاها وصاحبان مزارتي ترویجي در زمينه جنگلداري براي اهالي هافعاليتتوسعه و گسترش  -

 ترویج وآموزش نحوه پرورش دام به شكل صنعتي وکاهش دام سبک وتبدیل ان به دام سنگين -

 بخش اقتصادي وصنعتي

ترویج صاانایع دسااتي در روسااتاها باتوجه به وجود زمينه قبلي در ميان اهالي از طریق آموزش واعطاي  -

 اعتبارات وخرید محصولات توليدي
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 بخش زراعت

ي براي منابع آبي وگساترش کشاورزي وکاهش آیش هاوضاعيت کشااورزي جهت یافتن راه حلمطالعه -

 گذاري

 دامداري

 حذف دام مازاد بر مراتع -

تبدیل دام کوچک به دام بزرخ با توجه به صاارفه اقتصااادي دام ساانگين وعدم اتكا به مراتع ودر نتيجه  -

 حفظ منابع طبيعي

 تامين علوفه مورد نياز دام -

ات بهداشاتي ودرمان دام  از طریق اعزام اکيسهاي سيار دامسزشكي به حوزه وواکسيناسيون افزایش امكان -

 دام

 ي توليدي مرتعداري در روستاهاهاارائه برنامه کامل بيمه دام تشكيل تعاوني -

 تشكيل تعاونيهاي دامداري در زمينه گوسفندداري وگاوداري در روستاها -

 ایي بيشتر با مسئله تعاون ومشارکتان داخل حوزه براي أشنبرداربهرهآموزش 

 ي جنگلداري و تفرجیهافعالیتبرآورد کاهش مشکلات مردم در نتیجه توسعه 

از مهمترین مشكلات موجود در حوزه مورد بررسي کاهش آب کشاورزي و درنتيجه عدم اشتغال اهالي در 

)از جمله آیش گذاري به دليل عدم وجود آب  باشاادمي زمينه کشاااورزي و رهاسااازي اراضااي بدون اسااتفاده

هایي در این زمينه موج  بازگشت اهالي حلکشاورزي( که در صورت فعاليت جنگلداري و تفرجي و ارائه راه

 گردد.مي به کشت و زرت و در نتيجه افزایش درآمد و کاهش اتكاي دام به مراتع

. به طور کلي اجراي شودميراتي متوجه اهالي با توجه به عدم پوشاش در حوزه و وقوت سايلابها که خساا

عمليات آبخيزداري موج  زیر کشت رفتن اراضي زراعي، کاهش زیان و ضررهاي ناشي از خشكسالي در امور 

زراعي و دامي، تقویت پوشش گياهي و جلوگيري از تخری  آنها که همه این امور علاوه بر حفظ منابع طبيعي 

 تغال و درآمد اهالي و درنتيجه جلوگيري از مهاجرت افراد و افزایش توليدزمينه مناسااابي براي افزایش اشااا

 گردد.مي

 

 مراحل اجرایی تحقیق -3-2-8

 .دهديم شینما خلاصه طور به را طرحمراحل اجرایي این  21-3شكل 
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 قیتحق یاصل مراحل -21-3 شکل

 

 

 برداري داده

یكنواخت بودن تيپ منطقه مورد مطالعه که از گونه غال  گز تشكيل شده و همآنين باتوجه به  به توجه با

به متر  600×600 بردارينمونه شبكه ازبراي این پژوهش  ،است يکاف نمونه قطعه 30 ،يآمار نظر ازاینكه 

شامل گونه، قطر بزرخ  مورد نياز نمونه اطلاعاتدر هر قطعهشد.  استفادههكتاري 31/0کمک قطعات نمونه 

   .شدو ثبت برداشت  (1323؛ کنشلو، 1)جدول  درخت يو سلامت و شاداب قطر عمود بر آنو تاج 

 خاک  ارزیابی 

با  NPKخاک شااامل  يو عناصاار اصاال میسااد PH, ECشااامل بافت خاک، جهت ارزیابي خاک منطقه، 

و شكل  يوگرافیزيف عتيبا توجه به وض، و اساتفاده از نقشاه کاربري سرزمين و نيز پ  از بازدیدهاي ميداني

. لازم به گردید يمتريسااانت 90تا  60و  60تا  30و  30تا  صاافربا مته از اعماق  ياقدام به نمونه بردار نيزم

 لندفرم جهت رييخاک در فواصل مشخص و تغ مرخين يكیمرفولوژ اتيبردن به خصاوصا يپ برايذکر اسات 

بسته  يكيپلاست هيها در کسشده و نمونه ليپروف حیو برخ تشار ليها اقدام به حفر پروفمنطبق نمودن خاک

در فاز اول اقدام به  يانجام مراحل آماده ساااز ازقل شااد. پ  تمن يخاکشااناساا شااگاهیشااده و به آزما يبند

 شد.  يكیالكتر تیخاک و هدا تهیديسنجش بافت خاک، اس
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 يليتكم يهاشیبافت داشاااته آزما ایو  يكیالكتر تیهدا تیکه محدود یيهادر فاز دوم از نمونه در ادامه

خاک  يو عناصر اصل میسد PH, EC خاک،خاک شامل بافت  یيايميو ش يكیزيف اتيعمل آمد تا از خصوصبه

ها و گونه يشااتري( مطلع و با دقت نظر بي) اقدام به کاشاات جنگلكار يمرحله بعد يخاک برا NPKشااامل 

شود. پ  از تعيين بافت خاک بااه روش هياادرومتري، جارم مخصوص ظاهري به  يمورد نظر بررس طیشرا

 تار کاربن آلي ازت کلآلي خاک با اکسيداسايون کربنروش کلوخه، محتواي رطوبت وزناي به روش توزین، 

لكتریكاي عصاارة اشبات خاک با متار، هادایت ا PHبه روش کجلدال واکاانش خاااک با استفاده از دساتگاه 

سانج الكتریكاي، فسافر قابل جذب به روش فسافر قابل جذب به روش اولسن و پتاسيم قابل دستگاه هدایت

 (.1400گيري شاد )زرافشار و همكاران، اي )فليم فتاومتري( انادازهشعله يجذب، باه روش نورسنج

 

تجزیه و تحلیل نظرات مردم محلی و کارشجناسان منطقه از طریق پرسشنامه در رابطه با ایجاد 

 پارک جنگلی در منطقه مورد مطالعه 

در این رابطه پرساشانامه اي به منظور بررساي نظرات مردم محلي و کارشاناسااان منطقه تدوین شد که 

عدد از آن پاسخ داده شده که  31د که حدود عدد از این پرسشنامه توزیع ش 60درپيوست آمده است؛ تعداد 

اکثر پاسااخ دهندگان کارشااناسااان ادارات منابع طبيعي، محيط زیساات، شااهرداري و ... بوده و مردم محلي 

در رابطه با نظرات مردم براي ایجاد یا عدم سااوالات این پرسااشاانامه همكاري کمتري در این زمينه داشااتند. 

 ارک بود که نتایج آن در بخش نتایج مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. ایجاد پارک جنگلي و نحوه طراحي پ

 شوایو پ نیورام يهاشهرستانگز  يهاجنگلدر  طبیعت گرديتفرج و  يبرا یاستعداد اراض نییتع

 و ليو تحل هیتجز ندی: از فراشااوايو پ نيورام يهاشااهرسااتانگز  يهاجنگلدر  طبيعت گردي گسااترش

  .استفاده شد طبيعت گرديبه منظور توسعه  هاجنگل نیا یياستعداد نها يابیارز

 گردشگريفرایند ارزیابی توان منطقه براي تفرج و 

 تعيين عوامل اکولوژیک اثرگذار بر توسعه گردشگري

در فرایند تحليل توان محيط زیساتي سارزمين براي توسعه گردشگري، انتخاب معيارهاي محيط زیستي 

برخوردار اسااات. مهم ترین معيارهاي اثرگذار در این بخش عبارتند از ارتفات، شاااي ، اي موثر از اهميت ویژه

جهت، بافت خاک، تراکم پوشش گياهي، حاصلخيزي خاک، فاکتورهاي اقليمي )از قبيل دما، بارندگي، سرعت 

 . باد، حداقل دما در سردترین فصل سال، حداکثر دما در گرمترین فصل سال(
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 گذاري عوامل اکولوژیکو کدبندي نقشه سازي، طبقه

سازي کليه عوامل اکولوژیكي ذکر شده و استخراج بعد از تعيين عوامل اکولوژیک، مرحله بعد، شامل نقشه

هاي مكاني اسات. براي این منظور نقشه هر یک از عوامل اکولوژیک تهيه و طبقه بندي شد که در ادامه داده

 . شودمي توضيح داده

 نقشه توپوگرافی

ي مهم در مطالعات محيطي اسااات؛ چرا که ت ثير مساااتقيمي بر ساااایر عوامل هااویژگيارتفاات یكي از 

منطقه  DEMاکولوژیكي مانند بارش و دما دارد. براي بررساااي این عامل در منطقه مورد مطالعه از نقشاااه 

 ند.  بندي و کدگذاري شدطبقه 2-3بندي ذکر شده در جدول استفاده شده و نقاط براساس تقسيم

 نقشه شیب

که هر  اي استیكي از خصوصيات فيزیكي مهم دیگر در هر منطقه، شي  آن است که بيانگر ت ثيرات زاویه

هاي مهم در فرسایش است؛ به عبارت دیگر مورفولوژي و شي  ساازد. شي  یكي از شاخصساطح با افق مي

ت ثير مستقيم بر روي شدت جریان آب، بر حوزه از پارامترهاي اصالي در مطالعات محيطي اسات که علاوه بر 

(. توپوگرافي و شي  یک ناحيه نه تنها 1390زاده، ها نيز ت ثير دارد )علميروي سایر خصوصيات فيزیكي حوزه

نساابت به کيفيت و پتانساايل خود، عوامل ژئومورفولوژي را در ارتباط با جن  و رژیم آب و هوایي حاکم بر 

 یابد.گيرد و تغيير شكل ميد، بلكه خود نيز تحت ت ثير آنها قرار ميدارمنطقه، به فعاليت وا مي

 ArcGIS 10.3افزار منطقه در محيط نرم DEM، نقشه هابراي محاسابه شاي  و تهيه نقشه شي  منطقه

طور اتوماتيک از روي آن تهيه شد. سس  نقشه عنوان نقشاه پایه قرار داده شده و نقشه شي  شهرستان بهبه

 دهي شد.امتياز 2-3بندي و مطابق جدول بندي طبقهاستفاده از روش کلاس حاصله با

 نقشه جهت

هاي جغرافيایي از نظر جذب نور آفتاب، عامل اصلي در ميزان رطوبت، تحول خاک و استقرار پوشش جهت

گياهي و وضاااعيت تخری  و فرساااایش دامنه متفاوتند. جهت دامنه و تغييرات آن نقش مهمي در تغييرات 

صاااورت ایجاد تفاوت در ميزان گرما و ترین تا ثير جهت دامنه به(. مهم1390حيط خود دارد )علمي زاده، م

هاي سااازد. در انتخاب جهت جغرافيایي چون مبنایي که جهتشاارایط دریافت بارش، نقش خود را ظاهر مي

هاي لي و شرقي و جهتهاي شماسانجند ميزان انرژي دریافتي است، در نتيجه جهتجغرافيایي را با هم مي

، هاي جنوبي و غربيعلت زیاد بودن انرژي دریافتي جهتاند. بهجنوبي و غربي از نظر اکولوژیكي با هم مشااابه



23 

ها دارند و تخری  و فعاليت موجود زنده در آن بيشتر است؛ تري نسابت به سایر جهتپوشاش گياهي فراوان

 (.1321شمالي و شرقي است )جباریان اميري،  هايتر از جهتهمين علت خاک آن تحول یافتهبه

عنوان نقشااه پایه قرار به ArcGIS 10.3افزار منطقه در محيط نرم DEMجهت تهيه این نقشاه نيز نقشااه 

بندي و مطابق اي( طبقهطبقه 1علاوه طبقه مربوط به مناطق دشتي )جهت اصلي به 4داده شاده و بر اساس 

 (.24-3)جدول  هاي قبلي امتيازدهي شدروش نقشه

 

 بندي و کدگذاري عوامل ارتفاع، شیب و جهت جغرافیاییطبقه-24-3جدو  

 کد مطلوبيت جهت جغرافيایي کد مطلوبيت شي  )%( کد مطلوبيت (mارتفات از سطح دریا )

 1 شمالي 1 0 – 2 1 1000>

 1 شرقي 2 2 – 1  

 2 جنوبي    

 2 غربي    

 

 نقشه اقلیم

ي هواشناسي ورامين استفاده و خطوط هم دما و هاي ایستگاههانقشه تهيه شده از دادهبراي این منظور از 

 هم بارش در محدوده سه منطقه مورد مطالعه استخراج و جداسازي شد. 

، انجام 21-3گذاري عوامل اقليمي محدوده مورد مطالعه طبق جدول سس  با استفاده از این دو نقشه، کد

 شد. 

 بندي و کدگذاري عوامل بارش و دماطبقه -22-3جدو  

 کد مطلوبيت (℃دما ) کد مطلوبيت (mmبارش )

<40 3 21-21 1 

60 – 40 2   

   1 60بيشتر از 

 

 نقشه پوشش گیاهی

هم  نشااان داده شااده اساات، هرچه بر ميزان تراکم پوشااش گياهي افزوده  26-3طور که در جدول همان

یابد. به این منظور تراکم پوشش گياهي در هر بخش منطقه هم افزایش مي گردشاگريگردد، ميزان توان مي
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توساط بازدیدهاي ميداني مورد سانجش قرار گرفته و ثبت شد، سس  به هر طبقه تراکم پوشش گياهي کد 

 مطلوبيت، اختصاص داده شد.

 بندي و کدگذاري عامل تراکم پوشش گیاهیطبقه -26-3جدو  

 مطلوبيتکد  تراکم پوشش گياهي)%(

 1 40بيشتر 

40 – 20 2 

20 – 0 3 

 

 شناسی نقشه خاک

محيطي، کشاورزي و توليد غذا در جهان است که اثرات ترین معضالات زیساترفت خاک از اسااسايهدر

عنوان یک مشكل جدي رفت خاک بههاي طبيعي و تحت مدیریت انسان دارد. هدرمخربي بر تمام اکوسيستم

 شده است.محيطي شناخته زیست

ي خاک اساتخراج شااده از منطقه نقشه بافت خاک و هادر این زمينه طبق آناليزهاي آزمایشاگاهي نمونه

از آنجا که بافت خاک بيشتر اهميت دارد این  گردشگريیابي توان زساایر پارامترهاي تهيه شد، اما در مورد ار

را دریافت کرد و بافت  2رساااي لومي کد  و بافت 1ابي مورد توجه قرار گرفت و بافت لومي کد یعامل در ارز

 سيلتي رسي لومي نامطلوب تشخيص داده شد.

 گردشگريبندي میزان شاخص توان اکولوژیک ج( تعیین و طبقه

ي مطلوبيت و روي هم گذاري همه هاساازي همه عوامل اکولوژیكي موردنظر و استخراج کدپ  از نقشاه

با هم در نهایت یک شاخص کلي براي هر یک از واحدهاي زیست محيطي تلفيق شده در هر یک از  هانقشاه

بدون توان  3تفرجي و کد  2به منزله توان  2کد  1به منزله مطوبيت توان  1سه منطقه به دست آمد که کد 

 ارزیابي شد. 

 يهاو پاسخ امدیپ ،یکنون تیوضع ای تیمحرک، فشار، موقع يروی)ن ریدپس لیتحل -3-2-7

 طرح يمنطقه اجرا ي(برایتیریمد

 DPSIRانجام مد  

سااات که اطلاعات محيط هامعلولي تحليل داده –چارچوبي مفهومي بر مبناي زنجيره علي  DPSIRمدل 
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دهد و تقدم و تاخر آنها را مشاااخص و پاساااخ و هاي مختلر با هم ارتباط ميزیساااتي را از طریق شااااخص

 .کندميراهكارهاي مناس  قابل اجرا بر روي اجزاي مختلر زنجيره را تبيين و ترسيم 

ر امدل فوق پنج عنصر اصلي دارد که از طریق آنها، فرایندها و وضعيت محيط زیست با عوامل انساني و آث

(، فشارها Driving forcesیي مانند نيروهاي محرکه )هافعاليت؛ شاودمي ي انساان مرتبطهافعاليتناشاي از 

(Pressures( وضااعيت ،)State( آثار ،)Impact( و پاسااخها )Responses چارچوب این روش براي مقابله با .)

