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 ۲۱۳    ۱۳۸۲، سال ٣، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 

 هاي موجود اگروفارستري ايجاد روشي براي شناسايي و ثبت سيستم

 ١استان كهكيلويه و بويراحمد: مطالعه موردي

  

 ٦       احمد جالليان٥               محمدجعفري٤الدين الدين خواجه           جمال٣           تقي شامخي٢خواه سيدحميدمتين

 
 چكيده

 براي ايجاد بستري براي مطالعات اگروفارستري، شناسايي ،ري در ايران بسيار محدود استنظر به اينكه مطالعات اگروفارست

ها در اين استان  هاي استان كهكيلويه و بويراحمد از اين نظر، شناسايي سيستم هاي موجود الزم بود، با توجه به ويژگي سيستم

 هاي ويژگيهاي مهم شناسايي و  انجام گرفت و سعي شد سيستمهاي فراواني در سرتاسر استان  براي اين منظور مسافرت. دشمتمركز 

هاي اگروفارستري   در ثبت استاندارد فناوريCarlowitz 1989ها از روش  به عنوان مبنا براي ثبت اطالعات سيستم. دشوآنها ثبت 

 اصول اين دليل به ،ق نداشتهاي موجود انطبا  بوده و در بسياري از موارد با وضعيتخالصهاستفاده شد، اما اين روش بسيار 

از كتاب توصيف، . دندشها توصيف  ه و سيستمشدد كه در يك فرآيند تكرارپذير اصالح شلويتز بسط داده شد و فرمي تهيه ركا

دهد، در   را در توصيف كاربري زمين نشان مي٨المللي تحقيق بر روي اگروفارستري هاي مركز بين  نيز كه ديدگاه٧تشخيص و طراحي

 هاي اگروفارستري استان كهكيلويه و بويراحمد مطابق نظر در نهايت به طور كلي سيستم.  اين روش كمك گرفته شدطراحي

(Nair, 1985)هاي  ها براساس شرايط اقليمي و اكولوژيكي، سطح فناوري و وضعيت بندي شد و سپس اين سيستم  گروه  در سه دسته

 .بندي گرديد اجتماعي طبقه‐اقتصادي

 

 .ها سيستم ثبت ، توصيف،  كهكيلويه و بويراحمد، زاگرس،اگروفارستري : كليديهاي واژه

                                                 
 ٢٥/٩/٨١: ، تاريخ تصويب نهايي٣١/٦/٨٠: تاريخ دريافت ‐١

  آموخته دكتري جنگلداري دانشگاه تربيت مدرس  دانش‐٢
  دانشيار دانشگاه تهران‐٣

  دانشيار دانشگاه صنعتي اصفهان‐٤

  دانشيار دانشگاه تهران‐٥

  دانشيار دانشگاه صنعتي اصفهان‐٦

٧ ‐ Characterization, Diagnosis and Design 
٨ ‐International Centre for Research on Agroforestry (ICRAF) 
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 مقدمه

هايي  ها و سيستم اگروفارستري نامي كلي است براي فناوري
از كاربري زمين كه در آنها گياهان چوبي چندساله 

به طور ) غيره ها و بامبوها و ها، نخل درختان، درختچه(
و ) الت زراعي، گياهان مرتعيمحصو(دلخواه با گياهان علفي 

نمايند  يا دام در يك نظم مكاني يا زماني يا هر دو رشد مي
هاي درختي و غيردرختي سيستم روابط متقابل  و بين مولفه

 .اكولوژيكي و اقتصادي وجود دارد
درختان، . در واقع اگروفارستري مفهومي قديمي است

ش داده محصوالت زراعي و دام به طور سنتي در مزارع پرور
 .آنچه جديد است علم مدون اگروفارستري. اند شده مي

هاي اگروفارستري كه براي يك عرصه تهيه  طرح
 : شوند سه هدف كلي دارند كه عبارتنداز مي

 ؛(Productivity)افزايش توليد ‐١
 ؛(Sustainability)افزايش پايداري و استمرار ‐٢
اجتماعي ‐هماهنگي بهتر با نيازهاي اقتصادي‐٣

