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  چكيده     

 انسان به منظور استفاده موجب شدروند فزاينده نرخ انقراض . استپيامد افزايش جمعيت انسان، افزايش مصرف منابع و كاهش تنوع زيستي 
پژوهش مذكور با .  شكل گيري مناطق حفاظت شده استكار نتيجه اين  وكندها اقدام به حفاظت از آنها هاي سودمند و ذاتي گونهاز ارزش

يند ا طي فر. به منظور دستيابي به الگوي بهينه حفاظت و توسعه به انجام رسيده است،هدف زون بندي منطقه شكار ممنوع ديلمان و درفك
 (GIS ) با استفاده از سيستم اطالعات جفرافيايي )25000/1در مقياس (اجتماعي - پس از شناسايي منابع اكولوژيكي و اقتصادي،زون بندي

 يگان زيست محيطي غير تكراري 8817منجر به تفكيك ) مبتني بر رهيافت سيستمي(هاي اكولوژيكي بندي داده،تجزيه و تحليل وجمع
ها براي  زيست محيطي، يگانهاي آنها با توان اكولوژيكي يگانة پاركداري و مقايسةهاي اكولوژيكي ويژ مدلةدسپس با تهيشدرمنطقه 

 سناريو انجام گرفت 18 رايج آن در ايران بر مبناي ةها به شيودر نهايت، اولويت بندي و ساماندهي زون. شده استهاي مختلف ارزيابي زون
امن  هايمطالعه زونكه در منطقه مورد است مطالعه حاكي از آنة نتيج.عنوان واحدهاي برنامه ريزي تهيه گرديده ودر نقشه زون بندي ب

، تفرج 04/0تفرج متمركز  ،%5، بازسازي % 7/8، حفاظتي و بازسازي % 3/0، حفاظتي و فرهنگي %2/45حفاظتي %5/0، امن مشروط % 6/23
  .ندمنطقه را به خود اختصاص داده ا% 7/9ها  درصد و زون ساير استفاده007/0، استفاده ويژه % 8/8گسترده 

 
  GIS سيستم اطالعات جغرافيايي - تجزيه تحليل سيستمي- زون بندي- شكار ممنوع درفكةمنطق:واژه هاي كليدي

  سرآغاز
كرة زمين در طول تاريخ تكاملي خود شاهد وقوع پنج انقراض 

 500( 2اولين انقراض بزرگ در دورة اوردوويسين.  بوده است1بزرگ
ة د و به عقيدشجانوران  درصد 50 منجربه نابودي) ميليون سال قبل 

هاي انساني آخرين دانشمندان، افزايش جمعيت و گسترش زيستگاه
كه در دو قرن اخير جمعيت طوريهرود بشمارميه انقراض بزرگ ب

 10هاي انساني از ميليارد نفر و وسعت زيستگاه6ميليارد به 1انسان از 
نتيجة اين روند افزايش مصرف .  درصد گسترش يافته است25به 

   ،)Ingegnoli ,2002 (است تنوع زيستي منابع طبيعي و كاهش

 برابر 1000 الي 100ها در قرن بيستم گونه انقراض ميزان طوريكههب
د تا انسان ش سبب موضوعاين . ده استشنرخ انقراض طبيعي گونه ها 
 طبيعت اقدام به 4 و ذاتي3هاي سودمندبه منظور استفاده از ارزش

به پيدايش و شكل گيري نتيجة چنين تالشي منجر . كند آن 5حفاظت
 جهان شده استحفاظتي در كشورهاي مختلف عناوين با  منطقه17000

مي بردر را كرة زمين هايخشكي سطح درصد 10 حدود درمجموع كه
هاي دولتي و در حال حاضر سازمان و) Miller, 2004(گيرند 

 رويكرد اساسي فرآيند 21 حفاظت با استفاده از كارخصوصي درگير در 
 6سيماي سرزمين تنوع زيستي، اكوسيستم، را در سطوح گونه، حفاظت
منطقة شكار ).Redford & et al ,2003(كنند مياعمال
 7هاي جنگلي هيركانيدرفك نمونة بارزي از اكوسيستموديلمانممنوع

. ندگيالن و در پاي كوه درفك واقع شده ارود كه در استان ميشماره ب
سرخدار، شمشاد،  هاي ارزشمندي همچونونهگرويشگاهمنطقهاين
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هاي جانوري شاخصي مانند مرال، شوكا، پلنگ، سياهگوش، كه گونه
خرس قهوه اي،گربه جنگلي،شنگ،سمور جنگلي و كبك دري را در 

ريخي پر قدمتي اين منطقه همچنين از پيشينة تا. خود جاي داده است
 8 قوم در بيكه ها:مي نويسد) 1374(كه رابينوطوريه ب ،برخوردار است

را مجزايياند در زمان هردوت واليتكه نام خود را به كوه دلفك داده
هاي تاريخي و وجود قاليع، گورستان. انددر اين منطقه تشكيل داده

 سومري يد تاريخ كهن منطقه بوده و اساميؤاهي مگغارهاي سكونت
 با هدف 1375اين منطقه ازسال .هنوز در گويش محلي رواج دارند