یافته و پ  از آن با تصوی  ( توسعه SRمشاكلات زیسات محيطي در اصال به عنوان مدل وضاعيت پاساخ )

( پذیرفته شده است. PSR( به عنوان مدل فشار وضعيت پاسخ )OECDسازمان توسعه اقتصادي و همكاران )

( تصميم گرفت با دو مؤلفه جدید )نيروي محرکه و آثار( چارچوب EEAپ  از این آژان  محيط زیست اروپا )

DPSIR  دهد. مي ن مدل را ارائهنمایشي ساده از ای 21-3را ایجاد کند. شكل 

 
 DPSIRنمایش مد   -21-3شکل 

 

اي از ارتباطات علي در محيط زیست وجود دارد که از عوامل اصلي ایجاد مسآله بر اساس مدل فوق زنجيره

)نيازهاي انساني منجر به انجام یک فعاليت( یا نيروي محرکه آغاز، و با گذر از فشارها )اغل  مربوط به مصرف 

 توليد آلودگي( به وضاااعيتي )اغل  به معني تغيير موجودي و کيفيت منابع محيط زیساااتي( منجرمنابع و 

 هاکه اغل  پيامد آن آثار نامطلوب محيط زیستي )بر اکوسيستم و انسان( است که در نهایت به پاسخ شودمي

 .شودمي ها، نهادهاي غيردولتي و مردم ختمیا واکنش دولت

اي و با اسااتفاده از مطالعات کتابخانه DPSIRتحليلي بر اساااس مدل  –در این طرح به صااورت توصاايفي 

 تجزیه و تحليل آماري و نظرات کارشناسانه انجام شده است. که نتایج آن در فصل بعدي آورده شده است. 
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منطقه  يبرا ريسسیچهارچوب د يچندمنظوره اقدام به طراح يطرح جنگلدار يمنطقه اجرا يابیارز جهت

 . شداستفاده  ريسسیچهارچوب د هيو ته نیاطلاعات بخش فوق در تدو شد وفوق 

در موضاوعات مختلر است. بر اساس چهارچوب  يگذاراساتيسا يبرا ي( ابزارDPSIR) ريسساید ندیفرآ

و  يهدررو  ،ی(، فشار )تخريانسان يهافعاليتو  ي)علل و عوامل اقتصااد يمحرک اصال يروين نيب ريسساید

 سااتم،يآن بر اکوساا ي(، اثرهاسااتميمثلاا اجزا و عناصاار اکوساا ،يعيطب يهاري)توصاا تي(، موقعتیریعدم مد

 تیریهدف، مد نييتع ،يبندتی)شامل: مقابله، اولو يتیریپاسخ مد تی( و در نهاامديسالامت و رفاه انساان )پ

 (.1390 و همكارانعابدین زاده، ) شودمي يمنته يگذاراستيبه س تی( ارتباط برقرارشده و درنهانهيبه

ه نقش هيته يگردد. برا هيته يو جنگل ياراض ينقشه کاربر دیبامي (،DPSIR) ريدپس ندیفرا يبررس جهت

هاي تهيه شااده توسااط اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري از نقشااه طرح، يدر منطقه اجرا ياراضاا يکاربر

اساات که  يشااامل اطلاعات مربوط به مناطق يدانيم دیحاصاال از بازد. اطلاعات اسااتان تهران اسااتفاده شااد

و اطلاعات  شودمي ميمناطق موردنظر ترس يعلاوه کروک. بهشدندبرداشت  GPS لهيدسترس بوده و به وسقابل

ات اطلاع گریجنگل و د راشكوبیزراعت ز ،يفاقد زادآور افته،ی  یمناطق تخر ،يجنگل يهاشامل سطوح توده

 يبنداقدام به استخراج نقشه کلاسه 1:21000 يبا استفاده نقشه رقوم ي. از طرفگيري شدندو اندازه ثيت هیپا

از  يتیریمد يها-پاسخ يابیطرح و ارز ياجرا نطقهم يکنون تيوضع يبررس ي. براگردیدو جهت   يشاده ش

 ،يکنون تيوضع ای تيمحرک، فشار، موقع يروهاي)ن ريچهارچوب دپس کیو  شداستفاده  ريسسایچهارچوب د

 هاجنگل نیا  یدر تخر ليدخ شرانيپ يروهايو ن گردید ميمنطقه تنظ ي( برايتیریمد يهاعارضاه و پاساخ

 .شدندمشخص 

فیزیوگرافی مناطق مورد  و مدلسازي رابطه پوشش گیاهی با پارامترهاي خاک، اقلیم -3-2-3

  به کمک رگرسیون و شبکه عصبی مطالعه

و قطر( با پارامترهاي  سطح تاججهت بررساي رابطه بين پوشش گياهي ): گاممد  رگرسجیونی گام به 

و ...( ابتدا pH ،ECاکولوژیكي دیگر مانند فاکتورهاي خاک )درصاد سايلت، رس، شن، درصد فسفر، نيتروژن، 

توسط تحليل کاي اسكوئر انجام و همبستگي و بعد مدلسازي رگرسيون به روش گام  هانرمال بودن بودن داده

 .انجام شد که نتایج آن در بخش بعدي آورده شده است 2به گام

وناگون توابع گ يريادگی ي( براي)محاسبات يعمل يروش يمصنوع يشابكه عصب: شبکه عصبی مصنوعی

                                                           
2  Stepwise 
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 يشبكه عصب يريادگی .باشدمي يبردار ریگسسته و توابع با مقاد ریتوابع با مقاد ،يقيحق ریتوابع با مقاد رينظ

گفتار،  يشناسائ رينظ يبه مسائل تيبا موفق هاشبكه نگونهیمصون بوده و ا يآموزش يهاداده  يدر برابر خطاها

 هايدادهدر این روش  روبات  اعمال شده است. بينيپيشالگوها و  يطبقه بند ر،یتصاو ريو  تعب يشاناساائ

درصد  20که  يشدند به صورت ميآموزش و تست تقس هايبه داده  يبرداشات شاده از عرصه به طور تصادف

( از Bayat et al. 2021مدل مورد اسااتفاده قرار گرفتند.) يابیارز ایتساات  يبرا يو مابق ميتعل براي هاداده

شده استفاده  هیارا يهامدل يابیارز يبرا يبیار  ی(  ضرRMSEخطا ) نيانگيدوم م شهی( رR2) نييتب  یضر

 شد

 ي چندمنظورهرجنگلداطرح اهدف  -3-2-11

و ارزیابي اثرات  گردشگري تهيه طرح جنگلداري چندمنظوره با رویكرد حفاظتي، توسعهبا هدف  حین طرا

  .انجام شد هاي گز شهرستان هاي ورامين و پيشواجنگلكاري بر خاک و پوشش گياهي در جنگل
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 نتایج -4

 نتایج  کمی و کیفی حاصل از برداشت هاي زمینی ) تعداد در هکتار و فراوانی و مدلها(-1-4

 جدول زیر آماره هاي نتایج شمارش تعداد در هكتار براي هر سه منطقه را نمایش مي دهد:

 12سانتيمتر تا حداکثر  2گونه گز تنها عنصر شمارش و ثبت شده در قطعات نمونه بود که قطر یقه آن از 

سانتيمتر متغير بود. منطقه شكر آباد از نظر ميانگين تعداد در هكتار نسبت به دو منطقه دیگر یعني فخرآباد 

ر هكتار و چه تنوت پوشش کر برخوردار و دولت آباد، از شرایط به مرات  بهتري چه نسبت به تعداد درختان د

اصله در هكتار مي رسيد ولي در  1000بود به طوري که در بعضاي از قطعات نمونه تعداد در هكتار به بالاي 

درمجموت شرایط بسيار نگران  زادآورياصله درخت در هكتار بود. از نظر  232ميانگين مجموت قطعات نمونه 

شاكرآباد از شارایط به نسبت بهتري برخوردار بود ولي دو منطقه دیگر فاقد کننده  بود و زادآوري در منطقه 

 زادآوري بودند. از نظر شرایط شادابي درختان نيز باز همين شرایط در منطقه حاکم بود.

 ميانگين و حداقل و حداکثر تعداد در هكتار سه منطقه

 832 مجموت تعداد در هكتار

 2/411 ميانگين

 2/136 حداقل

 832 حداکثر

 

نمودار زیر نتاایج توزیع تعاداد درختان در طبقات قطري مختلر در ساااه منطقه مورد مطالعه را نمایش 

 دهد. همآنين جهت مقایسه بهتر در نمودار تعداد در هكتار هر سه منطقه با هم نمایش داده شده است. مي

 



29 

 
 

 
 

 

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۳۵۰

۴۰۰

۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸

شکر آباد
ار 
کت
 ه
در
د 
دا
تع

طبقات قطري

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱۴۰

۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸

دولت آباد

طبقات قطري

ار 
کت
 ه
در
د 
دا
تع



20 

 
 

 
آباد )سبز( و فخرآباد در سه منطقه شکرآباد )آبی(، دولت نمودار توزیع طبقات قطري درختان -1-4شکل 

 )قرمز(

 

مدلسازي رابطه بین پارامترهاي پوشش گیاهی با پارامترهاي خاک، اقلیم و توپوگرافی به کمک 

 هاي رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعیمد 

گياهي( هر بار به عنوان متغير  سطح تاجدر این فرایند، پارامترهاي پوشش گياهي )تعداد در هكتار، قطر و 

هاي قبل بيان شاااد، همآنين اقليم و توپوگرافي به عنوان وابساااته انتخاب و پارامترهاي خاک که در بخش

 متغير مستقل انتخاب شدند 
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 نتایج رگرسیون چند متغیره خطی به روش گام به گام به شرح زیر است:

 معني داري با سایر پارامترها ایجاد نكرد.لازم به ذکر است که متغير تعداد در هكتار رابطه 

 گیاهی سطح تاجنتایج مد  او  با متغیر وابسته  –2-4جدو  

 مدل R2 R2 R خطاي استاندارد

23424/2  649/0  622/0  230/0  1 

23023/1  290/0  236/0  911/0  2 

 گیاهی سطح تاجنتایج ضرائب مد  او  با متغیر وابسته  – 3-4جدو  

sig t   استاندارد ضرائ

 شده

 مدل 

Beta خطاي استاندارد B 

022/0 

003/0 

620/2 

202/4 

 

230/0 

319/1 

141/0 

123/3 

191/0 

 )ثابت( 1 

 قطر

999/0 

001/0 

040/0 

001/0 

162/1 

112/2 

 

294/0 

322/0 

232/1 

109/0 

291/39 

002/0 

166/0 

416/100 

 )ثابت( 1 

 قطر
N 

 

 با سایر پارامترهاي گفته شده طبقه رابطه زیر است: سطح تاجطبق جداول بالا رابطه 

 T= 0.002+0.556(diameter)+100.416(N) (1رابطه )

 هم عنصر نيتروژن خاک است. Nبرابر با قطر و  diameterگياهي و  سطح تاج Tکه در رابطه بالا 
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 گیاهی( تاجسطح مقایسه مقادیر مدلسازي شده و واقعی در مد  او  )متغیر وابسته  –2-4شکل 

 

 رابطه بين قطر و سایر پارامترها نيز به شرح زیر است:

 نتایج مد  دوم با متغیر وابسته قطر  -4-4جدو  

 خطاي استاندارد
2R 2R R مدل 

13111/3 649/0 622/0 230/0 1 

12344/2 239/0 221/0 931/0 2 

 نتایج ضرائب مد  دوم با متغیر وابسته قطر –2-4جدو  

sig t   استاندارد ضرائ

 شده

 مدل 

Beta خطاي استاندارد B 

129/0 

003/0 

612/0- 

202/4 

 

230/0 

429/2  

222/0 

631/1- 

164/1  

 )ثابت( 1 

 سطح تاج

016/0 

002/0 

014/0 

161/3 

629/4  

231/3-  

 

662/0 

461/0-  

212/22  

200/0 

033/0  

269/26  

932/0 

106/0-  

 )ثابت( 1 

 سطح تاج
 ارتفات

 

 Diameter= 86.269+0.937(T)-0.106(elevation)  (2رابطه )

 نيز ارتفات از سطح دریاست.  elevationگياهي و  سطح تاجTبرابر با قطر و  diameterکه در رابطه بالا 

R² = 0.8363
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 مقایسه مقادیر مدلسازي شده و واقعی در مد  دوم )متغیر وابسته قطر( –3-4شکل 

 

 نتایج شبکه عصبی 

باشد به صورت جدول زیر است. همان طور که چندین الگوریتم مختلر مينتایج شبكه عصبي که حاصل 

 مشخص است از مدل رگرسيوني پرسسترون چند لایه و مدل ار بي اف در این مدل سازي استفاده شده است.

 

 نتایج شبكه عصبي که حاصل چندین الگوریتم مختلر

 2R RMSE % RMSE BIAS % BIAS مخفيفعالساز لایه  عامل خطا اگوریتم نام شبكه شاخص

1 MLP 10-9-1 BFGS 106 SOS Tanh 0/78 0/52 21/84 0/0008 0/0336 

2 MLP 10-6-1 BFGS 54 SOS Exponential 0/76 0/59 24/78 0/0015 0/0630 

3 MLP 10-4-1 BFGS 55 SOS Exponential 0/70 0/63 26/47 0/0017 0/0714 

4 MLP 10-7-1 BFGS 128 SOS Tanh 0/70 0/58 24/36 0/0011 0/0462 

5 MLP 10-6-1 BFGS 177 SOS Logistic 0/72 0/57 23/94 0/0010 0/0420 

6 RBF 10-28-1 RBFT SOS Gaussian 0/65 0/83 34/87 0/0132 0/5546 

7 RBF 10-21-1 RBFT SOS Gaussian 0/60 1/31 55/04 0/244 10/252 

8 RBF 10-19-1 RBFT SOS Gaussian 0/50 0/91 38/23 0/053 2/2268 

9 RBF 10-22-1 RBFT SOS Gaussian 0/55 1/10 46/21 0/054 2/2689 

10 RBF 10-20-1 RBFT SOS Gaussian 0/49 1/23 51/68 0/243 10/210 

  

R² = 0.8748
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 ي ي و مخفورود هیلا چندتابع فعالسازي تانژانت و با با   هیپرسسترون چند لا1مدل  نیبهتر  6-4جدول  طبق

به عنوان بهترین مدل براي بررساي رابطه بين قطر یقه، خاک و شادابي و تراکم استفاده  22/0ضاری  تبين 

 شد.

 وضعیت فیزیوگرافیگی منطقه مورد مطالعه -4-2

 -2-4در جدول زیر مساااحت هر یک از طبقات ارتفاعي در هر کدام از مناطق مورد مطالعه مطابق جدول 

 :باشدمي

 طبقات ارتفاعی در مناطق مورد مطالعه)کیلومتر مربع( توزیع مساحت  -8-4جدو  

 722-731 731-712 712-871 ارتفاع 

 0 34/1 62/2 شکرآباد

 011/3 0 0 فخرآباد

 0 0 22/6 آباد دولت

 

در منطقه شكرآباد غال  مساحت در طبقه اول ارتفاعي و در  شودمي همان گونه که در جدول بالا مشاهده

منطقه فخرآباد کل مسااحت در طبقه ساوم ارتفاعي و در منطقه دولت آباد نيز کل مساحت منطقه در طبقه 

 .(4-4اول ارتفات قرار دارد )شكل 

 
 نمودار هیستوگرام طبقات ارتفاعی در منطقه مورد مطالعه  -4-4شکل 

 (.باشدمی فخرآبادنارنجی آباد و رنگ دولتخاکستري د، رنگ )رنگ آبی شکرآبا
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 مساااحت هر یک از طبقات شااي  در هر کدام از مناطق مورد مطالعه مطابق جدول زیر -2-4در جدول 

 :باشدمي

 توزیع مساحت )کیلومتر مربع( طبقات شیب در مناطق مورد مطالعه -7-4جدو  

 و بيشتر %3شي  %2شي  %1شي  

 0 496/0 112/2 شكرآباد

 021/0 19/0 12/1 فخرآباد

 0 622/0 42/4 دولت آباد

 

درصد است. 1غال  مسااحت ساه منطقه در طبقه شي   شاودمي همان گونه که در جدول بالا مشااهده

 نشان ميدهد. در منطقه مورد مطالعه  يطبقات ش ستوگرامينمودار ه -1-4شكل 

 
 نمودار هیستوگرام طبقات شیب در منطقه مورد مطالعه  -2-4شکل 

 (.باشدمی دولت آبادخاکستري فخر آباد و رنگ نارنجی )رنگ آبی شکرآباد، رنگ

 

 ذکر شده است.مساحت هر یک از طبقات جهت در هر کدام از مناطق مورد مطالعه  -9-4در جدول 
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 در مناطق مورد مطالعهجهت جغرافیایی  طبقات)کیلومتر مربع( توزیع مساحت  -3-4جدو  

 غرب جنوب شرق شمال 

 02223 122 02902 02622 شكرآباد

 02131 12143 02242 02121 فخرآباد

 02261 122 02223 02622 دولت آباد

 