(Adptability). 
اين دانش نسل به نسل منتقل شده و مطابق با شرايط 

هاي گوناگون به  محيطي مختلف و نيازهاي متفاوت صورت
هدف از اين مطالعه، ايجاد روشي براي . خود گرفته است

الي  آوري و شناسايي و ثبت اطالعاتي است كه در البه جمع
ور ارائه هاي مختلف اگروفارستري قرار دارد و منظ فناوري

هاي پژوهش و  دانش سنتي اگروفارستري و ايجاد زمينه
 .برد اين دانش است پيش

در يك فناوري اگروفارستري اجزاء مختلفي حضور 
 :دارند

هاي چوبي  هاي مختلف گياهان چوبي، حتي گونه گونه
محصوالت زراعي، (هاي مختلف زراعي  چندساله با گونه
و ( طيور، آبزيان و دامي مانند احشام،) گياهان مرتعي

هاي زماني  ا در نظمه اين تركيب. شوند تركيب مي) حشرات
آميخته، (، مكاني )همزمان با جانشيني زمان به زمان(

، شرايط اكولوژيكي )اي و غيره پراكنده، رديفي، حاشيه
اقليمي ). كوهساري، دشتي، خشك و مرطوب و  غيره(
ري، عشاي( اجتماعي –و اقتصادي ) گرمسير و سردسير(

گوناگون قرار گرفته ) روستايي، خودمصرفي و صادراتي
 .است

غذا، (هاي توليدي  هاي اگروفارستري داراي نقش سيستم
هاي  و نقش) علوفه، چوب صنعتي يا سوختي و غيره

بادشكن، كمربند سبز، ايجاد سايه، حفاظت (حفاظتي 
هاي خاصي  روش. باشند مي) خاك، رطوبت و حاصلخيزي

كننده در اين   هر يك از اجزاء شركتكه براي مديريت
مثل اشكال مختلف هرس و . (شوند ها اجرا مي مجموعه

تنظيم سايه، تنظيم تقويم چراي دام براي بعد از برداشت 
به منظور ) محصول زراعي يا بذرافشاني علوفه مرتعي و غيره

 مثبت در كل سيستم و آثار منفي و افزايش آثاركاهش 
 .باشد  ميروابط متقابل اجزاء آن

نمايد كه الگويي براي ثبت  هدف اين بررسي ايجاب مي
تمامي اين عوامل ابداع گردد تا براساس آن بتوان اطالعات 

. بندي نمود آوري و در نهايت جمع ها را جمع اين سيستم
 مثال در ؛بر است مطالعه در زمينه اگروفارستري بسيار زمان

نوع مديريت مدت بين دو  يك مقايسه اقتصادي در كوتاه
تواند به نفع  كشتي زراعي، نتيجه مي اگروفارستري و تك

مدت باشد   زراعي باشد ولي اگر مطالعه طوالني سيستم
به دليل كمبود . تر خواهد بود سيستم اگروفارستري به صرفه

ها و   اطالعات قابل اعتماد در خصوص هزينهشديد
 ريدرآمدهاي واقعي براي بسياري از تركيبات اگروفارست

هاي سنتي براي به  تكيه بر تجارب حاصل از سيستم
مدت راهكاري عملي و قابل  آوردن نتايج عملي دركوتاه دست

بخصوص با توجه به اين واقعيت كه مطالعات . توجيه است
، مطالعات كلي استاگروفارستري در ايران جديد 

تواند بستري را براي مطالعات آتي فراهم  اگروفارستري مي
خشي از دانش موجود اگروفارستري در ايران را كه نمايد و ب

اي  منطبق با شرايط طبيعي و انساني محلي است به گونه
 .آوري كند جمع

 تاريخچه اگروفارستري و وضعيت فعلي آن در جهان

 فعاليتي است كه كشاورزان در ،درختكاري در اراضي زراعي
بسياري هاي  نمونه. اند داده اي انجام مي دنيا به گونه سراسر

توان  از واحدهاي آمايشي سنتي را در همه جاي دنيا مي
يافت كه در آنها پرورش درخت، زراعت و دامداري در يك 
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هايي هستند از آنچه امروزه  گيرد و اينها مثال جا انجام مي
درختان هميشه جزء مكمل . شود اگروفارستري ناميده مي