ها به منطقة شكار از شكار حيات وحش و حفظ زيستگاه جلوگيري
هاي پژوهش مذكور با هدف زون بندي پهنه. ممنوع تبديل شده است

به منظور دستيابي به الگوي بهينة حفاظت از منابع ،مختلف منطقه
  . آن به انجام رسيده استخي و تاريفرهنگي،طبيعي

  مواد و روش بررسي
  مواد

 37899منطقة شكار ممنوع ديلمان و درفك با مساحتي معادل 
) دلفك(هكتار در نيمرخ شمالي سلسله جبال البرز در پاي كوه درفك 

هاي  و طول37 02 58 ا ت36 51 37هاي جغرافيايي بين عرض
لومتري جنوب شرقي  كي70 و در 49 58 30 تا49 35 44جغرافيايي 

 .)1 شمارهشكل ( واقع شده استشهرستان رشت

  شكار ممنوع ديلمان و درفكةموقعيت منطق ):1 (ة شمارشكل
هاي  بارزي از اكوسيستم جنگلة مورد مطالعه نمونةمنطق

 حداقل و حداكثر ارتفاع منطقه از سطح درياي .رودهيركاني شمار مي
 49، 1200تا 600طبقة ارتفاعي . ستا متر 2580 و 150آزاد به ترتيب 

 40 درصد منطقه از شيب باالي 2/70درصد منطقه را مي پوشاند و 
 است درجة سانتيگراد 7/12ميانگين دماي ساالنه .درصد برخوردار است

ترين و بهمن با  درجه سانتيگراد گرم4/22كه مرداد با دماي متوسط 
متوسط . استسال  درجه سانتيگراد سردترين ماه 2/3دماي متوسط 

ها  درصد بارندگي65/31باشد كه  ميليمتر مي1173بارندگي در منطقه 

در فصل . شود درصد نيز در تابستان نازل مي45/10در زمستان و 
  .زمستان ارتفاعات منطقه اغلب پوشيده از برف است

شناسي در زون منطقة مورد مطالعه از نظر تقسيمات زمين
 سازند ،شناسياز نظر چينه. شده استساختاري البرزغربي واقع 

 كه رسوبات ماسه سنگي ،گيردشمشك قسمت اعظم منطقه را دربرمي
 فراوان بوده و رسوبات شيل، سيلتستون نيز در اين زغاليآرژيليتي 

اين سازند از نظر ريزش، لغزش و رانش سست و . سازند وجود دارند
مشك قرار دارد  در طرفين سازند شبيشتر الر كه دسازن. حساس است

از نظر . داراي رسوبات آهكي مربوط به دوره ژوراسيك فوقاني است
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كوهستان، تپه و رودخانه تقسيم منطقه به سه بخش،ژئومورفولوژي
 درصد 6/42 و 51هاي كوهستان و تپه به ترتيب پشود كه تيمي

  .منطقه را مي پوشانند
  تيپ خاك شده17شناسي منجر به شناسايي مطالعات خاك

بافت . نداهاي جنگلي اسيديهاي منطقه از نوع خاكخاك. است
. مي باشد) لومي رسي(تا كمي سنگين ) لومي( متوسط بيشترها خاك

و  اغلب كم بوده ولي در اراضي پايين است  در ارتفاعاتعمق خاك
از نظر تكامل، اغلب . خورد متر نيز به چشم مي1با عمق هايي خاك
دانه اي آنها ساختمان .  يا تكامل كمي دارند،ودهها تكامل نيافته بخاك

 تا چند وجهي بوده و شيب زياد، كاهش عمق و وجود سنگ و زري
  .شمار مي روده  بآنهاترين محدوديت  مهم ازسنگريزه

روش پسياك نشان  با استفاده از منطقه فرسايش ميزان برآورد
رصد نيز در  د2/32در طبقة فرسايش كم و  منطقه درصد 75 كه دهدمي

هاي واسطة وجود شيب زيادو خاكه  وبداردطبقة فرسايش متوسط قرار
. منطقه به چشم مي خورد)  درصد8/1( هكتار 685رسي،رانش در 

و ميانگين فرسايش ) سال/ هكتار / تن (38/2ميانگين رسوب ويژه 
يلكي رود، شنرود، ذهاي رودخانهاست ) سال/ هكتار/ تن (03/5ويژه 

، 53/4، 36/6 ة فري رود به ترتيب با ميانگين دبي ساالنام رود ويسد
شمار ه ترين منابع آبي منطقه ب متر مكعب بر ثانيه مهم4/1 و 33/4
هاي ايستگاه هيدرومتري شهر بيجار در ذيكلي بررسي داده. روندمي

 ميليون متر 5/200 تاكنون ميانگين دبي ساالنه 1338رود از سال 
 شده است تا سد مخزني موجب موضوعاين دهد و مكعب را نشان مي

مين آب شرب أ ت براي)دوآبان( شهر بيجار در نقطة خروجي منطقه
هاي مركزي و شرقي استان گيالن مراحل اولية احداث خود شهرستان
هاي زمين واسطة بارندگي فراوان،شيب زياد و سازنده ب. كندرا سپري 