مساحت غال  سه منطقه در جهت جنوبي واقع شده است.  شودمي همان گونه که در جدول بالا مشاهده 

 را نشان مي دهد.  طبقات جهت در منطقه مورد مطالعه ستوگرامينمودار ه -6-4شكل 

 
 نمودار هیستوگرام طبقات جهت در منطقه مورد مطالعه  -6-4شکل 

 (.باشدمی دولت آبادخاکستري فخر آباد و رنگ نارنجی )رنگ آبی شکرآباد، رنگ 

 

 منطقه خاک تیوضع -4-3

 ي صحرایی هاموجود و بررسیوضعیت خاک با استفاده از منابع  -4-3-1

گرفته و عمق خاک با توجه به شي  منطقه متفاوت  هاي شور و قليا در براین منطقه را خاک هربيشتر گست

هاي تند، عمق خاک کم بوده و با کاهش شااي  در اساات. درارتفاعات شاامالي و مرکزي منطقه و در شااي 

عمق و  هاي کم ارتفات و فرسااایش یافته نيز خاکها کمتسه.  بر روي شااودمي ژرفاي خاک افزوده ، بههادامنه

. در این مناطق به دليل حساسيت زیاد به شودمي عميقتر هاپایين تسه يهاقسمتباشند که در سنگلاخي مي
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. باشدمي رسي تا رسي -ي زیادي  تشاكيل شاده اسات. بافت خاک در این مناطق لوميهافرساایش، خندق

هاي بادبزني اند، شااامل آبرفتها و واریزه زرگي از منطقه را به خود اختصاااص دادهخاکهاي شااور که گسااتره ب

افت اند. ب ي اطراف به وجود آمدههاو تسه هاباشند که از فرسایش کوهمي شاكل بدون سنگریزه با شي  ملایم

  .باشندخاک در این مناطق سنگين بوده و از لومي تا رسي متغير مي

 نبيشتر گستره ای .باشدمييز بيشاتر داراي خاکهاي رساوبي عميق و مرطوب دشاتهاي سايلابي منطقه ن

 ي شااوري پسااند با تراکم پایين هااراضااي، داراي سااطوح پر کرده نمكي و بدون پوشااش گياهي و یا گونه

. این مناطق با خاکهاي شااور و قليا و بافت ریز، داراي نفوذپذیري کم، حساااس زیاد  به فرسااایش و باشاادمي

 باشند.  مي خيزي بالا سيل

 نتایج آنالیزهاي خاک -4-3-2

 آبادمنطقه دولت

هاي ساانتي متر خاک با رنگ کرم و خاکساتري دانه ریز رسي سيلتي همراه با دانه 120با عمق  ACافق 

اي مشاهده گردید. آثار ریشه گياهي پراکنده ماسه بادي به صورت وارفته و خرد شونده بدون انسجام خاکدانه

ساانتي متر بالاي پروفيل با انبوهي کم قابل رویت اساات، در نيمرخ خاک آثاري از سانگ و ساانگریزه  10در 

دیده نشد. آثار آهک و شوره نمک به طور پراکنده در طول پروفيل مشهود است. بافت خاک به طور لمسي در 

ناپایدار است. نتایج آزمایشگاهي نشان  Single grainاي مجموت نسبتا سنگين است. ساختمان خاک دانه دانه

گيري مواد آلي و . اندازهباشدمي آن داراي خاصيت قليایي زیاد pHدهد که خاک داراي شاوري بالا بوده و مي

. تجزیه مكانيكي ذرات خاک بافت آن را در اغل  باشااادمي ازت بيان کننده کمبود مواد حاصااالخيز در خاک

 معين نموده است. clay loamلومي مناطق نسبتا سنگين رسي 

 منطقه شکرآباد

تشخيص داده شد و نمونه برداري نيز به عمل آمد. تشریح  C,Aدر پروفيل حفر شده در این اجزان دو افق 

 گردد:مي پروفيلي و تفسير نتایج آزمایشات به شرح زیر تبيين

که بعضا به صورت  باشدمي سانتي متر داراي خاک دانه جدا همراه با ماسه بادي فراوان 30به عمق  Aافق 

پودر تجلي دارد. در این افق ساانگ و ساانگریزه دیده نمي شااود. آثار ریشااه گياهي به مقدار متوسااط و با 

. ساختمان دباشمي پراکندگي قابل رؤیت اسات. بافت خاک )روش لمساي و مشااهده اي( سابک تا متوساط

دهد که خاک داراي شوري کم مي و ناپایدار اسات. نتایج آزمایشگاهي نشان Single grainخاک دانه دانه اي 
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مواد آلي و ازت خاک نشان  گيرياندازه. باشدمي آن داراي خاصايت قليایي متوساط pHتا متوساط اسات و 

و بخشي  Clay loam. تجزیه مكانيكي ذرات خاک بافت آن را رسي لومي باشدمي دهنده درجه متوسط و کم

 از منطقه نيز سيلت رسي لومي و لومي معين نموده است. 

آن داراي  pHبيانگر خاک با شوري نسبتازیاده بوده و  19برابر  ECدهد که نتایج آزمایشاگاهي نشاان مي

يتروژن و فسفر نيز هرچند درصد بالاتري از دو خاصايت قليایي متوساط اسات. از نظر عناصار غذایي مانند ن

 . شودمي منطقه دیگر دارد ولي در مجموت نسبتا فقير محسوب

 منطقه فخرآباد

سانتي متر خاک دانه ریز همراه با ماسه و سيلت بدون سنگ و سنگریزه به صورت  20-11با عمق  Aافق 

فته و ناپایدار است آثا پوشش گياهي در این افق ي جدا از هم و بدون انسجام مشاهده گردید. خاک وارهادانه

دیده نشاد ليكن آثار شاوري به صورت بلورهاي نمک رویت گردید. آثار آهک و گچ به طور واضح دیده نشد. 

رنگ خاک خاکساتري تيره و بافت لمساي آن نسابتا سابک تا متوساط اسات. ساختمان خاک تک دانه اي 

Single grain   .و ناپایدار است 

دساي زیمن  بر متر و داراي خاک بسيار  63از حداقل  ECدهد که ميزان مي آزمایشاگاهي نشاان نتایج

حاصلخيزي خاک که  گيرياندازهخاک داراي خاصيت قليایي متوسط تا زیاد متغير است.  pH. باشدمي شاور

بوده و تجزیه دهد که خاک نساابتا فقير مي نشااان باشاادمي هاشااامل ازت مواد آلي و سااایر عناصاار در نمونه

 clay هاذرات شان، رس و سيلت است بافت خاک را در اکثر نمونه گيرياندازهمكانيكي خاک هم که شاامل 

loam .است 

قابل مشاهده است. آثار آهک در طول پروفيل به  Cآثار شاوري به صاورت شاوره و بلورهاي نمک در افق 

. ساختمان خاک نيز توده اي و کلوخه اي شوديم ي پراکنده همراه با نمک دیدههارنگ سافيد به صورت لكه

 . باشدمي (Massiveو نسبتا فشرده )

شده در سه منطقه که به صورت  گيرياندازهخلاصاه نتایج آزمایشاگاهي پارامترهاي خاک  -10-4جدول 

 ميانگين براي هر منطقه محاسبه شده آورده است:
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 منطقه مورد مطالعهنتایج آنالیز پارامترهاي خاک در سه  -11-4جدو  

 pH EC 

(dS/m) N% %OC P 

(mg/kg) %TNV Clay 

% 
Silt 

% 
Sand 

% 
 26/762 46/333 22/844 3/3 37/55 0/474 0/04 63/43 8/488 فخرآباد

 21/35 44/5 34/15 6/512 45/5 0/388 0/0425 19/137 8/425 شكرآباد

 19/236 47/545 33/218 5/5636 31/818 0/31 0/0309 48/67 8/67 دولت آباد

 

( هر سه منطقه تقریبا وضعيت pHنظر پارامتر اسايدیته ) ،شاودمي همان گونه که در جدول بالا مشااهده

در  ECمشااابهي داشااته و خاک منطقه دولت آباد در بين سااه منطقه داراي قليایيت بيشااتري اساات. ميزان 

 . باشدمي منطقه فخرآباد به شدت بالا است ولي منطقه شكرآباد از این نظر وضعيت بهتري را دارا

هر ساه منطقه نسابتا وضعيت مشابهي را دارند و منطقه شكرآباد اندکي ميزان نيتروژن  Nاز نظر درصاد 

ان فسفر خاک در منطقه بالاتري دارد. از نظر فاکتور درصاد مواد آلي هم هر ساه منطقه مشاابه هساتند. ميز

 نيز منطقه شكرآباد داراي ميزان بالاتري از دو منطقه دیگر است.  TNV%شكرآباد بالاتر بوده و از نظر فاکتور

قابل مشاهده  2-4ذرات رس، شن و سيلت به دست آمده است در نمودار  گيرياندازهبافت خاک نيز که از 

 است تقریبا در سه منطقه مشابه است. 

ي خاک استخراج شده از سه هاشده در نمونه گيرياندازهت از مقایسه اعداد ميانگين پارامترهاي در مجمو

منطقه مورد مطالعه، همان گونه که از جدول بالا هم پيداست، خاک منطقه شكرآباد نسبت به دو منطقه دیگر 

یگر تا بالاتري از مناطق دها و همآنين داراي ميزان حاصلخيزي نسبداراي پتانسيل بيشتري براي کاشت گونه

 است. 

 این موارد را در نمودار جهت مقایسه بهتر نشان داده است. 10-4تا  2-4اشكال

 

۸.۳۰

۸.۳۵

۸.۴۰

۸.۴۵

۸.۵۰

۸.۵۵

۸.۶۰

۸.۶۵

۸.۷۰

دولت آباد شکرآباد فخرآباد

p
H
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 در بین سه منطقه مورد مطالعه EC, pHنمودار پارمترهاي  -8-4شکل 

 
 در بین سه منطقه مورد مطالعه  OC, Nنمودار پارمترهاي  -7-4شکل

 و ستون آبی درصد نیتروژن( OC)ستون قرمز درصد 
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 در بین سه منطقه مورد مطالعه TNV, Pنمودار پارمترهاي  -3-4شکل 

 
 نمودار میزان درصد اجزا سیلت، شن و رس در بین سه منطقه مورد مطالعه  -11-4شکل 

 (باشدمی شنخاکستري سیلت و ستون نارنجی )ستون آبی درصد رس، ستون 

 

هاي خاک سه منطقه در نهایت بافت خاک و ميزان اجزا شن، سيلت و رس در نمونه با توجه به نمودار بالا

 توسط مثلث خاک، تعيين شد که در ادامه نقشه آن آورده شده است.

 ارزیابی توان اکولوژیک توسعه گردشگري -4-4

گونه که در بخش قبل اشااره شد، کليه عوامل اکولوژیک نقشه سازي، طبقه بندي و کدگذاري شده همان

، نقشاه واحدهاي زیسات محيطي هاز تلفيق این نقشاها مشااهده کرد. توانمي 12-4تا   2-4که در اشاكال 

در  تلفيق شد وي اکولوژیک، با هم هامطلوبيت گردشگري تهيه شد که در آن، کليه کدهاي هر کدام از نقشه

 ( به دست آمد.12-4نهایت نقشه مطلوبيت نهایي )شكل
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 بندي ارتفاع در سه منطقه نقشه طبقه -11-4شکل
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 نقشه طبقه بندي جهت در سه منطقه -12-4شکل 
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نقشه طبقه بندي شیب در سه منطقه -13-4شکل 
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 بندي تراکم پوشش گیاهی در سه منطقهنقشه طبقه -14-4شکل 



96 

 

 

 باران در سه منطقهنقشه خطوط هم -12-4شکل 
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 سالانه( سه منطقه يدما )میانگین دمانقشه خطوط هم  -16-4شکل 
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 در سه منطقه OCنقشه میزان  -18-4شکل 
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 نقشه بافت خاک در سه منطقه -17-4شکل 
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 نقشه توزیع حاصلخیزي خاک در سه منطقه -13-4شکل 
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 ارزیابی توان گردشگري در سه منطقهنقشه نهایی  -21-4شکل 
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 کاري چندمنظوره در سه منطقهنقشه نهایی جنگل -21-4شکل 
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 نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه اقتصادي اجتماعی طراحی پارک

 به شرح زیر مطرح شد: پرسشدر ارتباط با وضعيت اقتصادي و اجتماعي پاسخ دهندگان تعدادي 

 جن  و سن بازدیدکنندگان:  -1

 کنندگان پرسشنامهليتكم تيجنس 22-4شكل درصد پاسخ دهندگان مرد و بقيه زن بودند.  20که 

 دهد. را نشان مي

 

 پرسشنامه کنندگانليتكم تيجنس

 

 دهندگان:سن پاسخ -2

 به سال قرار دارد و نتایج پاسخ دهندگان 60و بالاي  60-40، 40-30، 30-20که در یكي از طبقات 

 بود: 23-4شكل  صورت

 
 دهندگانطبقات سنی پاسخ -23-4شکل 

 

 مرد

 زن
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 1طبقه شامل بدون درآمد، تا  1سوال بعدي در رابطه با ميزان درآمد پاسخ دهندگان بود که در در  -3

شد بندي ميليون در ماه طبقه  1ميليون در ماه، و بيش از  1ميليون در ماه، تا  3ميليون در ماه، تا 

 است: 24-4شكل که نتایج به شرح 

 

 
 طبقات درآمدي پاسخ دهندگان -24-4شکل 

 

طبقه بدون تحصيلات،  1سوال بعد در رابطه با ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان طراحي شده که در  -4

ابتدایي، راهنمایي و متوسطه، دیسلم، ليسان  و فوق ليسان  و بالاتر قرار داشت که نمودار تجزیه و 

 است:  21-4شكل  پاسخ دهندگان به ا شرحتحليل 

 
 طبقات تحصیلی پاسخ دهندگان -22-4شکل 
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سوالات بعدي در ارتباط با نظرات پاسخ دهندگان راج  وجود و نحوه طراحي پارک جنگلي در  -1

 :(26-4شكل ) درصد موافق ایجاد پارک جنگلي در منطقه بودند 1/22منطقه مي باشد، که حدود 

 
 موافقین و مخالفین احداث پارک 26-4شکل 

 

در رابطه با نحوه فعاليتهاي تفرجي داخل پارک پاسخها به شرح زیر بود )در این سوال امكان انتخاب  -6

مورد  تيانوات فعال 22-4شكل  .چند گزینه وجود داشت که اکثرا همه گزینه ها را انتخاب کرده بودند(

 را نشان مي دهد.  علاقه پاسخ دهندگان

 

 
انواع فعالیت مورد علاقه پاسخ دهندگان -28-4شکل   
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مساحت پارک: نظر پاسخ دهندگان براي مساحت مورد نظرشان جهت احداث پارک جنگلي به شرح  -2

 .است 22-4شكل 

 
 مساحت پارک  دهندگان درموردنظر پاسخ -27-4شکل 

 

 ایجاد ورودي براي پارک:  -2

 يبرا يورود نيو مخالف نيموافق 29-4شكل .ورودي براي پارک بودند پرداختمند به عدم غل  علاقا

 را نشان مي دهد.   پارک

 

 

موافقین و مخالفین ورودي براي پارک  -23-4شکل   
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فصول مورد  30-4شكل در  فصل مورد نظر جهت بازدید: که اکثرا فصل بهار را انتخاب کرده بودند -9

 مده است. زدید آنظر جهت با

 

 
 فصو  مورد نظر جهت بازدید -31-4شکل 

درنهایت انگيزه پاسخ دهندگان از علت بازدید از پارک جنگلي در منطقه مورد مطالعه: که پاسخها  -10

 .بود  31-4شكل به شرح 

 

بازدید از پارک دلایل -31 -4شکل   
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 DEPSIRنتایج مد   -4-2

معلولي تخری  جنگل در منطقه  –جهات دساااتيابي به رهيافتي کمي براي تجزیه و تحليل عوامل علي 

هاي معين تعيين شااد که شاااخص 32-4مطابق شااكل  DEPSIRساي، براي هر یک از اجزاي مدل رمورد بر

ي هاطرحو  براي تعيين آنها از نظرات کارشاناساانه، بازدیدهاي ميداني متعدد و نيز مطالعات و بررسي اسناد

 کنيد:مي انجام شده در منطقه استفاده شده است که نتایج آن را در شكل زیر مشاهده

  

 DPSIRنتایج مد   -32-4شکل 

  

 نیروهاي محرکه:

 افزایش ورود دام

 کمبود آب

 افزایش گردشگران

 نزدیكي به روستا

 وابستگي مردم محلي

 فشار

 نرخ ورود گردشگران

 نرخ ورود مردم محلي

 فشار چراي دام

 آثار

 شوري خاک

 فرسایش خاک

 تخری  جنگل

 تخری  مراتع

 تخری  پوشش گياهي

 کاهش تنوت حيات وحش

 پاسخها:

 سياست ها و راهكارها

 فعاليتها و مطالعات

 

 وضعیت

 وضعيت تراکم پوشش گياهي

 وضعيت تيپ پوشش گياهي

 وضعيت پوشش مرتعي

 تراکم حيات وحش

 وضعيت منابع آب منطقه
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 شناسایی و تحلیل نیروهاي محرکه 

 کمبود آب و بحران خشکسالی در منطقه -

 رودخانه دو در منطقه فصاالي يهاجریان و ندارد وجود دائمي رودخانه منطقه مورد بررسااي محدوده در

به  و سال( لفص به بسته) متغير آبدهي با بندعليخان رودخانه یابد.مي جریان (گلاو) و گلآب بندعليخان فصلي

 در رودخانه این یابد.مي جریان منطقه غرب و شامال غرب در بهار اواسااط تا پایيز اواسااط متناوب از صاورت

 و ریزخاک امتداد در فصلي تالاب ایجاد با منطقه، غرب به سيلابي جریانهاي ورود با بهار و اوایل زمستان فصل

 منطقه در - مرکزي يهاقسمت در که نيز گلاو رودخانه . شودمي مناسبي گياهي پوشش موجود، سب  جاده

 فصاالي منطقه آبي منابع دیگر از سااال فصاال به متناوب بسااته آبدهي با دارد جریان شاارق به غرب جهت با

. لذا این منطقه باشدمي همراه محدودیت با آنها از يبرداربهره امكان و بوده شور رودخانه دو هر آب .باشدمي

 با بحران آب رو به رو است. 