وط به ميل كاشت اين درختان من. اند ها بوده در اين سيستم
هاي زراعي  زارع بوده و به منظور كاهش شكنندگي سيستم

هدف اصلي از اين كار جنگلكاري . شده است  انجام مي
 .هاي زراعي مدنظر بوده است نبوده بلكه بهبود سيستم

در قرون وسطي كشاورزي، جنگلداري و دامداري در 
هاي مجزا از يكديگر جدا شدند و  هايي با مديريت سيستم
مدت آنها موجب كاهش شديد پوشش  ي طوالنياجرا

د و به اين شجنگلي و اختالل در موازنه محيط زيست 
 .هاي آمايشي به وجود آمد ترتيب ايده تغيير در سيستم

در اواخر قرن نوزدهم به منظور مهارپديده كشت انتقالي 
(Shiftting Cultivation)هايي از   اقدام به ايجاد سيستم

 گرديد كه منجر (Taungya)ش تانگيا اگروفارستري به رو
 در (Tectonia grandis)به كاشت گسترده درخت تيك 

 ).١٤(برمه و سپس جنوب آفريقا  و هند شد 
اين روش در دهه دوم قرن بيستم، به عنوان روشي 

 در اين دوره استفاده از. دشهزينه براي جنگلكاري رايج  كم
هاي مختلف  خصوص در آفريقا و امروزه به شدتباين روش 

 .گيرد در همه مناطق حاره جهان صورت مي
هاي  ها و سياست  اعتبار ديدگاه١٩٧٠سپس در دهه 

 كه نيازهاي اقتصادي اجتماعي دليلجاري توسعه، به اين 
گرفت، مورد ترديد  بضاعت را درنظر نمي يان كميروستا

 .جدي واقع شد
 هاي ملي رو بانك جهاني امكان حمايت از برنامه از اين

اي در  جنگلداري را مطرح نمود و در نتيجه باب تازه
 باز شد و برنامه (Forest Policy)سياست جنگل 

 كه محتوي (Social Forestry)جنگلداري اجتماعي 
جنگلداري . باشد، توسعه يافت عناصري از اگروفارستري مي

 ،بضاعت و روستايي اجتماعي به منظور كمك به زارعين كم
 غذا و حفاظت از محيط زيست و خدمات  افزايش توليدبراي

 .سنتي جنگلي براي توليد و تبديل چوب بود
المللي تحقيقات اگروفارستري   مركز بين١٩٧٧در سال 
(ICRAF) و تاكنون نقش راهنما را در شد  تاسيس

آوري اطالعات، هدايت تحقيقات، ترويج نتايج  جمع

ار بوده د هاي نو عهده ها و سيستم تحقيقات و ايجاد ديدگاه
 .است

ي پايتخت كنيا، محل تجمع بوراين مركز در ناي
، Yung ،Carlowitzدانشمندان بزرگ اين رشته از جمله، 

Lundgren ،Raintree ،Nairامروزه . باشد  و سايرين مي
تحقيقات اگروفارستري اين مركز به طور عمده در بسياري 

در . گيرد از كشورها بخصوص كشورهاي حاره صورت مي
 كشورهاي هند، فيليپين، چين و مالزي در اين آسيا

 .باشند از سايرين مي خصوص جلوتر
 وضعيت اگروفارستري در ايران

در ايران تاكنون مطالعه جامعي بر روي اگروفارستري انجام 
هاي سنتي اگروفارستري از   ولي سيستم،نگرفته است

. اند وجود آمده هسر كشور باهاي دور در سر گذشته
ها درمناطق مختلف رويشي ايران   از اين سيستمهايي نمونه

 :به شرح زير است
 هاي اگروفارستري در منطقه خزري سيستم

هاي چوبي  هاي اين منطقه از باالترين تنوع گونه سيستم
اي تقريبا كليه مناطق  برخوردار است، در مناطق پست جلگه

 ولي بسياري از ،جنگلي به زراعت تبديل شده است
ي از جمله شمشاد، لرگ، توسكا، افرا، ليلكي هاي جنگل گونه

دام غالب، عمدتا گاو . شوند و غيره در اطراف مزارع ديده مي
در . هايي رواج دارد پرورش كرم ابريشم در بخش. باشد مي