ولي از نظر دبي ،دشناسي، چشمه هاي فراواني در منطقه وجود دارن
ارتفاع (و كل چوله ) متر15ارتفاع (وجود يازده چشمه و دو آبشار لونك 

دهد كه  بررسي پوشش گياهي نشان مي.ند احائز اهميت)  متر35
 10برگ بوده و كمتر از  درصد منطقه زير پوشش جنگل پهن90حدود 

. درصد منطقه به اراضي مرتعي،صخره اي و كشاورزي اختصاص دارد
 تيپ 1 تيپ جنگلي و 23العات جنگل شناسي منجر به شناسايي مط

، ممرزـ ) درصد3/32(هاي راش ـ ممرز تيپ. ده استشمرتعي 
از بيشترين فراواني )  درصد97/12(و راش )  درصد35/18(راش

راش، ممرز، :هاي درختي شاخص منطقه عبارتند ازگونه. برخوردارند
هاي نادر و ترين گونه مهم.بلوط، افرا، انجيلي، توسكا و خرمندي

درختي انقراض گياهي منطقه كه از پراكنش بااليي برخوردارند عبارتند 

سرخدار، ششماد، بارانك، گيالس وحشي،شيردار،آزاد، ملج و سوسن :از
 درصد برخوردار بوده و 50 درصد جنگل از تراكم بيش از 4/77. سفيد
  .  استه مندبهر درصد 25 درصد منطقه از تراكم زير 8/14فقط 

اي از مطالعه مجموعه مورد منطقه هازيستگاه و وحش حيات نظر از
 ميان در .داده است جاي درخود را هاي هيركانيجنگل شاخص جانوران

ترين و بزرگ به ترتيب راسو و ايقهوه خرس، پستانداران ردة هايگونه
ترين گوشتخوار ايران در منطقة بزرگترين عضو راستة زوج كوچك

شوكا در تمام . شمار مي رودهان يعني مرال گونة شاخص منطقه بمس
حضور پلنگ سياهگوش، گرگ و گربة جنگلي . منطقه پراكنش دارد

 سالمت اكوسيستم و دال بر حضور علفخواران به ميزان نشان دهندة
پراكنش شنگ و قزل آالي خال قرمز در چهار رودخانة . استمناسب 

از . استهاي آبي  گواه سالمت اكوسيستماصلي و انشعابات فرعي آنها
ميان پرندگان كبك دري در ارتفاعات درفك و قرقاول در شمال و 

 حضور مبينمطالعة حيات وحش منطقه . نداغرب منطقه حائز اهميت
دهدار (استپرنده در منطقه 101 پستاندار شاخص و 26

در از نظر حضور گونه هاي جانوري درمعرض تهديد و ). 1382،درگاهي
، )VU A2cde(، شنگ)EN c2a( پلنگ ،خطر انقراض

( ، سنجابك درختي )LR/NT(سياه  دال ،)NT(سياهگوش
LR/NT (، اشگول)LR/NT( فراوان اهميت 

شكار غيرقانوني مرال و شوكا، تخريب  )) (Redlist,2003دارند
 گسترش فضاهاي واسطة بهره برداري چوب وه هاي بكر بزيستگاه

ترين عوامل سطة حضور جنگل نشينان از مهمواه خالي در جنگل ب
  .محسوب مي شوندتهديد كننده 

 70كه جمعاً است آننشان دهندة ـ اجتماعي قتصاديمطالعات ا
 مبناي طرح ر گاوسرا در منطقه وجود دارد كه از اين تعداد ب22آبادي و 

 روستا نيز در حال 44روستا تخليه شده،13ساماندهي جنگل نشينان،
 روستاي دائمي و 13ه و يا بزودي تخليه خواهند شد و فقط تخليه بود

د كه بجز دو ن نفر در منطقه وجود دار885 خانوار و 170 گاوسرا با 5
روستاي واقع در اراضي باال دست،ساير روستاها در قسمت خروجي 

زراعت برنج در اراضي پست و . منطقه در اطراف رودخانه مستقرند
ترين منبع درآمد و اشتغال بوده و پس از كشت گندم در ارتفاعات مهم

 تا قبل از ساماندهي جنگل نشينان، دامداري مي باشدآن دامداري 
ترين منبع اشتغال و درآمد مردم بوده است پويا مبتني بر گاوداري مهم

  ).1381 ،اداره كل منابع طبيعي گيالن(
ير هاي تاريخي شتوان به قلعهترين آثار تاريخي منطقه مياز مهم

- قبرستان،)از آثار دورة صفويه(تي قاليع و شيخ سرا ،كاروانسراي تي
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سيستان،غارهاي اسپهبدان، خربره،نوح  سرا،سرا،تالشهاي قديمي پشته
 شاه ة دو امامزادو اوليههايچاه و كشكوه منتسب به سكونت انسان