 دام به منطقه جهت چرا ورود -

 46000 حدود در اداره منابع طبيعي شااهرسااتان، موجود آمار اساااس بر منطقه این در موجود دام ميزان

 دليل به . همآنينباشاادمي عرفي سااامان این براي شااده تعيين مجاز ظرفيت از بيش که اساات واحد دامي

است. که  مشهود محدوده این در ظرفيت از بيش و يبرداربهره فصل از خارج چراي ميانبند، محدودیت مراتع

 این یكي از نيروهاي محرکه و عامل اصلي فشار در جهت تخری  پوشش گياهي و جنگلي منطقه است. 

 وابستگی مردم محلی به پوشش گیاهی و مرتعی جهت امرار معاش -

شااش گياهي و مرتعي از آنجا که امرار معاش مردم تنها به دامداري وابسااته اساات لذا فشااار زیادي به پو

کویر قطع درختان تاغ ممنوت اساات، اما هر ساااله  شاادهمنطقه وارد شااده اساات و اگر چه در منطقه حفاظت

با تعدادي از متخلفين که در حال  مامورین اجرایي منطقه حفاظت شده کویر، در حين گشت و پایش منطقه

ي تخری  در هاروشترین دیگر از اصاالي. یكي کنندميتخری  منطقه و قطع درختان تاغ هسااتند، برخورد 

هاي مرتعي جهت تامين انرژي مورد نياز پخت نان، ها و بوتهکني اسات. در گذشته قطع درختآهمنطقه، بوته

ها مساایل بهداشاتي و حمام، پخت و پز، توليد محصاولات لبني، گرم نمودن منازل مساكوني و سایر استفاده

سال  40هاي فسيلي نظير نفت، گاز و گازویيل به این مناطق، از رود سوختدادند. با ومورد اساتفاده قرار مي

تدریج کاهش یافته اسات. متاسفانه عليرغم ممنوعيت برداشت درختان تاغ که برداري بهپيش این نوت از بهره

ها توسط دولت و جهت پيشگيري از گسترش کویر کاشته شده است، امروزه در این منطقه حتي برخي از آن
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هاي غيرقانوني تاغ در منطقه هستيم که عليرغم برخوردهاي قانوني همآنان در منطقه دیده اهد برداشاتشا

 .شودمي

 شناسایی و تحلیل فشارها 

 ورود مردم محلی جهت بوته کنی -

رود و توجه با اکنون هم که است داشته رواج منطقه روستاهاي در انرژي ت مين براي بوته کني گذشته در

 منطقه در موجود تاغ درختان قطع است گفتني. شودمين انجام روستاها، در گازکشاي و فسايلي ساوختهاي

همكاري  با و بيشااتر قانوني و حفاظتي اقدامات که شااودمي انجام غيرقانوني صااورت به ذغال تهيه براي

 .) طلبدمي را تخلفات این از جلوگيري براي منطقه این انبرداربهره

 

 

 تصاویري از فشار مردم محلی بر پوشش گیاهی منطقه –33-4شکل
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 بررسی و تحلیل وضعیت 

 یاهیتراکم پوشش گ تیوضع -

طبق بازدیدهاي ميداني و نقشاه تهيه شاده تراکم پوشاش گياهي که پيش تر ارائه شاد، وضعيت پوشش 

 درصد است. 10ي گياهي که ضعير و تراکم غالبا کمتر از هاتيپگياهي در مورد اغل  

 یپوشش مرتع تیوضع -

 وضاعيت مرتع، سلامت یا وضعيت مرتع در حال حاضر با مقایسه آن در مرحله کليماک  است. به عبارت

اس . بر اسباشدميدیگر وضعيت یک مرتع نشان دهنده تاریخآه ت ثير عوامل مختلر در گذشته و حال مرتع 

 د وضعيت عالي تا خيلي ضعير بود. وضعيت اکولوژیک هر منطقه و توان رویشگاهي در هر مرتع، ميتوان شاه

ند. ميك از نظر مرتعداري، وضاعيت مرتع، شارایط کنوني را بررسي و مرتع را نسبت به شرایط آن مشخص

 مورد توجه قرار ميگيرند.  مرتع معمولاا دو عامل پوشش گياهي و خاک در تعيين وضعيت 

مورد مطالعه، وضااعيت هر داري منطقه عتمري هاطرحدر ي گياهي هاتيپبا توجه به امتياز داده شااده به 

 آمده است. 11-4که نتایج در جدول  ه بودتيپ مشخص گردید

 ي گیاهی مرتع مورد مطالعههاتیپوضعیت  -11-4جدو  

 فاکتور مورد بررسي ي گياهيهاتيپامتياز 

  1تيپ  2تيپ  3تيپ  4تيپ  5تيپ 

 خاک 10 13 11 11 11

 گياهيدرصد پوشش تاجي  5 7 5 6 6

 ترکي  گياهي 6 5 6 6 6

 بنيه و شادابي و طبقات سني 6 6 6 6 6

 جمع امتياز تيپ گياهي 27 31 28 29 29

 وضعيت تيپ ضعير متوسط ضعير ضعير ضعير

  

 منابع آب منطقه تیوضع

عليخان ندي فصلي منطقه در دو رودخانه فصلي بهادر محدوده طرح رودخانه دائمي وجود ندارد و جریان

ناوب از صورت مت و به (بسته به فصل سال)یابد. رودخانه بندعليخان با آبدهي متغير مي جریان (گلاو)وگلآب 

یابد. این رودخانه در فصل زمستان و اوایل غرب و غرب منطقه جریان مي اواسط پایيز تا اواسط بهار در شمال

تالاب فصلي در امتداد خاکریز و جاده موجود در منطقه  با ایجاد، بهار با ورود جریانهاي سيلابي به غرب منطقه
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ي مرکزي منطقه با جهت غرب به هاقسمتودخانه گلاو نيز که در ر شودميپوشاش گياهي مناسبي را سب  

هر دو  . آبباشدميمنطقه  از دیگر منابع آبي فصلي (بسته به فصل سال)شرق جریان دارد با آبدهي متناوب 

تنها یک چشمه فصلي در ارتفاعات  .باشدمي ي از آنها با محدودیت همراهبرداربهرهامكان رودخانه شور بوده و 

قه که با توجه به نياز آبي منط. باشدميموجود دوازده امام به نام گلآشامه با آبدهي کمتر از نيم ليتر بر ثانيه

ه وجود دارد که با بازدید دو چاه مالداري در شرق منطقه در قسمت تاغكاري شدبسيار محدود و اندک است. 

ي برداررهبهانجام شاده، تنها یكي از آنها با آب لبشاور، داراي تلمبه بادي، آبانبار بتوني و آبشخور بوده و قابل 

. در مرتع مورد مطاالعه قنات و منبع آب دیگري وجود ندارد. بااشااادميمنطقاه  برراي دام و حياات وحش

 که در منطقه توسط (به همراه آبشخور)دامها از تانكر و و دیگر آبانبارهاي بتوني  دامداران برراي سيراب کردن

  .کنندمي، استفاده شودميسازمان محيطزیست نص  شده و با تانكر آبگيري 

  

 

 تصاویري از وضعیت دسترسی به منابع آبی در منطقه مورد مطالعه –34-4شکل 
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 بررسی و تحلیل آثار 

 خاک شیفرساو  يشور -

سانتيمتر  11ي سولونآاک خشک است. سطح زمين پوک و پر کرده است که پ  از حدود هاجزو خاک

 ایهل این زمين از یيهاقسمت در یک لایه مخلوط خاک و نمک یا یک لایه سفيد شور و تلخ نمكي وجود دارد. 

. کنندمي اسااتفادهتر عمق دارد اسااتخراج کرده و براي کارهاي صاانعتي سااانتيم 10 تا 1 که را نمكي ساافيد

. جن  خاک شودمي رهاي نمک در آنها دیدهوي ریز از هم جدا بوده و بلهاطبقات پایين تر نيز به صورت دانه

آید. مي ولي با تاثير آب به صورت رسي یارس و شني در شودمي در اثر تاثير نمک در حالت اوليه ماسه دیده

ي مختلر قرمز و متمایل به سبز و خاکستري با هابه رنگي رساوبي هاطبقات پایين تر اغل  به صاورت لایه

ي سااري دولت آباد شااور بوده و تمرکز نمک در سااطح خاک و هابه طور کلي خاک باشااند.مي مقداري گچ

که فرساایش بادي شدید است  هاقسامتر بعضاي دي فوقاني بيتشار از طبقات زیرین اسات. ولي هاقسامت

 ي گز بوجودهاي متحرک شور در اطراف بوتههاطبقات پر کرده سطحي از بين رفته و در جاي دیگري با تسه

ي دیگر را پوشااانده اند و قطر لایه سااطحي زیاد گشااته اساات. در برخي نقاط هایا آنكه روي زمين آمده اند و

تحت  را به نام هاقسمتنفوذ کمي نسبت به آب دارند. این  کویر، خاک زیرین سانگين و رسي بوده و قابليت

ساري با زهكش ضاعير تقسايم بندي نموده و بيشاتر این اراضي در قسمت جنوب غربي دشت قرار دارند و 

 رسد.مي دنباله آنها به کویر مرکزي

 

 تصویر وضعیت فرسایش خاک در منطقه مورد مطالعه – 32-4شکل 
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 مراتع بیتخر -

ي ضعير ارزیاب هاتيپبا توجه به کمبود دساترساي به منابع آبي و وضاعيت پوشاش گياهي که در اغل  

شااده، منطقه توان مرتعداري بالایي نداشااته و بنابراین چراي بيش از ظرفيت خسااارات عمده اي به پوشااش 

 گياهي و مرتعي آن وارد ساخته است. 

 یاهیپوشش گ بیتخر -

درصاد بوده و تنها در بعضي  30ي ساه منطقه بسايار کم و کم و زیر هاقسامتپوشاش گياهي در غال  

 مناطق تراکم پوشش گياهي بالاتر از این مقدار است. 

 

 تصویري از بوته کنی و تخریب پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه –36-4شکل 

 

 وحش اتیتنوع ح کاهش -

ه است ک کل ، قوچ ، بز، ميش و جبيرحيات وحش این منطقه طبق اعلام اداره محيط زیست شهرستان شامل 

 متاسفانه به دليل شرایط محيطي و کمبود آبشخورها و گاها شكار غير مجاز از وضعيت خوبي برخوردار نيستند. 
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 تصویري از آبشخورهاي ایجاد شده براي حیات وحش –38-4شکل 

 

6-4-  

هاي اقليمي، خاک و سایر شرایط اکولوژیک مناطق مورد مطالعه، مشورت با متخصصان و باتوجه به ویژگي

آباد و شكرآباد معرفي گونه گياهي براي کاشات در ساه منطقه فخرآباد، دولت 12مرور منابع علمي، درنهایت 

 (.12-4شوند )جدول مي

 مناسب جهت کاشت در منطقه يهافهرست گونه -12-4جدو  

 نام علمي گونه نام فارسي گونه ردیر

 Populus euphratica پده 1

 Elaeagnus angustifolia سنجد 2

 Tamarix gallica گز شاهي 3

 Erythrostemon gilliesii ابریشم مصري 4

 Platycladus orientalis سرو خمره اي 1

 Nerium oleander خر زهره 6

 Rosa  damascena محمديگل  2

 Spartium junceum طاووسي 2

 Eucalyptus اکاليستوس 9

 Morus انوات توت 10

 Salsola سالسولا 11

 Atriplex آتریسلك  12

 

 :شودمي به تفصيل ارائه هادر ادامه توضيح بيشتري درباره این گونه
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 آتریپلکس

است از تيره  سبزهميشه گياهي (Atriplex Spp) آتریسلك  یا بوته شور علر شور، سالمک ساا، سالمكي،

 (.Chenopodioideae) چغندران( و زیرتيره Amaranthaceae) خروسانتاج

دریا براي آبياري آن استفاده کرد. چنانآه  از آب شاودمي؛ و باشادمي زيگياهان شاوره این گياه در گروه

زیاد  روتئينپ روند،نيز، که بيشتر گياهان از بين مي پائيز و تابستان تواند در فصالبدان توجه کافي شاود، مي

، حتي به بيش از گرم این گياه در یک Aویتامين  تولياد نماایاد. در گااهي اوقات، مقدار علوفاه آباداري و

 رسد.نيز مي گرمميلي 31

رسد. شاخ و برخ اي که گاهي نيز به عمق چهار متر ميهاي این گياه، راست و عميق است، به گونهریشاه

 .دشومياي درآمده و مانع جریان آب در آن این گياه، با گسترش زیادي که دارد به صورت درختآه

هاي اضافي جهت تعلير ، به همين جهت بایساتي شااخهشاودميچون شااخ و برخ این گياه زیاد بزرخ 

 چيده شوند.

 ر درمااتاامااياالااي 200هسااااتاانااد و در حاادود  هاااي شااااورخاااک بااراي مااناااطااقااي کااه داراي

. پ  این گياهان، گياهاني کارآ باشادميپذیر ماهه آن امكان 4تا  3 يهانهال بازکاشات دارند، بارندگي ساال،

تا  11بين  حرارتهاي مقاوم اسااات و گرما و سااارما باشاااند. گياهي اسااات در برابرمي دایيبيابان ز براي

 .، به صورت محدود وجود داردایران کند و در بيشتر نقاطرا تحمل مي گرادسانتي 40

 سالسولا

هاي کاملاا با قاعده چوبي و قوي و ساقه کنوپودیانه گياهي است از خانواده (S. rigida نام علمي) علر شور

اي است که مدت زیادي از هاي باریک، ریز و فشردهاین گياه داراي برخ. باشدميراست که در قاعده گسترده 

خوراک که هميشه مورد چراي گردد. علر شاور گياهي اسات خوشساال را رشاد نموده و در پایيز بارور مي

 پذیر است. علرگيرد و بعلت نرسايدن به مرحله دانه دهي ازدیاد طبيعي آن به سااختي امكانمفرط قرار مي

سيستان و  و در استان ایران و هم چنين در شمال غربي و جنوب تهران ميزان فراوان در جنوب غربيشور به 

واقع در  S.Vermiculata خورد، این نوت علر شااور نيز مانندبه چشاام مي خراسااان و هرمزگان و بلوچسااتان

آید. این گياه یكي از هاي دائمي آن، در اراضااي شااور به عمل نميو هم چنين سااایر گونه سااوریه کویرهاي

ا خود را ب تواند کاشاته شاود. انوات علر شوربهترین گياهاني اسات که در مناطق غير شاور ولي کم باران مي

اي نيز هاي حاصلخيز نواحي نيمه جلگهاي دست نخورده وفق داده، در خاکهاي جلگههاي فقير و خاکخاک

 نماید. رشد مي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_A
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9_%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87


112 

 انواع توت

كي ی توتشاه .باشدمياست که شامل ده تا شانزده گونه  انجيران یک سرده از تيره (Morus نام علمي) توت

اش شيرین توت است، بر خلاف آن ميوهبا وجود اینكه کاملاا شابيه شااه توت ساياه از انوات این درخت اسات.