  توليدات محصوالت زراعي در،ها  سيستمبيشترمورد 
پرورش دام در جنگل در . رسد بازارهاي شهري به فروش مي

هاي شمال به  به خاطر سياست اختصاص عرصهاين منطقه 
هاي  درعرصه.  و توليد با محدوديت مواجه است جنگل

هاي طبيعي بايد اعمال گردد  كوهستاني مديريت جنگل
هاي  اي مديريت سيستم  جلگههاي زمينكه در  درحالي

 زراعي آن الزم هاي زميناگروفارستري براي پايداركردن 
 .است 

 ي درمنطقه ارسبارانهاي اگروفارستر سيستم

اي وجود   گونه درختي و درختچه١٨٠دراين منطقه حدود 
هاي چوبي چندمنظوره   تعداد گونهبه اين دليل ،دارد

(MPTS) در اين منطقه در مقايسه با زاگرس بسيار زيادتر 
 .است
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با شيبي بين (همچنين نظر به تپه ماهوري بودن منطقه 
رد قطعا بايد گياه هر كجا كه زراعتي وجود دا) ٧٠ تا ٣٠

چوبي چندساله به سيستم افزوده شود تا به پايداري آن 
هاي منطقه در شرايط اقليمي مناسب و  سيستم. اضافه گردد

 عمدتا ،ها توليدات زراعي سيستم. دنمتنوعي قرار دار
هاي منطقه نيز اغلب حالت نيمه  شخصي و محلي است، دام

وع و پايدار در هاي سنتي بسيار متن سيستم. رو دارد كوچ
تواند موردمطالعه قرار گرفته و  منطقه وجود دارد كه مي
هاي اگروفارستري در منطقه  الگويي براي توسعه سيستم

 .باشد
 هاي اگروفارستري در منطقه زاگرس سيستم

اي از اين منطقه  مطالعه حاضر به بحث درباره گوشه
، پردازد، محدوديت امكانات موجب شد كه دامنه مطالعه مي

 .يك استان در نظر گرفته شود
استان كهكيلويه و بوير احمد از پوشش گياهي نسبتا 

اي در منطقه برخوردار است و با مساحت نسبتا  حفظ شده
كم، تنوع اقليمي بااليي دارد، ساختارهاي توليدات دامي، 
زراعي و جنگلي اين منطقه بسيار پيچيده است و جوامع 

تنوع روستايي و عشايري به انساني در اين ارتباط اشكال م
اين استان عرصه مناسبي به اين دليل . خودگرفته است

 . مطالعه تشخيص داده شدبراي
 هاي اگروفارستري در منطقه ايران و توراني سيستم

 بيشتردر . شرايط اقليمي در اين منطقه محدودكننده است
 درختان به عنوان بادشكن استفاده ،هاي منطقه سيستم
ز درختان بلند قامت كه چوب صنعتي نيز توليد اند و ا شده
. گرفته شده است كنند مثل چنار و سپيدار و بيد بهره مي

گاهي نقش درختان بيشتر ايجاد حريم به صورت 
باشد، در اين مورد گاهي از درختاني مثل   مي١"حصارزنده"

در . شود سنجد و توت و غيره كه مثمر هستند استفاده مي
 آفتاب شديد، سايه درختان بسيار مفيد اين منطقه به دليل
انجام مطالعه جامعي دراين منطقه . و مورد توجه است

 .ضروري است
 

                                                 
١- Alive fence 

 هاي اگروفارستري در منطقه خليج و عماني سيستم

در اين منطقه اشكال مختلفي از اگروفارستري وجود دارد و 
با توجه به تجارب ساير كشورها بخصوص هندوستان و 

هاي زراعي و دامداري  عه آنها در سيستمپاكستان امكان توس
فعلي و تبديل آنها به اشكال جديدي از اگروفارستري وجود 

 هاي انجام شده در نتيجه بررسيالزم است از . دارد
 .عمل آيد هه بدسايركشورها استفاده گستر

 

 ها مواد و روش

 هاي استان كهكيلويه و بويراحمد ويژگي

 ١٦٢٦٤ساحتي حدود استان كهكيلويه و بويراحمد با م
كيلومترمربع واقع در امتداد جنوبي سلسله جبال زاگرس 