وجود گويش محلي با كلمات سومري . دكرن و ليسنه اشاره هيداش
 منطقه داردان نة تاريخي ساكنييشنشان از پ

  روش بررسي
هاي واجد توان در منطقة يابي و ساماندهي زونمنظور مكانبه

منجر به  اجتماعي،-مورد مطالعه شناسايي منابع اكولوژيكي و اقتصادي
سپس به منظور جمع . دش1:25000در مقياسهاي منابعتهية نقشه

و تحليل تجزيه، ،همگن صورتهمتغيرهاب پراكندگي دامنة آوري
به . انجام گرفت) 1384 ،مخدوم(ها به شيوة سيستمي بندي دادهجمع

منظور تجزيه تحليل و همچنين پياده سازي مدل از قدرت سيستم 
 Arcinfoانتخابيافزاريبسترنرم. دش استفاده 9جغرافيايي

orkstation و 9 نسخةArcview GIS در . هستند 3/3 نسخة
هاي مورد نياز محدودة مورد مطالعه با گاه داده ابتدا پايزمينهاين 

افزايش دقت، د و به منظور ش ايجاد GISساختار توپولوژيكي صحيح 
 90 11 رادار با ابعاد پيكسلفناوري با استفاده از 10مدل رقومي ارتفاع

  .ند مورد استفاده قرار گرفت ا معروفSRTMمتر كه بنام 
حيطي با انجام اصالحاتي هاي زيست ممنظور دستيابي به يگانهب

اليه ) Makhzouni & Pangeti ,1999(در روش مك هارگ
 با يكديگر تركيب شده و در  به شرح زيرهاي اطالعاتي منابع پايدار

 و جدول اطالعات )Makhdoum ,1992(نهايت اكوسيستم خرد 
   :شدها تهيه توصيفي مربوط به يگان

       درياازسطحارتفاع+جغرافياييجهات+شيب
   و تراكم پوشش گياهيتيپ+خاك+زمين شناسي+زمينشكل 

  محيطيزيست هاييگان 
ها اضافه هاي منابع اكولوژيكي ناپايدار به جدول يگانسپس داده

هاي ياد شده، از مقايسة به منظور تعيين توان اكولوژيكي يگان. شدند
 ،يگرانمخدوم و د(هاي اكولوژيكي ويژه ها با مدلهاي يگانويژگي
يند ارزيابي توان اكولوژيكي به شيوة چند عامله انجام افر) 1380
ها به بندي زون در مرحلة پاياني به منظور ساماندهي و اولويت.گرفت

 اقتصادي، اجتماعي و اهداف مديريتي مناطق مشخصه هايكمك 
بندي به شيوة رايج در  سناريو فرآيند زمان18حفاظت شده با تدوين 

انجام پذيرفت و در اين ) 1381 ،مان مديريت و برنامه ريزيساز(ايران 
، روابط )توان هر يگان زيست محيطي (راه عالوه بر روابط عمودي 

 نيز مدنظر )Forman ,1986() ساماندهي واحدهاي مجاور (افقي 
 كه اين است موزاييكي از زونهاي همگن ،نتيجه اين فرايند.قرار گرفت

ها جايگاه منطقة مورد مطالعه را در  زوندتعداها بر حسب نوع و زون
يكي از طبقات ششگانة اتحادية بين المللي حفاظت از طبيعت و منابع 

  .مي نمايانند) 1379 ،مجنونيان (12طبيعي
  نتايج

هاي نادر و در خطر انقراض گياهي مانند هاي گونهوجود رويشگاه
سوسن همچنين گل  شيردار، وحشي،بارانك،گيالس سرخدار،شمشاد،

هاي به همراه زيستگاه) كمي دردنيا برخوردار استازپراكنش(چلچراغ 
حساس و مهم زادآوري مرال ،پلنگ ،سياهگوش ،سمور جنگلي و 

ترين و درصد منطقه به حساس2/20كبك دري سبب شده است تا 
يعني زون اندوختگاه ، ترين زون مناطق حفاظت شدهارزشمند
 كه پس از زون امن 14 زون حفاظتي .اختصاص يابد) امن (13بازداشته

. گيرد درصد منطقه را در برمي2/67،از بيشترين اهميت برخوردار است
هاي حساس  هاي نادر گياهي با تراكم كمتر، زيستگاهوجود گونه

 65بيش از (جانوران شاخص علفخوار و گوشتخوار،اراضي پر شيب 
 زون اين تخابان اصلي عوامل از فرسايش به حساس هايخاك و )درصد 

، پيش گفتههاي در مجموع باال بودن سطوح زون .روند مي شمارهب
هاي مستمر هر چند فعاليت. است ارزش اكولوژيكي منطقه مبين

يا پراكنده در كاهش اثر بخشي فرآيند حفاظت ،طور متمركزه انساني ب
-طوريه ب.  يا طبيعت غيرقابل اجتناب بوده است،منطقه توسط انسان

واسطة حضور جنگل نشينان به هد فضاهاي خالي در جنگل بكه ايجا
از مهمترين عوامل افت  هاي بهره برداري چوب،همراه فعاليت شركت