مرکزي و شرقي به صورت  چين در توت سفيد ده انوات توت در جهان اسات.ترین توليدکنناسات. ایران بزرخ

در  کرم ابریشم عنوان منبع غذائي برايبه آمریكا برده شد، در اروپا ها پيش بهاین درخت قرن بومي وجود دارد.

ته گف« توت قرمز»اوائل دوران اسااتقلال این کشااور مورد اسااتفاده قرار گرفت. البته نوعي از توت که به آن 

 .شودميمي وجود داشته که از ایالت ماساچوست تا ایالت کانزاس دیده در آمریكا به صورت بو شودمي

یک درخت قدیمي یا تاریخي در اکثر کشاااورهاي جهان که معمولاا در هر کشاااوري داراي قدمت بيش از 

ي جال  آن در زمستان است )بيشتر هاویژگيدویست، سيصد سال است. داراي پوست زرد نارنجي بوده که از 

نماید و وهوا رشااد مين نهال و جوان(. درختي اساات مقاوم و کم نياز که در اکثر مناطق و آبدر مورد درختا

هاي نر توليد نموده و بنابراین ميوه متر نيز برسد. بعضي از درختان توت فقط گل 21تواند به ارتفات حتي مي

ستند. در بعضي مناطق نام دار بسايار مناس  هآورند. این نوت درختان به عنوان یک درخت زینتي ساایهنمي

 نامند.این درخت را توتين مي

 اکالیپتوس

 خانواده از درختان از ياپَشااه رَم ساارده ایو  هیدبويب ي( به پارسااEucalyptus يسااي)به انگل ستوسياکال

ي انبوهي هاجنگلاست و در آن سرزمين تشكيل  اساتراليا که اصالش ازباشادمي( Eucalypteae) انيستياکال

رساد چوب این درخت بسايار سخت و در برابر پوسيدگي متر هم مي 10دهد و گاهي اوقات ارتفات آن به مي

. رنگ برخ آن نيز بسته شودمياي مایل به زرد دارد و به راحتي از ساقه جدا ست. پوست آن رنگ قهوهمقاوم ا

به سن درخت )در آغاز سبز مایل به آبي و به مرور زمان سبز مایل به سفيد( است. اکاليستوس شامل درختان 

وجود دارد. با  هميشه سبز پذیر واي در است و در هر دو شكل خزان اي یا چند ساقهساقههاي تکیا درختآه

 هاي سفيد یا کرمهاي پرشمار به رنگگلبرخ با پرچمهاي بياي و گلدار و متناوب و سرنيزهبرخهاي دُمبرخ

 1هاي براق به طول حدود دار در انتها و دانهاي و مخروطي و چوبي و دریآههاي پوشينهد یا قرمز و ميوهیا زر

 .مترميلي

 گل طاووسی

است. به آن رتم، مست خدیجه  سانانسرخگل راسته از گونه م یکنا (S. junceum نام علمي) گل طاووسي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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متر و  1تا  2. طاووسي درختآه اي است به ارتفات است فارسي بذستكانشده اند که عربيو بداسقان هم گفته

هاي صورت خوشهو معطر آن به هاي درشت برنگ زرد طلایيرنگ سابز است گلهاي متعدد بهداراي شااخه

هاي این گياه برخ .متر استميلي 6تا  1ساانتيمتر و به پهناي  2تا  6اش نيام، بطول کند. ميوهزیبا جلوه مي

ریزند. هاي سرد ميتعداد هستند و در فصلها کمهاي محكمي قرار دارد. برخسبز تيره است و بر روي شاخه

، سافيد و صورتي دارد که داراي عطري خوب است و از اوایل تا اواخر بهار هایي به رنگ زرداین درختآه گل

 شوند.ها دیده ميبر روي شاخه

کند و رشد سریعي دارد، بسيار مقاوم بوده و هميشه در اي رشد مياین گياه هميشاه سابز به صورت بوته

تواند به ت گل طاووسي مي. درخشودميهاي آفتابي و در ارتفاعات کم یافت هاي خشاک و شني، مكانخاک

متر دارد. تحمل بالایي در برابر سانتي 1متر رشاد کند و ساقه اصلي اش معمولا قطر نزدیک به  3تا  1ارتفات 

هاي طاووسي را براي برخي از گونه ماند.گراد نيز زنده ميدرجه سانتي -21خشاكي و سارما دارد و در دماي 

کارند، زیرا در ریشااه این گياه باکتریهایي وجود دارند که مي در مناطق گرم نيز فرسااایش خاک جلوگيري از

هاي طاووسي براي هاي جوان برخي از گونهشاوند. در پزشكي سنتي، از شاخهدر خاک مي تثبيت اَزُت ساب 

 .کنندميتهيه داروهاي مُدِر )ادرارآور( استفاده 

 گل محمدي

گيرند. مي گلاب هاي آناست که از برخي نمونه رز نام نوعي گل (R. damascene نام علمي) محمديگل 

کند. گل آبي دارد و در شاااهرهاي بزرخ به خوبي رشاااد مياین گوناه از رز مقااومات باالاایي در مقابل کم

 محكمي و تيز خارهاي با آن هايشاخه و رسدمي نيز متر 2/2است که ارتفات آن به  ریزبرخ اي درختآه سرخ

 .دارد روشن سرخ تا متوسط و روشن صورتي از رنگي طير محمدي گل. شودمي حفاظت

است  شدهگل سرخ از دیرباز در ایران کشت مي ت.هاي مرکزي ایران و البرز اسااین گل بومي رشاته کوه

 ناميدند. گل سرخرفته اروپایيان آن را رز دمشقي ميولي از آنجایي که عصاره و گلاب آن از دمشق به اروپا مي

 .اساااات آن تااازه یااا خشااااکو غاانآااه  گاال و قساااماات قاااباال مصااارف آن رزاسااااه از تاياره

ل از گگيري  عطر گيري وهاي مرتبط با روغنکشاورهاي هستند که در بخش افغانساتان و هند ،ترکيه ،ایران

استان کشور وجود دارد که بيشترین  14مزارت گل سرخ به صورت عمده در  محمدي در حال فعاليت هستند.

هاي فارس، اصفهان، مرکزي، قم، سمنان و کرمان و ساطح زیر کشات گل سرخ در کشور به ترتي  در استان

 .آذربایجان شرقي است

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B1
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 خرزهره

 رهي( تGentianales)  سانانيساساساز راساته گل سابزشاهيو هم يسام يادرختآه شيخَرزَهره، جُور، ک

.برخ شااودميکاشاات  ينتیاهداف ز يبرا هاپارک( اساات که به طور معمول در Apocynaceae) انیاخرزهره

ت هاي سرخ و سفيد دارد و حيواناتر است. گلستبرتر و بزرخ شبيه است ولي از برخ بيد بيد خرزهره به برخ

 .ميرنداگر برخ آنرا بخورند مي

روید و همه آن خرزهره داراي ساقه بسيار و برگهاي سه تائي و گلهاي رنگين که در نقاط گرم و خشک مي

موجود در آن به ویژه اولئاندرین سمي است. گونه خودروي این درختآه در  "گليكوزوئيدهاي قلبي"بواسطه 

و همآنين جنوب ایران از جملااه در  کاهاگالویااه و باهاباهااان ان در شاااهارهااايجاناوب غارب ایار

دیده  شاااهربابکسااايرجان و بندرعباس و خليج فارس ، داراب و جزایر گراش ،لاار ،جهرم ،جيرفات حوالي

هاي ها ساامي اساات، تمام بخشبرخلاف بيشااتر گياهان خطرناک که فقط قساامت خاصااي از آن .اسااتشااده

 مشكلاتي نيز آن سوختن حال در شاخه دود تنف  حتي و شود مسموميت موج  تواندمي خرزهرهدرختآه 

 هايگل مجاورت در که آبي نوشاايدن و مختلر مصااارف براي گياه این هايشاااخه از اسااتفاده. دارد پي در

. دوستداران باغباني شودميهاي شدیدي منجر اي قرمز، صورتي و سفيد آن قرار داشته، به مسموميتخوشاه

سااابز به اي، بدون توجه به خطرات این گياه سااامي هميشاااهدر مناطق مختلر دنيا با آب و هواي مدیترانه

 .دهندمي نشان زیادي پرورش آن علاقه

 سرو

تنها گونه موجود در سرده  ( است.Cupressaceae، از تيره سروها )سبزهميشاه تاناي از درخسارو سارده

  ايناااام دوجااامااالاااه اي )بااااخاااود ساااااارو خاااماااره« ايساااااارو خاااماااره»

Platycladus orientalis اي بومي شمال غربي سرو خمره .شودمي( اسات که با نام سارو طَبَري هم شناخته

چين، کره و مناطق همجوار روساايه اساات اما انسااان آن را وارد طبيعت نقاط دیگر دنيا از جمله ژاپن، هند و 

هاي مسطح عمودي است که در انتهاي مانند به صاورت تودهاي فل هاي سارو خمرهبرخ ایران کرده اسات.

اي با تاج متراکم، باریک و اي اساات کوتاه و بوتهدرختآه اي درخت یااند. ساارو خمرهها واقع شاادهشاااخه

اي را سرو خمره هاي گسترده و بالارونده. پوست تنه آن نازک و به رنگ آجري است.شكل، داراي شاخههرمي

 برند. بيشتر به عنوان درختي تزئيني بكار مي

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%87%DA%AF%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%87%DA%AF%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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 ابریشم

ي زرد پرنده ام دیگر این گياهي باقلائيان است. ناز تيره ايدرختآه (C. gilliesii نام علمي) ابریشم مصري

متر  4تا  1( ندارد. بسته به ميزان بارندگي تا ارتفات Strelitziaي بهشتي )است ولي ارتباطي با پرنده بهشاتي

جفت انشعاب که بر  10تا  3متر، داراي سانتي 11تا  10(، به طول bipinnateاي )ها دو بار شانهروید. برخمي

ها در متر قرار دارند. گلميلي 4تا  2متر و پهناي ميلي 6تا  1فت برگآه به طول ج 10تا  6روي هر انشعاب 

پرچم بلند و به  10گلبرخ زردرنگ و  1ها متر قرار دارند، هر کدام از گلسااانتي 20هایي به طول تا خوشااه

 هاي ترشحي قرمزرنگ هستند.ها از نوت برگه و پوشيده از کرکرنگ قرمز دارد. ميوه

گياهي گرمسااايري بوده و به اسااات. گرچه  اروگوئه و آرژانتين جنوبي، آمریكاي بومي گياه زینتي این

 .شودميوهواي خشک سازش یافته است، ولي در مناطق مختلر دنيا یافت آب

 (F. tamarisk) درخت گز

اش به آب سطحي زمين عمر طولاني گاَز یا گِز درختي است کهن سال، این درخت به علت رسيدن ریشه

اساات. غالباا بيشااترین ارتفات این آورد، گویند که در بعضااي مناطق گرمسااير بيش از هزار سااال عمر کردهمي

لفي از دنيا از جمله اساات و در نقاط مخت Tamarixرسااد. درخت گز از خانواده متر مي 11تا  10درخت به 

هاي این درخت روید. درختي است زیبا داراي برگهایي باریک، نوک تيز و فشرده به هم دارد. از شاخهایران مي

که به گز انگبين موسوم است و داراي ساکارز، موسيلاپ و پراکسيداز است. و  شودمياي به خارج ترشاح ماده

 اناتحيو سایر، اما براي تغذیه کنندميسانان از آن استفاده به علت شاور بودن برگهاي آن فقط شاتر و شاتر

 رود،مي فراتر هم متر 11 از گاهي که شاهي گز: رویدمي گز درخت از گونه پنج ایران در. است مرغوب نا دیگر

الي حو در هک( پالازي تاماریك  علمي اسم با) یلقون ،شودمي تهيه انگبين آن از که انگبين گز یا خوانسار گز

ي شمالي ایران هاجنگلروید و تمي  که در ، تاماریك  تتراندر که در حوالي شايراز ميشاودميکرج یافت 

القندول، عودالبرق، عراقا، دارشيشعان، قندول، شيشعان و دیش یولقون هاي دیگر آن: دهن. نامشاودميدیده 

 .باشدمي

 پده

بومي منطقه آساااياي مرکزي و از  Salicaceae خانوادهاز  P. Euphratica گونه درختي پده با نام علمي

ي سيلابي رشد هاو دشت هاجمله درختاني اسات که در مناطق خشاک و نيمه خشاک و در حاشيه رودخانه

ميكند. مقابله با شوري خاک، تحمل شرایط اکولوژیكي حاکم بر مناطق استقرار پده، از جمله اقليم با بارندگي 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87
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 يهاان سارد، بادهاي قوي، تشاعشاعات شادید خورشيد، تبخير بالا و تناوب دورهکم، تابساتان گرم و زمسات

 ي بارز این گونه است.هاویژگياز  هاسيلابي و خشكي رودخانه

متر ميرسد، تنه آن معمولاا خم شده و شاخه شاخه است.  11پده درختي است خزان دار که ارتفات آن به 

ه محض ، بذرها بباشدمي دي ندارد. تكثير این گياه از طریق بذرریشه این درخت بسيار گسترده لكن عمق زیا

رسايدن در فصال بهار باید در خزانه کشات و پ  از رشد کافي به زمين اصلي منتقل گردند. کشور ایران با 

هكتار پده زار از جمله مناطق رویشاي این گياه در جهان است. در حال حاضر این گونه در خوزستان،  2000

خراسان و سيستان و بلوچستان رویش دارد. از این گونه ماده ساليسين که در تهيه داروهاي ضد التهاب ایلام، 

استخراج و از چوب آن در منبط کاري و ساختمان سازي و از برخ آن در تعلير دام  شودمي و ت  بر استفاده

 از فرسایش نيز کاربرد دارد.و بيابانزدایي و جلوگيري  هاجنگلي احيان ها. در برنامهشودمي استفاده

متاسفانه این گونه به علت استفاده نادرست گردشگران و افراد محلي، تعلير دامها توسط چوپانان از طریق 

تخصيص اعتبارات  ، هجوم آفات و امراض و خشكساليهاي متوالي در معرض نابودي قرار دارد.هاقطع سرشاخه

د کمک موثري در نجات این گونه باارزش داشااته توانمياحيایي  ي حفاظتي، حمایتي وهالازم در قال  پروژه

 دنيمنطقه شكرآباد باعث ارزش بخش يكیدر نزد ریکو يپارک مل لياز قب يگردشگروجود جاذبه هاي  .باشد

و انوات  شيبز و م ليفراروان از قب يجانور يشود. وجود انوات گونه ها يمنطقه م نیدر ا گردشاگريو جذب 

 يوجود جاده ها نيدوچندان در منطقه خواهد شاااد.   همآن يها یيبایز شیباعث افزا رندگانپروباا هاا و 

ناطق م نیا شرفتيبه رشد و پ يانیتواند کمک شا يگذرد م يگاه ها م رهيذخ نیا يكیفراوان که از نزد ياصل

 .  کند
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 گیريبحث و نتیجه -5

 ارزیابی اکولوژیک توان گردشگري منطقه -2-1

د براي یک منطقه و ساکنان آن مفيد بوده و منجر به حفاظت توانميبهترین روشي است که  گرديطبيعت

ي گردشگري بدون آسي  رساندن به آن، مقوله اي هااز طبيعت شود. استفاده از منابع طبيعي به عنوان جاذبه

ي زیساات هادر پي بروز بحران(. اما در دنياي کنوني Aref, 2011ایده آل در راسااتاي توسااعه پایدار اساات )

بر اساااس  هامحيطي، نابودي منابع و ایجاد موانع در راه رساايدن به توسااعه پایدار، ضاارورت دارد که برنامه

ي در خور و مستمر از محيط انجام شود و هم برداربهرهشاناخت و ارزیابي توان محيطي صاورت گيرد تا هم 

 زشهاي طبيعي محيط حفظ شوند.را

ط به طور ساده به معناااااي دادن ارزش بااااه یااااک واحااااد سرزمين است و هدف ارزیابي ارزیابي محي 

اکولوژیک محيط، پيدا کردن توان طبيعي یاااا اکولوژیاااک محيط براي استفاده انسان در چارچوب کاربریها 

سرزمين  ریزي استراتژیک )راهبردي( استفاده از است. از ایااان قااارار ارزیاااابي سااارزمين ابزاري براي برنامه

اي  ي از توانها و قابليتهاااي گردشااگري و اکوتوریساااتي در هااار منطقاهبرداربهره(،1321است )مخاادوم 

اي پویا و فعال براي توسااعه آن منطقه فراهم نماید، از این رو، ارزیابي تااااوان اکوتوریسااتي و  ميتواند زمينه

 به این منظور، در این تحقيق اژه خواهاد داشت.اي جغرافياایي، ضارورتي وی تحليل قابليتهاي مزبور به گونه

ارزیابي توان با تلفيق مهمترین عوامل اکولوژیک شاامل، ارتفات، شاي ، جهت، وضعيت پوشش گياهي، دما و 

 بارش و خاک انجام شد. 