   ٤٣′ تا ٤٩°هاي شمالي و   عرض٣١° ٣٢′ تا ٣٠° ٩′بين 
. النهار گرينويچ قرار گرفته است  طول شرقي از نصف٥١°

اين استان كه درجنوب غربي ايران قرار گرفته است از 
هاي   به استانشمال به استان چهارمحال بختياري از جنوب

هاي فارس و اصفهان و از  فارس و بوشهر، از شرق به استان
شود وطبق سرشماري  مغرب به استان خوزستان محدود مي

 نفر ٥٤٤٣٥٦ داراي ١٣٧٥عمومي نفوس و مسكن سال 
 شهر ٨ شهرستان و ٣اين استان داراي . باشد جمعيت مي

 .باشد مي
ور در مركز ن  مهم اين استان عبارتنداز كوههاي بلندي

استان، كوه خامي در شرق دوگنبدان، كوه خائيز درجنوب 
دل افروز در شمال ديشموك و دنا كه قله آن   دهدشت، كوه

 . متر ارتفاع دارد٤٤٠٩
رودخانه : هاي استان عبارتنداز ترين رودخانه مهم

خراسان، رودخانه مارون، رودخانه زهره، رودخانه نازمكان و 
 .رودخانه بشار
 راس بز و ٢٥٦٣٦٤٧ داراي ١٣٧٧تان در سال اين اس

كوچ  دليلالبته به ( راس گاو بوده است ١٠٤٧٢٣ميش و 
و % ١٠ميش عشاير در قشالق حدود  به بيرون استان، بز و

بز و ميش در شهرستان ). يابد كاهش مي% ١٦گاو حدود 
كهكيلويه و گاو در شهرستان بويراحمد از دو شهرستان 

ع دام دراين استان به دو دسته  انوا.ديگر بيشتر است
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بندي كرد، دام روستايي  عشايري و روستايي ثابت تقسيم
هاي بز و ميش و گاو تشكيل شده و  رو از گله كوچ نيمه

دامدار در روستا ساكن است ولي دام او براي مدت دو الي 
دام . كند سه ماه در مراتع عمومي محدوده روستا چرا مي

بز و ميش و گاو تشكيل يافته و هاي  روستايي ثابت از گله
ييالق و قشالق ندارد و در طول سال در روستا و اطراف آن 

 .ماند باقي مي
 هكتار ٧٢٤٣٠٠ هكتار جنگل و ٩٩٧١٠در اين استان 

 هكتار جنگلكاري صورت ٥٦٦٥مرتع وجود دارد و تاكنون 
 جامعه بلوط: جوامع جنگلي استان عبارتنداز. گرفته است

 درصد، ٥ درصد، جامعه بادام ٤/٥ه بنه  درصد، جامع٥/٨٣
 درصد، جامعه ٨/٢ درصد، جامعه ارس ٨/٢جامعه كنار
 . درصد٥/٠گالبي وحي 

دو تيپ جنگلي فراگير استان بلوط انبوه و بلوط غيرانبوه 
 اصله درخت در هكتار و ١٨٠است در تيپ بلوط انبوه 

 مترمكعب در هر ۲/۱ درصد و رويش ساالنه ٤٥پوشش  تاج
 ٧٦ در سال و در تيپ بلوط غير انبوه تراكم بلوط هكتار

 درصد و رويش ١٥اصله درخت درهكتار و تاج پوشش 
 متر مكعب در هكتار در سال برآورد شده ١ساالنه حدود 

 .است
هواي   نوع آب و٨مطابق روش آمبرژه در اين استان 

گرم،  بياباني: كه عبارتندازاست مختلف قابل شناسايي 
مرطوب معتدل،  خشك معتدل، نيمه يمهخشك گرم، ن نيمه

 مرطوب معتدل، نيمه مرطوب سرد، مرطوب سرد و آب و
 .هواي ارتفاعات

 ها هاي ثبت سيستم روش

اي اگروفارستري و ه در مقاله فناوري) ١٩٨٩(كارلويتز 
هاي  دارد كه واژه بيان مي) ها مفاهيم و مثال(توليد علوفه 

 عمليات آمايشي به متعددي تا آن تاريخ به طور مترادف در
 Hedgerow: عبارات كوتاهي مانند. رفته است كار مي

intercropping و يا Alley cropping و يا Trees in 
Pastureوي استاندارد . ها كافي نيستند  در توصيف فناوري