اين گونه اراضي به انضمام . محسوب مي شوندكمي و كيفي در منطقه 
 30 حدود در مجموعسازندهاي حساس به فرسايش و رانش زمين كه 

 15از به احيا داشته و در زون بازسازيگيرند نيدرصد منطقه را دربرمي
وجود هر يك از آثار تاريخي و فرهنگي موجود در منطقه . گيرندقرارمي

قبرستان تاريخي،كاروانسرا،غارهاي قديمي و اماكن  اعم از قلعه،
 16 هكتار زون تاريخي ـ فرهنگي168مقدس مذهبي با سطحي معادل 

هاي تفرج د فعاليتبه دليل خواهش اكولوژيكي زيا. سازندرا مي
 اكولوژيكي مورد مشخصه هاي و عدم همپوشاني مناسب 17متمركز

) دوم( هكتار از سطح منطقه واجد توان 118نياز اين نوع استفاده تنها 
ثر در كاهش چنين سطحي ؤ معاملترين مهم. استبراي اين زون 
 درصد منطقه از نظر شيب 5/1 كه تنها است شيب مشخصه هاي
هم چنين كمبود و پراكنش نامناسب جاده در عرصه . شدمناسب مي با

 هكتار 16 مزيد بر علت شده و فقط يهادر فرآيند اولويت دهي زون
هاي از سويي ديگر فعاليت.  مناسب در نظر گرفته شده است2با توان 

 با كمترين خواهش اكولوژيكي در بيش از 18مربوط به تفرج گسترده
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و با توجه به اينكه بسياري از اين ت اس درصد منطقه انجام پذير 95
رو پس از فرآيند از اين. ها نيز واجد توان هستندسطوح براي ساير زون

اختصاص ) 2با توان( درصد منطقه به اين زون 8/8اولويت دهي فقط 
  .يافت

مين نيازهاي خدمات أ يا اداري كه به منظور ت19زون استفاده شده
  . ه واجد توان است هكتار از منطق509 در استمديريت 

ها به يند زون بندي و ساماندهي زونازون بازسازي كه پس از فر
د در ش هكتار كاهش يافت و مابقي آن با زون حفاظتي ادغام 2427

خصوص از طريق جنگلكاري ،به و بهبود بازسازيصورت انجام عمليات
خالي جنگل به مثابة زون گذرگاهي هاي بومي در فضاهايبا گونه
هاي  تبديل به يكي از زونتوانايي ،تجديد نظر هايطرح ودر دهكر عمل

اراضي كشاورزي موجود در منطقه، مراتع مورد . ديگر را خواهد داشت

برداري دامداران و فضاهاي خالي ناشي از حضور روستاييان و بهره
 درصد منطقه را در قالب زون ساير 7/7نشينان سطحي معادل جنگل

 الذكر سابقهاي شناسايي و تفكيك زون. مي گيرداستفاده ها در بر
 كه پس از ساماندهي استماحصل ارزيابي توان اكولوژيكي در منطقه 

 سناريو و با در نظر گرفتن اصل 18ها با تدوين بندي زونو اولويت
هاي سازگار در كنار يكديگر نقشة زون بندي منطقه مجاورت زون

دهد ها نشان مي و توزيع زوننوع ،وسعت). 2نقشة شمارة(بدست آمد 
 درصد عرصة مطالعاتي از نظر مكاني و زماني فقط يكي از 90كه 
هاي هفت گانه را در برمي گيرد و با در نظر گرفتن اصل استفاده زون

طور ه  زون ب3 برنامه ريزي براي تواناييدرصد منطقه 10 21چند جانبه
 )1ةجدول شمار(هاي منطقه در وسعت زون. همزمان را خواهد داشت

  . ارائه شده است)1ةنمودار شمار(و
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  شكار ممنوع درفك ديلمان و درفكةهاي منطقمساحت زون :)1( ةجدول شمار

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
شماره 
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 هكتار 8944 204 2991 17136 101 3249 1879 16 2,6 3332 37899
 درصد 23,6 0,5 9,7 45,2 0,3 8,7 5 0,04 0,007 8,8 100

23.6

0.5

7.9

45.2

0.3

8.7
5

0.04 0.007

8.8

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
زونها

صد
در

 
ك شكار ممنوع و درفةهاي منطقوسعت زون ):1(نمودار شمارة  

  بحث و نتيجه گيري
 متقابل انسان و طبيعت در منطقة مورد مطالعه ارثآبررسي 
گيري شكل22علل غايي كه دو پارامتر اقليم و شيب،استحاكي از آن

شرايط اقليمي . روندشمار ميه ساختار فعلي و بروز كاركرد آن ب
  همراه بهدرجه سانتيگراد7/12يعني ميانگين دماي ساالنه، مناسب

 ترين عامل تشكيل خاكميليمتر مهم1173دگي متوسط ساالنه بارن
كه طوريه شمار مي آيد به هاي گياهي برويشگاهگيري و شكلاست

، حدود % 60جنگل پهن برگ آميخته با تراكم متوسط تاج پوشش 
هاي موجود ساختار و كاركرد رويشگاه. گيردبرميمنطقه را در% 90