ي یک ساایت یا منطقه پيشانهادي، موضاوعي ضروري و مهم براي هر نوعي از توسعه هاقابليتسانجش 

ي یک ساایت براي توساعه، به طور عمده شامل دو مرحله است، اول تعيين هاقابليتنجش اسات. فرایند سا

براساس عوامل محدود کننده(.  هاقسامتمهمترین عوامل محدود کننده و دوم ارزیابي )انتخاب مناسابترین 

قابليت ي مكاندار است که داراي ها( یک سايستم مدیریت مبتني بر دادهGISسايساتم اطلاعات جغرافيایي )

(. در تحقيق حاضاار نيز از Chang et al., 2008) باشاادمي فراوان در ارزیابي توان سااایتها براي گردشااگري

ج ا استفاده شد. همان گونه که در بخش نتایهسيستم اطلاعات جغرافيایي به منظور نقشه سازي و تلفيق نقشه

دولت آباد از منظر عوامل توپوگرافي یعني مشااهده شد هر سه منطقه مورد مطالعه یعني شكرآباد، فخرآباد و 

شااي ، جهت و ارتفات داراي محدودیت خاصااي نبوده؛ چنان که محدوده ارتفاعي در هر سااه منطقه در بين 

گفت این مناطق جزن مناطق  توانميمتر قرار گرفت. همآنين از نظر شااي  نيز  210تا 200طبقات ارتفاعي
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درصد متغير بود که این شي  براي  1تا  1ر منطقه در مجموت بين گيرند چنان که دمي بسيار کم شي  قرار

 گفت این دو عامل توپوگرافيكي توانمياغل  شرایط تفرجي و نيز توسعه محدودیتي ایجاد نخواهد کرد و لذا 

 جز عوامل محدود کننده به شمار نمي روند.

جهت  4ت تر بوده و در منطقه هر از نظر جهت جغرافيایي نساابت به دو عامل توپوگرافي دیگر، کمي متنو

اصالي یعني شاامل، جنوب شرق و غربي وجود داشته که تنها عامل توپوگرافيكي محدود کننده براي توسعه 

گردشگري را شاید بتوان عامل جهت در نظر گرفت. چرا که عامل جهت جغرافيایي یكي از عوامل اکولوژیكي 

ه رود که براي تفرج گستردمي گسترده و متمرکز( به شمارمهم در تناسا  و قابليت یک منطقه براي تفرج )

شاااوند  مي وان طبقه دو شاااناختهنو جهات غربي و جنوبي به ع 1جهات شااارقي و شااامالي به عنوان طبقه 

 (.1324)مخدوم، 

از نظر عامل تيپ و تراکم پوشاش گياهي این ساه منطقه محدودیت بيشاتري داشته چنان که در منطقه 

این عامل وضعيت بهتري داشته که این به دليل خاک بهتر است. همآنان که نتایج آناليزهاي شكر آباد از نظر 

ي خاک هم این مطل  را تایيد کرده و مشخص شد که از نظر حاصلخيزي کلي و عناصر هاآزمایشگاهي نمونه

مان ساخت غذایي خاک منطقه شكرآباد داراي وضعيت بهتري نسبت به دو منطقه دیگر است. همآنين از نظر

، منطقه شااكرآباد باشاادمي و بافت خاک نيز که یک عامل مهم در بررسااي توان یک منطقه براي گردشااگري

 داراي توان در این زمينه بوده ولي مناطق فخرآباد و دولت آباد در این زمينه داراي توان زیادي نيستند. 

تراکم پوشش گياهي است که درصد  20تا  40طبق مدل تفرج گساترده حد مطلوب براي طبقه یک بين 

از نظر پوشاش  گياهي ميتوان گفت تنها بخشي از منطقه شكرآباد و بخش کوچكي از دو منطقه دیگر داراي 

 از این نظر مطلوبيت لازم را نداشتند.  هاقسمتتوان تفرجي بودند و سایر 

ش و دما در منطقه بود عامل مهم دیگر که نقشاه سازي و مورد بررسي قرار گرفت، عامل اقليمي یعني بار

کاه باا توجاه باه کوچاک بودن محادوده مورد مطالعه، این عامل هم چندان محدود کننده نبوده و تغييرات 

تا  20چشامگيري در کل محدوده مورد بررساي، نداشات. به طوري ميزان بارش در مجموت سه منطقه بين 

هواشااناسااي تنها منطقه شااكرآباد اندکي  ميليمتر متغير بود که از این نظر هم طبق آمارهاي ایسااتگاه 100

بارش و رطوبت نسابي بالاتري نسبت به دو منطقه دیگر به ویژه منطقه فخرآباد داشت. از نظر دماي متوسط 

گفت در مجموت دو عامل اقليمي بررسااي شااده  توانميدرجه متغير بوده که  21تا  20سااالانه نيز دما بين 

اد اندکي برتر از دو منطقه دیگر است. اما در کل از نظر بارش سالانه یعني دما و بارش، وضعيت منطقه شكرآب

 شرایط مطلوبي فراهم نيست.
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از آنجا که یكي از مهمترین اهداف این طرح، توساعه مناطق جهت گردشگري گسترده و طبيعت گردي و 

ي سازگار بوده که در بخش قبل به آن اشاره شد که هااسات، بخشي از اهداف آن معرفي گونه طبيعت گردي

لازمه آن آگاهي کامل به وضعيت خاک منطقه بود. همان گونه که اشاره شد، بررسي کامل و جامعي از خاک 

منطقه انجام شااد که نتایج آن در ارزیابي توان گردشااگري نيز دخالت داده شااد و همان گونه که دیده شااد، 

ي مختلر سااه منطقه متغير بوده و هاقساامتيلتي رسااي لومي و لومي در بافت خاک بين رسااي لومي، ساا

(. عوامل آناليز 1321بخشهاي داراي خاک لومي و رسي لومي براي توسعه و تفرج محدودیت ندارند )مخدوم، 

شاده ي دیگر خاک شاامل مواد مغذي و درصاد مواد آلي براي تفرج چندان مورد اهميت نبوده و براي سایر 

 و جنگلكاري مهم اند که در ادامه به آن خواهيم پرداخت. هابه ویژه کاشت گونه هاارزیابي

ي پایه منطقه از آنجا که گسل مهمي هاهمآنين طبق بررسي نقشه کاربري سرزمين منطقه، و سایر نقشه

 ونزدیک و در محدوده خيلي نزدیک مورد بررسي وجود نداشت لذا از منظر این عامل محدویتي وجود نداشته 

 در ارزیابي وارد نشد.

درنهایت، با ارزیابي اکولوژیک ساه منطقه شاكرآباد، فخرآباد و دولت آباد مشخص شد که در منطقه شكر 

ي جنوبي و غربي و شرقي از توان بالاتري براي تفرج گسترده برخوردار بوده و بخش محدودي از هاقسمتآباد 

اي وشش گياهي و ... فاقد توان توسعهمانند جهت، خاک، پشمال منطقه به دليل محدودیت عوامل اکولوژیكي 

 است. 

بساايار زیاد و  ECمنطقه فخرآباد به دليل شاارایط اکولوژیكي بساايار نامطلوب به ویژه خاک فقير و داراي 

عناصار غذایي بسيار کم و حاصلخيزي پایين و نيز بارش بسيار کم و فقدان پوشش گياهي در مجموت شرایط 

ه تفرجي را دارا نبوده و این وضااعيت با شاادت کمتر در منطقه دولت آباد نيز حاکم بود به لازم جهت توسااع

 توسعه تفرج بودند که در بخش نتایج نشان داده شد.  2ي محدودي داراي توان طبقه هاقسمتطوریكه تنها 

  مقایسه سه منطقه از نظر توان گردشگري -2-1-1

منطقه شكرآباد از نظر مجموت و جمع بندي عوامل اکولوژیكي  همان گونه که در بخش نتایج هم دیده شد،

تاثيرگذار بر توان گردشگري نسبت به دو منطقه دیگر فخرآباد و دولت آباد داراي توان بيشتري است. هرچند 

از نظر عوامل توپوگرافيكي یعني شااي  جهت و ارتفات سااه منطقه تقریبا مشااابه بوده و از آنجا که ساايماي 

ه و طبق تجزی ننساابتا مسااطح و تغيير پذیري عوامل توپوگرافيک نساابتا کم اساات. همآني عمومي منطقه

تحليل عوامل اقليمي یعني دما و بارش در مناطق مورد مطالعه و همانطور که در بخش نتایج هم دیده شد، از 
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این عامل منظر این عامل هم از آنجا که مساحت منطقه محدود و سه منطقه نزدیک هم هستند تغييرپذیري 

 بين سه منطقه چندان بالا نبوده و مشابه هستند. 

به طور کلي آنآه سااب  تفاوت و برتري توان گردشااگري در منطقه شااكرآباد نساابت به دو منطقه دیگر 

گشاته اسات، عامل خاک اسات که درصاد مواد مغذي خاک و شاارایط حاصلخيزي آن و همآنين شوري و 

دیگر بهتر بوده و شرایط رشد و رویش پوشش گياهي در آن مهيا  سااختمان و بافت آن نسابت به دو منطقه

اسات لذا همين عامل ساب  بالاتر بودن تراکم پوشاش گياهي نيز در این منطقه شااده است که مجموت این 

شارایط سب  توان بالاتر توسعه گردشگري در منطقه شكرآباد شده است. همآنين دسترسي بيشتر به منابع 

ي مدل دپسير هم به آن اشاره شد سب  شده است که شرایط توسعه تفرج در منطقه آبي چنان که در بررسا

شاكرآباد نسابت به دو منطقه دیگر بالاتر باشاد چرا که عامل دساترسي به آب یكي از عوامل مهم در توسعه 

 رود.مي گردشگري به شمار

کویر اساات که خود این عامل مهم دیگر کاربري ساارزمين و نزدیكي این منطقه به منطقه حفاظت شااده 

 آورد.مي عامل پتانسيل بالایي در منطقه شكرآباد جهت توسعه تفرج گسترده فراهم

 اجتماعی –تجزیه و تحلیل پرسشنامه اقتصادي 

سال و  60تا  30همان گونه که در بخش نتایج مشااهده شاد، اغل  پاساخ دهندگان مرد و در رده سني 

کمتري در پاسخگویي داشتند. تجزیه و تحليل همكاري و مردم محلي اغل  کارشاناسان ادارات مرتبط بودند 

درصد پاسخ دهندگان موافق ایجاد پارک جنگلي در منطقه مورد مطالعه بوده  90پاسخها نشان داد که تقریبا 

و این نشاان مي دهد که از مزایاي ایجاد پارک در منطقه آگاهي دارند. همآنين انگيزه اغل  پاسخ دهندگان 

 زدید آینده از پارک را زیبایي و بكر و طبيعي بودن منطقه بوده است.از با

بيشتر پاسخ دهندگان فعاليتهاي تماشاي حيات وحش و پياده روي را براي پارک مناس  دانستند که این 

امر دقيقا مطابق با شارایط اکولوژیک و طبيعي منطقه نيز هسات. فصل مناس  بازدید هم غالبا بهار و بعد از 

ایيز انتخاب شااده بود که با توجه به این پاسااخها باید برنامه ریزي هاي لازم جهت اسااتقرار تسااهيلات و آن پ

 تجهيزات مناس  گردشگري و تفرج گسترده براي این فصول در منطقه مورد نظر فراهم شود.

ح و ترجيدر رابطه با برقراري مبلغي به عنوان ورودي براي پارک اغل  پاسااخ دهندگان نظر منفي داشااته 

داده شده که بدون ورودي بازدید صورت گيرد. که در این رابطه هم به نظر مي رسد که مي توان در سالهاي 

اوليه بدون ورودي اقدام به بازدید و پ  از شاااناخت مردم و افزایش بازدیدکنندگان و ایجاد انگيزه هاي لازم 

ازدید در نظر گرفت. در مجموت نتایج پرسشنامه در آنها پ  از آن مي توان مبلغي را به عنوان ورودي جهت ب
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ها نشااان دهنده ان بود که اغل  مردم محلي و کارشااناسااان منطقه، موافق ایجاد طرح گردشااگري و احداث 

 فعاليتهاي تفرج گسترده را براي این منطقه مناس  ارزیابي کردند. پارک جنگلي در منطقه مي باشند و 

 DEPSIRبراي مد   هابه تفکیک شاخصارائه راهکارهاي پیشنهادي  -2-2

ارائه پاساخهایي در جهت رفع نواقص به صااورت اصولي و با  DEPSIRبا توجه به اینكه هدف نهایي مدل 

معلولي اسات لذا در این طرح، براي دساتيابي به راهكارهاي مناساا  و اصولي این  –توجه به ارتباطات علي 

 ارائه شده است. 1-1ي مدل، در شكل پاسخها به ترتي  اجزا

در منطقه، و تحليل وضعيت  موجود و پاسخها، فشار زیاد بر منابع طبيعي  DEPSIRبا توجه به انجام مدل 

محدود منطقه کاملا مشهود است که این امر علاوه بر دلایل انساني که در بررسي نيروهاي محرکه به آن اشاره 

رفيت دام به منطقه، داراي دلایل طبيعي نيز هست؛ ط و خارج از ظرشاد، مانند فشار مردم محلي و چراي مف

هاي پياپي و کمبود دسترسي به آب و وضعيت اقليمي و کمبود بارش همگي دست به دست هم خشاكساالي

 داده و سب  شده است که پوشش گياهي و جنگلي منطقه دچار تخری  شود. 

تواند باشااد، نبود یک ن وضااعيت ميدر این ميان آنآه به عنوان مهمترین نيروي محرکه و عامل اصاالي ای

طرح و برنامه مدیریتي مدون در منطقه در جهت حفاظت منابع طبيعي و توسااعه اصولي و پایدار گردشگري 

ه باشد که با توجمي گردشگرياست. لذا مهمترین راهكار در این زمينه تهيه طرح جنگلداري و توسعه پایدار 

بایست کليه راهكارهاي مدیریتي در جهت رفع اصولي موانع و مي به ظرفيت منطقه انجام گيرد. در این طرح

مشكلات و جلوگيري بيشتر از تخری  پوشش گياهي به بهترین نحو انجام شود. مثلا دسترسي بيشتر به منابع 

هاي مرتعداري در هر سه تواند از طریق حفر  چاه و قنات به تعداد کافي باشاد. انجام اصولي طرحآبي که مي

مورد مطالعه نيز از جمله دیگر راهكارهاي بهبود وضاعيت پوشش گياهي و جنگلي است تا با مشخص  منطقه

ها و شااادن ظرفيات چراي دام منطقاه، و نيز ارزیاابي مرتع در منطقاه از ورود ماازاد دام جلوگيري و روش

 راهكارهاي موثر در این زمينه توسط کارشناسان مربوطه ارائه گردد. 
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 DEPSIRارائه راهکارهاي تخریب جنگل و پوشش گیاهی منطقه به تفکیک اجزاي مد   -1-2شکل 

 

همآنين ارزیابي جامع وضاعيت حيات وحش منطقه که همان گونه که در بررسااي وضعيت موجود مورد 

 به نظري نادر و در خطر مانند جبير در این منطقه کاملا لازم هابررساااي قرار گرفات، باا توجه به وجود گونه

 رسد. مي

در منطقه، همآنين با افزایش اشاااتغال و  گردشاااگريي گردشاااگري و توساااعه پایدار هاطرحبا اجراي 

د کاهش توانميدرآمدزایي براي مردم منطقه، وابساااتگي بيش از حد به دام و چراي مفرط نيز تا حد زیادي 

 یابد. 