هاي اگروفارستري را ضروري  كردن تعريف و توصيف فناوري
باشد   نيز ميICRAFشمرده و تعريف زير را كه مورد قبول 

اي  يك فناوري اگروفارستري مجموعه. دارد چنين بيان مي
هاي  ها و مديريت ها، نظم از چگونگي خدمات، موقعيت

هاي زراعي و دامي همراه آن  ها و مولفه درختان و درختچه
  ويژگيدارد كه تنها اگر اينها و چند  وي اظهار مي. است

خب هويت ديگر به وضوح تشريح گردند هر فناوري منت
وسيله آن  هآورد كه ب غيرقابل اشتباه خود را به دست مي

توان  تواند از بقيه تشخيص داده شود و بر پايه آن مي مي
 .تصميم راهگشا اخذ نمود

اي خود را كه با حروف ربط به   كلمه٨آنگاه عبارت 
 Modular)ها  پيوندد در توصيف قالبي فناوري يكديگر مي

description)هر يك از اين كلمات . كند ي مي بنيانگذار
بيانگر موارد جدول زير در معادل علمي آنها به زبان 
انگليسي است كه با حروف ربط پيشنهادي در بين آنها به 

  .شوند يكديگر پيوند داده مي

 MPTSاجزاءغير‐٤ در/بين/آميخته با مديريت‐٣  نظم مكاني‐٢  نظم زماني‐١
 آميخته

 براي

        
نقش ‐٧ و توليد ثانويه‐٦ و توليد اوليه‐٥

 خدماتي
در موقعيت ‐٨ دراطراف/برروي/در

 سيستم

 
 :  به عنوان مثال

اصطالح آميخته كاري نواري براي توليد علوفه 
(Hedgerow intercroping for fodder) معادل كاشت 

 Alley)، زراعت داالني (Alley cropping)داالني 

farming) و نوار خط مرزي (Counourline 
hedgerow)است . 

 :حال آنكه توصيف قالبي اين فناوري عبارت است از
زني شده دائمي با  هاي مرتب تاج درختان يا درختچه
كه به عنوان مثال در بين آنها ذرت ‐تراكم متوسط تا زياد
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 براي توليد علوفه درختي، چوب سوخت و ‐كاشته شده
 .كنترل فرسايش در مزرعه

(1) A permanent, (2) medium to densely 
spaced line of (3) regularly pollarded 
trees/shrubs –(4)inter cropped with e.g. maize-
for (5) tree leaf fodder, fuelwood and (7) 
errosion control on (8) cropland. 

" Characterizationتوصيف "در اين تحقيق براي 
دهايي از نقاط مختلف هاي موجود در استان بازدي فناوري

هر كجا موردي از يك تكنيك . استان به عمل آمد
 اطالعات آن ثبت و سپس سعي شد ديده شداگروفارستري 

الگوي . دشوها ايجاد  چهارچوبي براي توصيف اين سيستم
اي كارلوتيز   كلمه٨اصلي به كاررفته دراين كار عبارت 

هاي  يد كه ويژگشبه اين صورت كه فرمي تهيه . باشد مي
ها را در ارتباط با كلمات به كار رفته  هر يك از اين تكنيك

هاي متعدد  آنگاه با مراجعه. در عبارت كارلويتز ثبت نمايد
تر و از نو اطالعات  ها فرم ثبت اطالعات تكميل به سيستم
اين فرآيند تكرارپذير، اهداف تعيين شده يعني . شد ثبت مي

ي براي اين امر را ها و ايجاد روش ثبت اطالعات سيستم
كتاب آموزشي . ساخت متناسب با شرايط منطقه برآورده مي

 ,Characterization)توصيف، تشخيص و طراحي 
Diagnosis and Design)) هاي  ديدگاه) ٨ICRAF را 

 بيانگرسازد، و   روشن مي در خصوص توصيف كاربري زمين
مواردي . اصولي است كه در اين تحقيق به كار گرفته شد

يز كه در اين كتاب پيشنهاد داده شده بود و در فرم حاضر ن
تا اينكه فرم نهايي به دست . دشموجود نبود به آن اضافه 