ل خاك،كنترل فرسايش، تنوع آشيان نيز به نوبة خود در روند تكام
اكولوژيك و انتشار جانوران وحشي نقش بسزايي داشته است و حتي 

ان نحوة معيشت و وضعيت اقتصادي اجتماعي جنگل نشينان و ساكن
ها ها نيز متأثر از پديده هاي اقليمي منطقه و كاركرد جنگلآبادي

 متر 2400 واسطة اختالف ارتفاعي معادله كه بطوريه بوده است ب
وجود آمده و تغيير ه  اختالف دما ب، كيلومتر10در فاصلة افقي حدود 

شرايط آب و هوايي منجر به كوچ عمودي جنگل نشينان و برخي 
يان منطقة درفك همانند عشاير زردكوه يروستا

از سوي ديگر شيب زياد منطقه . شده است) 1377،فربدري(بختياري
ترين مهم) درصد برخوردار است40 درصد منطقه از شيب باالي 70(

كه با كاهش طوريهها بوده است بها و زيستگاهعامل حفظ رويشگاه
شيب به سمت جلگه به واسطة تبديل اراضي جنگلي و اراضي 

طور پيوسته از ميزان جنگل كاسته شد و در نهايت ه ب، زراعي
دست منطقه كه ماحصل شاليزارهاي شهرستان سياهكل در پايين

وجود شيب زياد نقش دو پهلو براي . شكل گرفتنداند، ريبيچنين تخ
شيب زياد و . هاي آنان داشته استمنطقه و فعاليتان ساكن

گرچه از سويي مانع از توسعه ساختارهاي زير اتوپوگرافي نامساعد 
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در منطقه شده است و به تبع آن از تمركز ... بنايي مانند راه ، شهر،
از سوي ديگر جنگل نشيناني كه ،جمعيت در منطقه كاسته است 

نسل به نسل در منطقه حضور داشته و دارند با جايگزيني حرفة 
 خود را تداوم يبقا) برخالف جلگه نشينان(با كشاورزي ، دامداري
اند و بدين جهت خانوارهاي جنگل نشين به منظور استفادة بخشيده

راف بهينه از فضاي جنگلي با پيروي از سيستم قلمروگرايي در اط
و ) همانند واحه ها در كوير(هاي دائمي منطقه سكني گزيدندچشمه

 خانوار 10 كمتر از غالبأ( گاوسرا 22 آبادي و 70پيدايش 
اين نقش شيب به واسطة . ناشي از پيروي الگوي فوق است)جمعيت

گسترش حرفة دامداري و پراكنش كوچك كلني هاي كوچك 
يت جانوران وحشي به انساني نقش مخربي براي رويش جنگل و امن

 .همراه دارد
 سبب شد تا ادارة كل منابع طبيعي استان با اجراي موضوع اين 

 آبادي و گاوسرا در 75طرح ساماندهي خروج دام نسبت به تخليه 
رود  زيلكيةمنطقه اقدام نمايد و احداث سد شهر بيجار روي رودخان

سالم در واسطة برخورداري از آب ه نيز مزيد برعلت شده است و ب
درياچة پشت سد نسبت به خروج جنگل نشينان باال دست تأكيد 

  . ده استش
گرچه از ارزش بااليي ادر مجموع منطقة شكار ممنوع درفك 

 به واسطه عدم برخورداري از پشتوانة قانوني محكم ،برخوردار است
كه طوريه  باستملي،متحمل آسيب فراوان هايهمانند پارك
 حفاظتي پارك ملي گلستان كه از نظر فون هاي امن ومجموع زون

از سابقة  (است،فلور و خاستگاه طبيعي مشابه منطقة مورد مطالعه 
 )سالة حفاظت برخوردار است40

دهدار درگاهي و (درصد سطح كل پارك مي باشد 85معادل 
و اين در حالي است كه مجموع دو زون فوق در ) 1381،مخدوم

كه از حفاظت ضعيف ( ك منطقة شكار ممنوع ديلمان و درف
 و است درصد منطقه 3/78 ساله برخوردار است معادل10غيرقانوني 

هاي امن و حفاظتي پارك ملي حتي اين رقم نسبت به مجموع زون
دهدار درگاهي ( درصد سطح كل آن مي باشد 6/49كوير كه معادل 

 . بمراتب بيشتر است) 1382 ،و مخدوم
كه روند برنامه ريزي و  است اين نكته مبيننتيجة مطالعه 

مديريت منطقة شكار ممنوع ديلمان و درفك در قالب يكي از دو 
 .سناريو ذيل قابل اجرا خواهد بود

   حفاظتـبهره برداري : سناريوي اول
كه روند طوريه  باست وضع موجود نشان دهندةاين سناريو 

برداري درختان هاي بهرهشركت بهره برداري از عرصه توسط
قاچاقچيان،دامداران،جنگل نشينان و نسبت به روند حفاظت، جنگلي، 