نطقه است که عامل مهمي در افزایش تراکم ي سازگار و مناس  با اقليم مهاراهكار مهم دیگر کاشت گونه

د باشاد که در این موضوت حتما باید مورد توجه قرار گيرد و در آخر پایش این توانميپوشاش گياهي منطقه 

د راهكار توانميي مشخص، هادر جهت بررسي ميزان کارآمدي و نيز مشكلات و معضلات آنها در دوره هاطرح

 باشد.  هاطرحظ موفقيت مهمي دیگري در این زمينه و حف

 

حفر چاه و قنات جهت دسترسی به منابع آب بیشتر در منطقه•

کنتر  ورود دام مازاد به منطقه•
محرکهنيروي 

راهکارهاي توسعه گردشگري جهت افزایش اشتغا  مردم محلی و کاهش وابستگی به •
فعالیتهاي مخرب طبیعت

کاشت گونه هاي سازگار با اقلیم منطقه•
فشار

پایش وضعیت پوشش گیاهی •

پایش وضعیت حیات وحش•

پایش وضعیت مراتع منطقه•

گسترش تراکم پوشش گیاهی منطقه•

بهبود وضعیت دسترسی به منابع آبی •

وضعیت

ارائه برنامه هاي حفظ جمعیت و بهبود زیستگاه گونه هاي حیات وحش منطقه•

ارائه طرحهاي مرتعداري و جنگلداري و برنامه هاي پایش آنها در بازه هاي زمانی مشخص•
آثار
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همبسججتگی و مدلسججازي بین تعداد در هکتار و سججایر پارامترهاي کمی و کیفی،  مقایسججه -2-3

 متغیرهاي پوشش گیاهی با متغیرهاي خاک، اقلیم و توپوگرافی

 12تا حداکثر  متريسانت 2آن از  قهیگونه گز تنها عنصر شمارش و ثبت شده در قطعات نمونه بود که قطر 

فخرآباد  يعنی گریتعداد در هكتار نسبت به دو منطقه د نيانگيبود. منطقه شكر آباد از نظر م ريمتغ متريسانت

هكتار و چه تنوت پوشش کر برخوردار  ربه تعداد درختان د تنسبچه  يبه مرات  بهتر طیو دولت آباد، از شرا

در  يول ديرس ياصله در هكتار م 1000 ياز قطعات نمونه تعداد در هكتار به بالا يکه در بعضا يبود به طور

نگران  اريبس طیدر مجموت شرا ياصله درخت در هكتار بود. از نظر زآداور 232مجموت قطعات نمونه  نيانگيم

فاقد  گریددو منطقه  يلوبرخوردار بود  يبه نسبت بهتر طیدر منطقه شاكر آباد از شرا يکننده  بود و زادآور

همان گونه که نتایج در منطقه حاکم بود. طیشرا نيباز هم زيدرختان ن يشاداب طیبودند. از نظر شارا يزاداور

درصد با هم  91همبساتگي در بخش نتایج مشاهده شد برخي از متغيرها داراي همبستگي معنادار در سطح 

با پارامترهاي درصاااد نيتروژن و فسااافر داراي  pHبودناد، باه عنوان مثال برخي از پارامترهاي خاک مانند 

خاک هم داراي رابطه معني دار منفي با متغيرهاي بارش و  ECهمبساتگي نسبتا بالایي بود. همآنين متغير 

که کاملا  شودمي کاسته خاکECجهت بود. به این معني که هرچه بارش منطقه بيشاتر شاده بود، از ميزان 

زیاد و تجمع بالاي املاح در خاک کاسته و در رابطه با جهت نيز از آنجا  منطقي اسات چرا که بارش از شوري

دهد هر مي بوده است نشان 4تا  1هي به جهت به ترتي  از شامال، شارق، غرب و جنوب با کدهاي دکه کد

بالاتر بوده  ECخاک کاساته شاده و جهات شمال و شرق داراي  ECرویم از مي چه به جهات جنوبي و غربي

 به ميزان رطوبت هوا ارتباط داد که در این جهات رطوبت کمتري وجود دارد.  توانميآن را هم اند که 

بالا ساخته شد. که  2Rي رگرسايون هم همان گونه که مشااهده شد دو مدل با ضرائ  هامدلدر رابطه با 

. و مدل دوم بين متغير قطر و 23/0این مدل  2Rبا متغيرهاي دیگر بود که  سطح تاجاولي بين متغير وابسته 

بود که نشان از رابطه قوي ایجاد شده دارد. در 22/0ضری  تبيين برابر با ساایر متغيرها ایجاد شاد که داراي 

دو متغير وابسته درصد نيتروژن خاک و قطر به شكل معنادار وارد مدل شدند  سطح تاجمدل اول یعني مدل 

اساات و چنانآه هدف  سااطح تاجرویش و  بينيپيشت خاک یک عامل مهم در دهد مقدار ازمي که نشااان

هاي لازم جهت اصلاح خاک و افزایش ميزان ریزياهي منطقه باشد باید حتما برنامهافزایش ساطح پوشش گي

عناصر مغذي خاک از جمله نيتروژن انجام شود. در مدل دوم نيز چنان چه مشاهده شد متغير قطر با ارتفات و 

عيين د نقش تتوانميدهد عوامل توپوگرافيک هم مي رابطه رگرسيون معنادار تشكيل داد. این نشان تاجسطح 
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ي شبكه عصبي نيز در این مدلسازي استفاده هامدلاز کننده اي در ميزان پوشش گياهي منطقه داشته باشد. 

تبيين به نساابت پایين تري  از دقت مناسابي برخوردار بودند ولي ضاری  هاشاده که با توجه به ماهيت داده

 نسبت به مدل رگرسيوني داشتند. 

 داري چندمنظورهطرح جنگل -2-4

الوار  توليد جهت منظوره تک صااورت به )از جمله ایران( جهان نقاط اکثر در هاجنگل اخير، هايدوره در

 يکليد نفعان ذي و جنگل مهم منافع سایر جنگل، مدیریت و ریزي برنامه در درنتيجه،. است شاده مدیریت

 و لجنگ پوشش کاهش به منجر و نشده مدیریت مؤثري طور به بنابراین،. شاد گرفته نادیده ( )جوامع محلي

 .شد آن تخری 

 قبول لقاب خدمات، سایر گرفتن نادیده با هاجنگل منظوره تک مدیریت طبيعي، منابع بر فشاار افزایش با

 پایدار مدیریت زیادي کشااورهاي که شااده باعث ،هاجنگل چندگانه مزایاي از آگاهي افزایش. نخواهد بود

ي جنگلداري چند منظوره داراي منافع و مزایاي هاطرحجنگل شااناخت پيدا کنند. به طور کلي  چندمنظوره

 زیر است:

 جهاني طبيعي ميراث عنوان به مناطق خشک ایران يهاجنگل از افزایش شناخت جهان 

 جنگل شرایط و پایداري ارتقا و جنگل پوشش افزایش 

 کردن شااروت هاجنگل در زیسااتي تنوت قبيل از خاص مناطق براي خاص مدیریتي يهامقياس ارائه 

 هاجنگلي حيات وحش در هاگونه جمعيت ارتقا یي برايهابرنامه

 جنگل ظرفيت و قابليت افزایش بلندمدت يهابرنامه ارائه با جنگل يهاپتانسيل از پایدار يبرداربهره 

 فرسایش  در کاهش

 وحشي حيوانات غيرقانوني کشتن و انسان و وحش حيات تقابل کاهش 

 این به و بوده اثرگذار منطقه این آتي ت مين در دتوانمي مناطق خشااک يهاجنگل ایمن؛ اي آینده 

 :نماید محقق را امر این دتوانمي اقدامات زیر منظور

 یریتمد اتخاذ با جوي تغييرات به نسبت هاجنگل انعطاف پذیري افزایش و بلندمدت ریزي برنامه 

 آینده جوي براي سناریوهاي جنگل

 توسااعه با ساانگين جوي تغييرات از اجتناب و کربن سااازي ذخيره در هاجنگل قابليت افزایش 

 موجود يهاجنگل بهتر و مدیریت کاري جنگل
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 دهندمي ارائه را باکيفيتي اکوسيستم خدمات ،هاجنگل که مسئله این تضمين. 

 مهاجم يهاگونه و هابيماري آفتها، ت ثير کاهش 

 جنگل سوزي آتش خطرات کاهش 

 ابزاري عنوان به ژنتيكي مسااائل و جوي خطرات نظير نوظهور مسااائل مورد در تحقيقاتي اجراي 

 افزوده، ارزش ي زنجيره و الوار کيفيت جدید، يهابيماري و هاآفت با مواجه مدیریت جنگل، براي

  زیستي، براي تنوت هاجنگل مدیریت

از منطقه شكرآباد با روي  نسبتا کمي يهاقسمتدر این طرح همان گونه که در بخش نتایج مشاهده شد، 

هم گذاري نقشااه عوامل اکولوژیكي مشااخص شااد که داراي توان خوبي جهت تفرج به ویژه تفرج گسااترده 

که در  12-4همآنين طبق نقشه  و بيشاتر قسمت ها نياز به فعاليت هاي حفاظتي و احيایي دارند.  هساتند

بخش نتایج دیده شاد نزدیكي این منطقه به پارک ملي کویر عامل تاثيرگذاري در مطلوبيت آن جهت توسعه 

 آید که مستلزم یک طرح مدون توسعه گردشگري در این منطقه است. مي تفرج به شمار

و تجزیه و تحليل وضعيت اقتصادي و اجتماعي که در بخشهاي قبلي به طور مفصل  هاتوجه به بررساي با

به آن پرداخته شد و شرایط رفاه و درآمد پایين ساکنان این منطقه  نبود شغل که همگي سب  کاهش شدید 

اهش شاادید جمعيت در روسااتاهاي منطقه طرح مورد نظر شااده و چنان که دیده شااد پدیده مهاجرت و ک

ي تفرجي در این منطقه ضاامن توجه و افزایش درآمد سااب  هافعاليتجمعيتي در سااالهاي اخير، توسااعه 

. همآنين لازم شودمي اشاتغال و کاهش وابساتگي مردم محلي به چراي شدید دام و تخری  پوشش گياهي

حلي در این طرح در یي در جهت آگاه ساازي و مشارکت مردمي جهت افزایش نقش مردم مهااسات تا برنامه

 منطقه اجرا شود. 

د نقش بساايا زیادي در افزایش اشااتغال محلي و توانميانجام تفرج گسااترده در مناطق مشااخص شااده، 

ي انجام شده در منطقه و اینكه مردم محلي هاافزایش ساطح درآمد مردم محلي ایفا کند. با توجه به بررساي

به این منطقه جهت رفع نياز دامهاي خود دارند و همآنين با  اغل  به دامداري روي آورده و وابستگي زیادي

ي منطقه مورد مطالعه مشاهده شد، این هاقسمتتوجه به چراي خارج از ظرفيت که متاسافانه در بسياري از 

د منابع اشاتغال دیگري در اختيار جوامع محلي قرار داده و از فشار بيش از حد بر مراتع و پوشش توانميامر 

  .بكاهد منطقه ياهيگ

در منطقه علاوه بر  گردشااگريهمآنين اجراي طرح تفرج گسااترده در بخشااهاي داراي توان اکولوژیک 

مزایاي اقتصااادي داراي مزایاي اجتماعي و فرهنگي متعددي براي جوامع محلي اساات ازجمله مطرح شاادن 
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ب و رسااوم سااایر جوامع و منطقه در سااطح ملي و حتي بين المللي و آشاانایي مردم محلي با فرهنگها و آدا

 امكان گسترش و تبادل فرهنگي و اجتماعي.

ي نادر و حفاظت شااده اي مانند جبير و آهو ...لازم اساات تا هادر منطقه شااكرآباد با توجه به وجود گونه

ي آنان به امر حفاظت اختصاااص داده شااده و باید هاصااورت گرفته و زیسااتگاه هاارزیابي زیسااتگاه این گونه

د شاااامل، ارزیابي توانمي هااجرا شاااود. این برنامه هایي در جهت حفظ و تقویت زیساااتگاه این گونهاهبرنامه

باشااد و همآنين سااایر اقدامات حفاظتي مانند افزایش  هاو ارزیابي نوت و تعداد و پراکنش این گونه زیساتگاه

 دسترسي به آب، تغذیه دستي در فصل زمستان و ... اجرا گردد. 

نمونه برداریهاي انجام شاده از خاک منطقه و آناليزهاي متعدد از آن، با توجه به وضعيت خاک  با توجه به

ي داراي توان هاقسمتو اقليم منطقه و همان گونه که در نقشاه نهایي تهيه طرح جنگلداري مشااهده شاد، 

پایين تر و ميزان نيتروژن و فسفر بالاتر و از نظر بافت خاک نيز  ECیي که داراي هاقسمتمناس  خاک یعني 

ي سااازگار که پيش تر معرفي شاادند، مانند گز، اکاليستوس و اتریسلك  هامناساا  هسااتند به کاشاات گونه

اختصااص خواهد یافت. این امر به ویژه در دو منطقه فخرآباد و دولت آباد با توجه به فرسایش زیاد و تخری  

وشش گياهي ضرورت بيشتري دارد. این کار هم سب  بهبود وضعيت پوشش گياهي منطقه شده و هم بالاي پ

گام موثر و مهمي در جهت حفظ خاک و جلوگيري از فرسایش بيشتر خاک است. چرا که چنان چه در آناليز 

ظت خاک و ي مدون حفاهاخاک منطقه مشااااهده شاااد به ویژه دو منطقه دولت آباد و فخرآبا نياز به برنامه

جلوگيري از فرساایش خاک دارند تا با بهبود شرایط خاک، در مرحله بعدي بتوان در این دو منطقه نيز اقدام 

 ي مناس  و جنگلكاري و حتي توسعه و تفرج نمود. هابه کاشت گونه

فرسااایش خاک یک عامل طبيعي اساات اما ميزان آن بسااتگي به شاارایط مختلر اقليمي، توپوگرافي و 

اک منطقه و پوشش گياهي دارد. کمبود و کاهش پوشش گياهي در مناطق خشک فرسایش بادي وضعيت خ

ي سااازگار با اقليم و خاک این هارا افزایش داده و عامل اصاالي بيابانزایي اساات. وجود جنگل و کاشاات گونه

ل از د فرساااایش خاک را تا حد زیادي کاهش داده و سااارعت بادهاي مخرب را کم کند. جنگتوانميمناطق 

(. ضاامن اینكه با 1322)ميربادین،  کندميحرکت شاانهاي روان جلوگيري کرده و ذرات گرد و غبار را جذب 

ي سااازگار با این شاارایط، و هاتوجه به شاارایط خاص منطقه و فقير بودن خاک و کمبود بارش، کاشاات گونه

 در نهایت به حاصلخيزي خاکمواد آلي و معدني خاک حفظ و بيشتر شود تا  شودمي جنگلداري تلفيقي باعث

ي هادهد. ضاامن اینكه لگوممي و توليد هوموس، مواد آلي خاک را افزایش هاود. چرا که ریزش برخشاامنجر 

 . کندميي خود، به افزایش مواد آلي خاک کمک هادرختي با تثبيت ازت هوا توسط ریشه
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ستفاده کرد که ضمن توليد خوراک دام و یي اهااز گونه توانميبا اساتفاده از جنگلداري تلفيقي همآنين 

رسد بهترین مي چوب ساوخت، به حاصلخيزي خاک نيز کمک نمایند. با توجه به مجموت این مطال ، به نظر

همان گونه که در بخش نتایج هم ذکر شاد جهت کاشت در منطقه و با توجه به شرایط خاک و اقليم  هاگونه

 تند.ي گز، تاغ و اتریسلك  هسهامنطقه گونه

ي بنفش رنگ که هاقسمتکه نقشه نهایي و خروجي این تحقيق است، در  12-4بنابراین با توجه به نقشه 

برنامه ریزي جهت مي توان با توجه به در نظر گرفتن کليه شااارایط،  عمادتا در منطقه شاااكرآباد قرار دارد

توان توسعه تفرجي نبوده و از ي سبز رنگ که داراي هاقسمتي گردشگري گسترده انجام شود. در هافعاليت

 ي گياهي مناس  اند،هانظر آناليز پارامترهاي خاک نيز مشاخص شاده اسات که تا حدي براي کاشاات گونه

ي قهوه اي رنگ که متاسفانه به دليل فرسایش و هاقسمتي ساازگار انجام شاود و در هاباید کاشات گونهمي

ي هارحطاليت و کاشت گونه گياهي وجود ندارد باید عه فشوري بسيار زیاد و فقير بودن خاک امكان هيچ گون

احيا و حفاظت خاک و بيابانزدایي ابتدا صاورت گرفته و پ  از بهبود نسابي وضاعيت خاک، اقدام به کاشات 

 ي سازگار نمود. هاگونه

 بنديجمع -2-2

طبق بازدیدهاي ميداني، ارزیابي خاک و ارزیابي توان اکولوژیک منطقه مورد بررسي در این طرح، مشخص 

 يمدون يزیبرنامه ر توانيتوان تفرج گسترده است که م ياز منطقه شكرآباد دارا  يمحدود يها قسمتشاد 

 يها اتيخصوص و يگژیو وجود به توجه با. داد انجام منطقه نیا در گساترده تفرج يهاتيفعال يجهت اجرا

 :ليقب از شكرآباد منطقه در ریز

 بكر و بایز عتيطب داشتن با ياهمنطق -1

  يعيطب يها جاذبه يدارا -2

 خوب دید فاصله و هیزاو يدارا -3

 مناس  نيزم شكل تنوت يدارا  -4

 ز،یيپا و بهار فصل در خصوص به آرام يطيمح و خوب یيهوا و آب يدارا -1

   ریکو شده حفاظت منطقه در يكینزد علت به بكر وحش اتيح و پرندگان يدارا -6

 يتفرج يها تيفعال تفرج، ونز در .کرد هيتوصاا آباد شااكر منطقه در را گسااترده تفرج ونز توان يم