 .ها مجددا تكميل گرديد آمد و برداشت
هاي بز و ميش و گاهي شتر  دام عشايري عمدتا از گله

شود كه  تشكيل شده است و كمتر گاو در آن ديده مي
الق و هفت ماه در قشالق چرا معموال چهار ماه در يي

رو و ثابت قابل  دام روستايي به دوگروه نيمه كوچ. كنند مي
 .تقسيم است

 

 نتايج

نتايج به دست آمده از اين بررسي داراي ابعاد مختلف 
 :دو جنبه مهم آن عبارتنداز. باشد مي

 هاي اگروفارستري در اوال روشي براي توصيف فناوري
ات ميداني به عالوه روش ايران كه حاصل تلفيق مشاهد

 در كتاب توصيف، ICRAF و روش Carlowitzاوليه 
باشد و ثانيا نتيجه اجراي روش  تشخيص و طراحي مي

طور مذكور در استان كهكيلويه و بويراحمد، كه هر يك به 
 :شود بيان ميخالصه 
 هاي اگروفارستري در ايران روش توصيف فناوري: الف

نداردي كه براي توصيف برمبناي توضيحات قبلي، استا
هر سيستم در كهكيلويه و بويراحمد مورد استفاده قرار 

 .گرفت
 ؛General Propertiesمشخصات عمومي ‐١
 ؛Topographyتوپوگرافي ‐٢
 ؛Precipitationوضعيت بارندگي ‐٣
 Harmfulعوامل نامساعد اقليمي براي اگروفارستري ‐٤

Climatic Factors for Agroforestry؛ 
 ؛Geologyشناسي  زمين‐٥
 ؛Pedologyشناسي   خاك‐٦
 گياهان و جانوران منطقه به ترتيب فراواني‐٧

 Fauna and Flora in around in frequency order 
 ؛Hydrologyوضعيت آب منطقه ‐٨
 ؛وضعيت اقتصادي و اجتماعي منطقه‐٩

Socio-economic Statues؛ 
 اهداف اصلي احداث سيستم اگروفارستري ‐١٠

Main Goals of the System Construction؛ 
 ؛Temporal arrangementنظم زماني ‐١١
 ؛System Componentsهاي سيستمٍ  مولفه‐١٢
 ؛Spatial Arrangementنظم مكاني ‐١٣
 ؛Location within Systemموقعيت درنظام كلي‐١٤
 ؛Adoptabilityتطابق سيستم با نيازها ‐١٥
 ؛Improvement Suggestionsاصالح  پيشنهادات‐١٦

اي ه  بندي  داراي تقسيمبيان شدههر يك از موارد 
 از دليل گستردگي زياد مباحثاي هستند كه به  گسترده

 .شود ذكر آنها خودداري مي
هاي  روش توصيف فناوري"نتيجه اجراي  ‐ب

 "اگروفارستري در ايران
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با استفاده از فرم نهايي  در استان كهكيلويه و بويراحمد
 ٣٠ تعداد ، و در سفرهاي متعدد در استاندست آمده به

هاي  سيستمدر . تركيب مختلف اگروفارستري ثبت گرديد 
هاي اساسي وجود  اگروفارستري سه دسته اجزا يا مولفه

 :دارد
علوفه  ‐٢ ؛درخت يا گياه چوبي چندساله ‐١

دام و كاربران  ‐٣ ؛)هاي مرتعي محصوالت زراعي و يا گونه(
آنها را كه الزاما يكي از آنها درخت اراضي حداقل دو مولفه 

هاي مختلف  باشد، به شكل يا گياه چوبي چندساله مي
تركيب به دست  ٣٠دهند، در نتيجه  دركنار هم قرار مي

 :گردد آمده در سه گروه زير تقسيم مي

 ؛Silvopastoralجنگل و دام ‐١
 ؛Agrisilviculturalجنگل و زراعت ‐٢
 ؛Agrosilvopastoralجنگل و زراعت و دام ‐٣

كارگيري  هتوجه به ب تركيب با  ٣٠يك از  توصيف هر
نتايج براي هر يك از آنها بسيار " الف"شانزده عنوان بند 