اي كه روند حفاظت منطقه گونهاز چيرگي فاحشي برخوردار است به
در فقط) Robinson , etal ,1989(يا به عبارت ديگر حمايت 

حد ممنوع كردن شكار پستاندارن و پرندگان شاخص خالصه شده 
وپولد محدوديت شكار اولين كه به عقيدة لئاستاست و اين در حالي

مريكا و بسياري اگام درروند تاريخي تكامل مديريت حيات وحش در 
 ).1373 ،كرمي( شمار رفته است ه از كشورها ب

نبود پشتوانة قانوني، كمبود نيروي انساني، عدم برخورداري از 
 فقر اقتصادي، منطقه، نبودآموزش،حفظساختارهاي زيربنايي براي

هاي طبيعت،قابل توجيه نبودن اران نسبت به ارزشجهل بهره برد
هاي درآمدزا توسط بهره برداران در مقابل حفظ منابع كاهش فعاليت

-شمار ميه ترين داليل غايي و بالفصل تخريب بطبيعي و از مهم
هاي شمال برداري جنگلاما از سويي ديگر از زمان آغاز بهره. روند

و  واسطه كم و سود اقتصادي بيواسطة وجود پشتوانة قانوني محه ب
سرشار حاصل از قطع درختان جنگلي، برداشت در منطقه ادامه 

 درصد 5/26كه تاكنون در محدودة مطالعاتي طوريهداشته و دارد ب
 86/1از اراضي جنگلي مرغوب مورد بهره برداري قرار گرفتند، 

 درصد ديگر نيز 4/13درصد عرصة درحال بهره برداري مي باشد و 
 گرچه . سال آينده مورد بهره برداري قرارخواهندگرفت10داكثر تا ح

دامداران از منطقه خارج  در حال حاضر با اجراي طرح ساماندهي،
شدند ولي بواسطه وجودشغل و درآمد اقتصادي ناشي از فعاليت 

نشينان تا به امروز تأثير هاي مربوطه،تداوم حضور جنگلشركت
، قاچاق چوب، شكار غيرقانوني و  روند تخريب جنگلدرچشمگيري 

 خروج انسان و دام از با وجودچراي دام داشته است خالصه اينكه 
هاي زون كميت  افت كيفيت وباعثها منطقه تداوم فعاليت شركت

هاي زيادي از حساس و آسيب پذير گرديده است هر چند بخش
 و بذرگيري و قطعات، وجود رانش زمين، منطقه بواسطة شيب زياد ،

 در.است نگرفته قرار برداري مورد بهره گياهي هاي نادرگونه حضور

 و تفرج بازسازي حفاظتي، امن، هايزون كاركردي نقش صورت اين

ميزان  برداري به بهره هاي موردپهنه با بودن مشترك بواسطة گسترده
بندي انجام شده در اين مطالعه و تغيير تركيب زونزيادي تنزل يافته
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 در .نگ شدن حفاظت واستفاده بيشترگرايش مي يابدكمر به سوي
 بين المللي ةها با طبقات ششگانه اتحادياين حالت مقايسة زون

  يعني،حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي، اين منطقه را در طبقة شش
دهدار (دهد  قرار مي23مناطق حفاظت شده براي مديريت منابع 

ده پايدار از منابع و را در اين طبقه استفا،زي) 1384 ،درگاهي
ها و تنوع ژنيتكي و حفظ هاي طبيعي به همراه حفظ گونهاكوسيستم

اهداف اوليه آنها به شمار رفته و پژوهش از خدمات زيست محيطي 
 به  و تفرج اهداف بالقوه قابل دستيابي گردشگريعلمي، آموزشي،
 ) 1379 ،مجنونيان (شمار مي روند

  اريبهره برد-حفاظت :سناريوي دوم 
اين سناريو تبيين اين ديدگاه است كه تمام عواملي كه حفاظت 

زنند  را در منطقه رقم ميهاها و كاركرد آنها و اكوسيستماز گونه
-ذيربط دولتيهايبخشتغييرسياست پژوهشي،  آموزشي،عواملمانند

وبر ) گونه و زيستگاه(مديريت فني اجراي قانون، حفاظت،به منظور
زي حاصل از تدوين طرح جامع مديريت منطقه بايد ريمبناي برنامه

خروج دامداران گام بسيار بزرگي در . دشوصورت عملي اجرا ه ب
ولي تداوم بهره برداري از جنگل از ، جهت حفظ جنگل بوده است

 استفاده زماني از .هاي حفاظتي مي كاهدميزان اثربخشي تالش
اين سناريو براين ولي ، هاي مورد بهره برداري نيز ميسر استعرصه

توان نيازهاي چوبي مصرف كنندگان و كه مي اصل استوار است،
هاي دست گسترش جنگل دن چوب،كر را از طريق وارد ه هاكارخان
بهره برداري از عرصه هايي كه از آسيب پذيري كمتري  كاشت،

گونه كه اين عمل براي د همانكربرخوردارند تا حد زيادي جبران 
 اطراف جلگه اي  سكني گزيدن آنان در مناطقخروج دامداران و