 کاملا يعيطب ستیز طيمح با ها تيفعال و بوده یيابتدا و ساده اريبس يعيطب ستیز طيمح با مناس 
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 يتماشااا و ينگر پرنده ،ينورد کوه ،يرو ادهيپ ،يگردشاا جنگل رينظ  یيها تيفعال. دارد يسااازگار

 . باشااد ديمف تواند يم اريبساا ریکو شااده حفاظت منطقه به يكینزد علت به بخصااوص وحش اتيح

  .(1394 کاربرزه)

همآنين با تحليل اقتصادي و اجتماعي که از منطقه مورد بررسي به عمل آمد و نيز انجام مدل دپسير در 

فشارهاي وارده، وضعيت معيشيتي مردم، مهاجرت عشایر و روستایيان  لتجزیه و تحليمنطقه مورد مطالعه و 

ي گردشگري گام مهمي در بازگشت ساکنان به هافعاليتاز منطقه به دليل عدم اشتغال و منابع کافي، اجراي 

ش پوش هاي خاک منطقه و وضعيت فقير بودن خاک و تخری  شدیدزاین منطقه خواهد بود. با توجه به آنالي

د نقش مهمي در کاهش وابساااتگي توانميگياهي به دليل فشاااار چراي مازاد دام، همآنين اجراي این طرح 

 دم محلي به مراتع این منطقه باشد. رم

وضعيت خاک به ویژه در دو منطقه فخرآباد و دولت آباد بسيار فقير و فرسایش خاک بالاست که این لزوم 

انوات گز، تاغ، ساالسولا، اتریسلك  و ... این شرایط را بيش از هر زمان  ي گياهي مناسا  مانندهاکاشات گونه

ي مناساا ، علاوه بر افزایش هادهد چرا که با اجراي طرح جنگلداري چند منظوره و کاشاات گونهمي نشااان

گام مهمي در جهت کاهش فرسااایش خاک و جلوگيري از بيانزایي بيشااتر در این  توانميپوشااش گياهي 

ت و در آینده اي نزدیک شاهد افزایش تراکم پوشش گياهي، بازگشت ساکنان روستاهاي مجاور منطقه برداش

 به منطقه و کاهش فرسایش خاک در منطقه مورد بررسي در این طرح بود.
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 شنهاداتیپ -2-6

 منطقه توان يدارا يهاقسمتتفرج گسترده در  يهاتيفعال جادیبرنامه مدون جهت ا -

 استفاده منظور به نهيزم نیا در استان هر خاص اعتبار وجود به توجه با فشار تحت ياريطرح آب ياجرا -

 تاعتبارا خشكسالي با مبارزه براي دولت اینكه توجه)قابل  کشت ریز سطح شیافزا و موجود آب از نهيبه

 (فشار تحت آبياري به سنتي آبياري لیتبد براي کمک عنوان تحت داده قرار  خاصي

کاهش  يرا برا نهيزم ديتول شیکه علاوه بر افزا باشديم يبه آب کمتر ازيکه ن ياتوسعه کشت گلخانه -

 .باشديم ياهال درآمد شیوافزا يكاريب نرخ

 مناطق از کردن وارد قیطر از ازين مورد علوفه آوردن فراهم و يصنعت به يسنت يهايدامدار لیتبد -

 همجوار

 گوسفند و گاو نهيزم در يپرواربندتوسعه  -

 اي .هاي متنوت باتوجه به استعداد عرصه و خروج از حالت تک پروژهاجراي پروژه -

 تيمسئول احساس جادیا و يمردم مشارکت يهادر قال  قرارداد ينيبشيپقابل  يهاپروژهامكان انجام  -

 .مردم در

که با تغيير شرایط توده دست کاشت  هاطرح، تصوی  و اجراي فاصله زماني طولاني بين تهيه از يريجلوگ -

 ها همراه خواهد بود. و احتمال تغيير پروژه

 تجاوز و تخری  منابع طبيعي عوامل با دیشد برخورد و يريجلوگ -

 ي کشت و تناس  محصولات با شرایط موجود به خصوص کمبود آب وا تغيير الگ

ي هاها توسط سازمانلکارشناسي به این تشكي کشاورزي مردمي و ارائه امكانات فني و هاا تشكيل تعاوني

 دولتي 

جلوگيري از ورود دام بيش از ظرفيت و حفظ پوشش  و انبرداربهره یيشناسا هدف با مراتعمميزي  انجاما 

 بر مراتع.  يبرداربهرهگياهي و جلوگيري از تاثير منفي 

 ارامر جهت منطقه سخت اريبس طیشرا در که يمردمان و کوش سخت و فعال يانسان يروين به توجه با -

 و رونديم بشمار يا جامعه هر يهاتيقابل نیاز بزرگتر يكیکه  بندنديم بكار را خود تلاش يتمام معاش

از افراد موجود در قال   توانيماستفاده نمود.  يبه نحو مطلوب هااز آنها در اجرا و حفاظت از پروژه توانيم

 يبرداربهرهو  ايو ... استفاده و نسبت به حفظ، توسعه، اصلاح، اح يمشارکت يهاطرحکار ،  يروي، ن يتعاون

 .نمود اقدام يعيطب منابع از يمنطق و معقول
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 جیترو يرا برا طیمنتخ  توسط مردم )شوراها( که مورد اعتماد و قبول آنان هستند شرا يوجود گروه - 

 ليو تسه عیها را تسرپروژه يکرده و اجرا ايمهو جل  مشارکت مردم در اجرا و حفاظت  يعيفرهنگ منابع طب

، هاجنگلاهداف سازمان  يو جل  مشارکت مردم در راستا ياز وجود آنها جهت اطلات رسان توانيم. دینمايم

 .نمود استفاده است يبرداربهره، توسعه و ايکه حفظ، اصلاح، اح يزداريمراتع و آبخ
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Abstract  

With increasing pressure on natural resources, single-purpose forest planning will not be 

acceptable while ignoring other services. Increasing awareness of the multiple benefits of 

forests has led many countries to use sustainable multi-purpose forest plannining. 

Afforestrtuion projects and the creation of forest parks in arid areas require detailed studies of 

basic resources including climate studies, soil conditions, water resorcement, temperature and 

determining the minimum and maximum temperatures, pests and diseases, etc.. Arid and semi-

arid areas south of Varamin city is one of the areas that due to soil erosion conditions, grazing 

of livestock and destruction of pastures and vegetation is a priority for the implementation of 

multi-purpose forestry projects with the approach of tourism development and protection., 

Therefore, the purpose of this study is a comprehensive assessment of the ecological, economic 

and social conditions of this region and finally the implementation of a multi-purpose forestry 

project. For this purpose, several stages of soil and vegetation samples were collected from 

sample plots from all three regions of Dolatabad, Shokarabad and Fakhrabad in Varamin and 

Pishva, and the required data and maps were prepared. Soil samples were collected and 

transferred to the laboratory and the parameters EC, pH, N, P, TNV, OC and the amount of 

sand, silt and clay components in each sample were determined and maps of these parameters 

were prepared. Then, the environmental potential of recreation was assessed by stacking 

ecological maps. For this purpose, first, ecological factors including slope, direction, height, 

vegetation density, precipitation and temperature, as well as soil texture were mapped. The 

categories were classified and coded according to the degree of desirability for wide recreation, 

and then stacked, and finally the classes with power levels of 1 and 2 and undesirable were 

created by combining these layers and areas with capacity ecological were introduced. The 

economic and social evaluation of the region was also carried out comprehensively according 

to the data of the Statistics Center of Iran and field visits and review of projects carried out in 

the region. Finally, by reviewing the results of assessing the ecological potential of tourism and 

the results of soil analysis as well as the results of economic and social data of the study area, a 

multi-purpose forestry plan was prepared for the region and it was decided that All other parts 

of Fakhrabad and Dolatabad regions, where the soil condition is somewhat better, should be 

allocated to planting plant species that are compatible with the conditions of the region, and 

other parts should be allocated to soil protection and refoerstartion and after relative 

improvement of soil condition. The next step is dedicated to other appropriate activities that can 

be seen in the final map. 

Key words: Ecological factors, Fakhr abad, Multi-purpose forest plannining, Shokr abad.  
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 بازدید کننده محترم

 با سلام،

مي باشد. خواهشمند است با بذل عنایت، طراحي پارک جنگلي پرسشنامه اي که پيش رو دارید مربوط به یک پروژه تحقيقاتي 

 .شود نسبت به پاسخ آن اقدام نمایيد. از وقتي که در اختيار این پروژه مطالعاتي مي گذارید صميمانه سساسگذاري مي

  

 : وضعيت شخصي -1

 سن □ مجرد □ متاهل □ زن □ مرد

 از کجا به این پارک آمده اید ؟ -2 

 کدام محله یا خيابان کدام ناحيه استان تهران: کدام منطقه 

 کدام شهر کدام شهرستان : شهرستان هاي دیگر

 اید از پارک به چه منظوري استفاده مي کنيد؟در صورتيكه از شهرستان آمده

 □ سایر موارد  □بدون دليل و گذري □ لذت بردن از زیبایي پارک □ استراحت □ متگاهاقا

 با چه وسيله اي به پارک آمده اید ؟-3

  □ ميني بوس □ اتوبوس □ موتور سيكلت □ دوچرخه □ پياده

 □ شخصي □ تاکسي

 چه مدتي طول کشيد تا به پارک برسيد ؟ -4

 □یک تا یک ساعت و نيم □ نيم ساعت تا یک ساعت □ کمتر از نيم ساعت

 □ بيش از دو ساعت □ یک ساعت و نيم تا دو ساعت

 ؟تعداد دفعات بازدید شما از پارک در ماه چند بار مي باشد -1

 □ بيش از ماهي سه بار □ماهي سه بار □ ماهي دو بار □ ماهي یک بار □ کمتر از ماهي یک بار



 

 ماهي سه بار است مشخص کنيد چند بار در هفته به این پارک مي آید ؟در صورتي که تعداد دفعات بازدید شما بيش از  -6

 □ هر روز □ هفته اي چهار بار □ بار هفته اي سه □ هفته اي دوبار □ هفته اي یک بار

 معمولاا به چه صورتي به پارک مي آیيد ؟  -2

 □ گروهي و با دوستان □خانوادگي □ انفرادي

 چند نفر است ؟تعداد همراهان شما در بازدید   -2 

 تعداد افراد بالاتر از شانزده سال تعداد کودکان

 چه فصلي را براي استفاده از پارک بيشتر ترجيح مي دهيد ؟ -9

 □ بي تفاوت □ زمستان □ پائيز □ تابستان  □ بهار

 شغل و موقعيت شما چيست ؟ -10

 □ بيكار □ بازنشسته □ رتبه کارمند عالي □ کارمند عادي □ آزاد

 نام ببرید؟ □ سایر □ دانش آموز □ دانشجو

 براي بازدید از پارک چه روزي را ترجيح مي دهيد ؟ -11

 □ جمعه □پنج شنبه □ چهارشنبه □ سه شنبه □ دوشنبه □ یكشنبه □ شنبه

 ميزان تحصيلات شما به چه اندازه است ؟ -12

 □ليسان  □ دیسلم  □ راهنمایي و متوسطه □ ابتدایي □ تحصيل نكرده ام

 □ ليسان  و بالاترفوق 

 علت آمدن شما به پارک چيست ؟ -13

 □ دوري محل سكونت از سایر پارک ها □ نزدیكي به محل سكونت □ توصيه دوستان □ آشنایي بيشتر

استفاده از امكانات پارک) پيست دوچرخه  □ علاقه به پارک و محيط هاي طبيعي □ گریز از سر و صداي شهر و شلوغي

 □ تمایل خانواده □ استراحت □ هشپژو □تفریح □ (سواري

 امروز که به پارک آمده اید تا چند ساعت در این پارک خواهيد ماند ؟ -14

 □ سه تا چهار ساعت □ دو تا سه ساعت □ یک تا دو ساعت □ تا یک ساعت

 □ مدت نا مشخص □ تمام روز □ نصر روز

 نجام مي دهيد ؟به طور کلي اگر هوا خوب باشد کدام یک از تفریحات زیر را ا -11

 نام ببرید؟ □ سایر □ پارک □ گردش □ کوهنوردي □ سينما  □ استخر

 چه نوت درختاني را در این پارک بيشتر دوست دارید ؟ -16



 

  □ فرقي نمي کند □ مخلوطي از این درختان  □ زبان گنجشک □ بيد □ سرو □ کاج

ایجاد شود آیا حاضرید ش  را در این پارک اقامت کنيد  در صورتي که در این محل وسایل مناسبي مثل چادر و کمسينگ -12

 ؟

 □ خير □ بلي 

 درصورتي که وسایل نقليه عمومي به تعداد کافي در این پارک فراهم شود هر هفته چند بار به این پارک مي آید ؟ -12

 □ بي تفاوت □ بيشتر □ هفته اي سه بار □ هفته اي دو بار □ هفته اي یک بار

شرایط است ؟ به ترتي  با عدد دادن به هر یک از موارد زیر  بهترین ا کدام یک از وسایل موجود در پارک دربه نظر شم  -19

 .مشخص کنيد

 □ راه ها و جاده ها □ محل بازي بآه ها  □ محل پيک نيک  □ تعداد نيمكت ها

 □ مراکز غذایي کافي □محل پارک خودرو □ محل دوچرخه سواري  □ توالت و دستشویي ها

 □ وسایل کافي نيست □ چمن مصنوعي

شرایط است ؟ به ترتي  با عدد دادن به هر یک از موارد زیر  ترینبد به نظر شما کدام یک از وسایل موجود در پارک در -20

 .مشخص کنيد

 □ راه ها و جاده ها □ محل بازي بآه ها □ محل پيک نيک □ تعداد نيمكت ها

 □ مراکز غذایي کافي □محل پارک خودرو  □ سواريمحل دوچرخه  □ توالت و دستشویي ها

 □ چمن مصنوعي

 وضعيت صندلي ها و نيمكت هاي پارک را چگونه ارزیابي مي کنيد ؟ -21

 □ خيلي ضعير □ ضعير  □ متوسط □ خوب □ خيلي خوب

 ریال چه هزینه اي را متحمل شده اید تا خود را به پارک برسانيد ؟ -22 

 ریال که در پارک هستيد چقدر خرج کنيد ؟ فكر مي کنيد در مدتي -23 

 در آمد ماهيانه شما تا چه حدودي است ؟ -24

 □ تومانميليون تا چهار ميليون  دو □ تومانميليون  دوتا  □ بدون درآمد

 □ تومان ميليون 6بيش از  □ ميليون تومان 6تا  4

 ه این پارک بياید ؟هر گاه ورودیه اي براي پارک تعيين شود آیا حاضر هستيد بازهم ب -21

 □ خير □ بلي 

 در صورتي که جواب مثبت است حداکثر ورودیه اي که حاضرید به پردازید چقدر است ؟ -26



 

 ریال  

به نظر شما که از این پارک استفاده مي نماید این پارک چه تفریحاتي را کم دارد ؟ و شما چه امكاناتي را دوست دارید که  -22 

 ترتي  اولویت با دادن شماره مشخص کنيد ؟در آن داشته باشد ؟به 

 □ امكانات ورزشي □ پارکينگ مناس  □ رستوران مجهز □ باغ وحش □ استخر شنا

 نام ببرید؟ □ امكانات دیگر

 ( نظر شما در رابطه با تابلو هاي نص  شده در سطح پارک چيست ؟ )در راهنمایي و دادن اطلاعات لازم به مراجعين -22

 □ نظري ندارم □ نامناس  □ دي مناس تا حدو  □ مناس 

 نحوه نظافت پارک را چگونه ارزیابي مي کنيد ؟  -29

 □ نظري ندارم □ نامناس  □ تا حدودي مناس  □ مناس 

 امنيت پارک را چگونه ارزیابي مي کنيد ؟ -30

 □ نظري ندارم □ خيلي ضعير □ ضعير □ متوسط □ خوب □ عالي

 ارزیابي مي کنيد ؟ سيستم روشنایي پارک را چگونه -31

 □ نظري ندارم □ خيلي ضعير  □ ضعير □ متوسط □ خوب □ عالي

 در صورتيكه دانشجو یا محقق هستيد امكانات پژوهشي و آموزشي پارک را چگونه ارزیابي مي کنيد ؟ -32

 □ نظري ندارم □ نامناس  □ تا حدودي مناس  □ مناس 

 پيشنهادي براي بهتر شدن وضعيت پارک دارید ؟شما به عنوان یک بازدید کننده چه  -33

  

 با تشکر از همکاري

 صمیمانه شما

 

 