هاي درختي به صدها سال ولي رويش مجددگونه، گشته است ميسر
طور ه  بازدست رفتههاي وقت نياز داشته و پيدايش مجدد گونه

متوسط به مدت زماني معادل چهار الي ده ميليون سال وقت نياز 
ينة مديريت به)1372(هرچند شامخي  ،)Miller ,2004(دارد 
هاي شمال را مبتني بر اصول توسعة اجتماعي ـ اقتصادي در جنگل

مين انرژي بغير از أجهت عدم وابستگي معيشتي جنگل نشينان و ت
داند تا بدين وسيله فعاليت اصلي مديريت هاي جنگلي ميفرآورده
د ولي بايد در شو) جنگل داري صنعتي(مين نياز صنايع يا أجنگل ت

يدگاه بخشي و يكسو نگري تام در الگوي نظر داشت كه اجراي د
بهره برداري از منابع طبيعي بدون لحاظ كردن تدابير الزم براي 

 به منزلة ناديده هاها و خدمات چند جانبه آنها و اكوسيستمحفظ گونه
  .ستنها آهاي چند جانبه انگاشتن ارزش

نشينان و قطع كامل كه خروج كامل جنگلستاواقعيت آن
ست، هاي بهره برداري در كوتاه مدت امكان پذير نيكتفعاليت شر

ولي در صورت فراهم آمدن شرايط الزم براي تحقيق سناريوي دوم 
برداري و افزايش راهكارهاي حفاظتي، هاي بهرهيعني كاهش فعاليت

طبيعت قادر به بازسازي نقاط آسيب ديده خواهد بود و در صورت 
 از ارزش و حساسيت كمتري ها در نقاطي كهمتمركز كردن فعاليت

توان روند آتي مديريت منطقه را براساس توان برخوردارند مي
ها و تنوع ژنتيكي، حفظ خدمات  مبناي حفظ گونهراكولوژيك وب

عنوان هدف اوليه استفادة پايدار از منابع طبيعي و ه زيست محيطي ب
كه د و از آنجائيكرعنوان هدف ثانويه مدون هپژوهش و آموزش ب

 هكتار از منطقه انجام 16هاي تفرج متمركز فقط در فعاليت
-گردشگريوبا گسترش دكرپوشياز آن چشمپذيراست مي توان

را گسترده با هدف آشناكردن بيشتر مردم باطبيعت وآموزش بيشترآن
 .دكراجراعرصه در

 چهار طبقة در درفك و ديلمان ممنوع شكار منطقة اين حالت در

 مناطق يعني،لي حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي بين المل اتحادية
 قرار خواهد گرفت 24 گونه ها واه زيستگاه براي حفظ مديريت تحت

هاي مسئوالنه براي اهداف كه مناطقي است كه از طريق دخالت
  ).1379مجنونيان (حفاظت تحت مديريت قرار مي گيرند

ك نة منطقه شكار ممنوع ديلمان و درفيهببه منظور مديريت 
  :دشوزير ارائه مي هاي پيشنهاد
 سطح حفاظت منطقه شكار ممنوع درفك به منطقة ي ارتقا-1

طبق طبقه بندي آي (ها ها و گونهتحت مديريت براي حفظ زيستگاه
طبق طبقه بندي (يا ارتقا به پناهگاه حيات وحش  ،)يو سي ان

  ).مناطق چهارگانة ايران
   .شكارطور واضح و آه  مشخص شدن مرز منطقه ب-2
 مقابله با قاچاقچيان و به منظور اتخاذ تدابير قانوني مكان -3

  .شكارچيان غيرقانوني
هاي جانوري شاخص ها و جمعيت گونه مطالعة زيستگاه-4

  . دري و قرقاولكبكمانند مرال، شوكا، خرس قهوه اي، 
 حفظ و تكثير گونه هاي گياهي براي راهكارهاي الزم ةادام-5

  .قراضنادر و در خطر ان
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 تيمار و تكثير برايراه اندازي مركز تكثير در اسارت -6
  .جانوراني كه قادر به توليد مثل موفقيت آميز در طبيعت نيستند 

كني،تبديل اراضي جنگلي و عدم صدور مجوز براي كان-7
  .قطع درختان

باني در مناطق آغوزي و جادة احداث دو پاسگاه محيط-8
  .سيستان
جاي هيزم جنگلي در بين ه  فسيلي بدن سوختكرجايگزين -9
  .يانيروستا

 . فرهنگ اكوتوريسم در منطقهةاشاع-10

  ها يادداشت
1-Mass extinction 
2-Ordovician 
3-Instrumental value 
4-Intrinsic value 
5-Conservation 
6-Landscape 
7-Hircanian 
8-Derbike 
9-GIS 
10-Dem 
11-Pixel 
12-IUCN  
13-strict nature reserve 
14-Protected zone 
15-Recovery zone 
16-Historical- Cultural zon 
17-Intensive use zon 
18-Extensive use zone 
19-special use zone 
20-Transitional zone 
21-Multiple use 
22-Ultimated causes 
23-Managed resource protected area 
24-Habitat\Species  management area 
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