 در اين مقاله ؛نامه آمده است كه در متن پاياناست مفصل 
ها، محل قرارگيري آنها با ذكر  تنها ليست اسامي تركيب

 و دامي بااي  هاي اصلي درختي، زراعي و علوفه مولفه
دارند طي ) ١٩٩١ ( Nairبندي  نامگذاري كه در طبقه

 :گردد  زير ذكر ميهاي جدول

 

 Silvoastoral Systemsبندي جنگل و دام   طبقه‐١جدول 

 )Nair, 1991براساس (نام عمليات  دام جنگل محل رديف

 درخت بر روي زمين مرتعي يا چراگاه روستايي بلوط ده برآفتاب ١

Tree on Rangeland or Pasture 
 درخت بر روي زمين مرتعي يا چراگاه عشايري بلوط گه كله ٢

Tree on Rangeland or Pasture 
 درخت بر روي زمين مرتعي يا چراگاه عشايري كنار و كنارك پادوك ٣

Tree on Rangeland or Pasture 
 درخت بر روي زمين مرتعي يا چراگاه عشايري ارژن، دافنه، شن، كيكم ستنگان گرگو ٤

Tree on Rangeland or Pasture 
 درخت بر روي زمين مرتعي يا چراگاه عشايري گلخونگ، تنگرسنشين آباد كالغ علي ٥

Tree on Rangeland or Pasture 
يوردوقاش گچ  ٦

 هوس

 درخت بر روي زمين مرتعي يا چراگاه عشايري بخورك

Tree on Rangeland or Pasture 

 مين مرتعي يا چراگاهدرخت بر روي ز عشايري ارس چات پيري كاكان ٧

Tree on Rangeland or Pasture 
 محصوالت درختي با چراگاه و حيوانات طيور و زنبورعسل گونه جنگلي و باغي٢٣ فيروزآباد ٨

Plantation Craps with Pasture and 
Animlas 

 محصوالت درختي با چراگاه و حيوانات عشايري بلوط و باغ ميوه آب بيدك سطوج ٩

Plantation Craps with Pasture and 
Animlas 

چهل چشمه  ١٠

 طسوج

 درخت بر روي زمين مرتعي يا چراگاه )بز تنها(عشايري  بلوط

Tree on Rangeland or Pasture 
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 Agrisilviculture Systemsبندي جنگل و زراعت   طبقه‐٢جدول 

 )Nair, 1991براساس (نام عمليات  اعتزر جنگل محل رديف

  غالت، حبوبات آبي بلوط مختار ١

جات،  صيفي آبي درختان ميوه ديل ٢

 بقوالت، علوفه

درختان چندمنظوره بر روي اراضي 

 زراعي

Multipurpose trees on crop 

lands 

چهل  ٣

 چشمه

سپيدار، 

 درختان ميوه

جات،  صيفي آبي

 بقوالت

ها حصارهاي  كمربندهاي سبز و بادشكن

 ,Shelterbelt and windbreaksزنده 

live hedges 

 Taungyaتانگيا  غالت، بقوالت آبي نهال سيب كاكان ٤

گردو در  دشتك ٥

 جنگل بلوط تنك

غالت،  آبي

 جات علوفه صيفي

 Taungyaتانگيا 

خشاب  ٦

 ليشتر

درختان چندمنظوره بر روي اراضي علوفه،سبزيجات آبي توساكاليپ

 زراعي

Multipurpose trees on crop 

lands 

اكاليپتوس و بيمنجگان ٧

 بنگله

غالت،  آبي

 جات علوفه صيفي

 درختان براي حفظ و احياي خاك

Trees in soil conservation and 

reclamation 

آباد  علي ٨

 دان كوخه

علوفه،  آبي درختان ميوه

 سبزيجات

 باغات چنداشكوبه

Multilayer tree gardens  

نخل و  كالن بابان ٩

 مركبات

 باغات چنداشكوبه علوفه وحشي آبي

Multilayer tree gardens 
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 كاشت رديفي غالت، بقوالت آبي درختان ميوه آباد نجف ١٠

Hedgerow intercropping 

(Alley cropping) 
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 Agrisilviculture Systemsبندي جنگل و زراعت   طبقه‐٣جدول 

 )Nair, 1991براساس ( نام عمليات دام زراعت جنگل محل رديف
 اي گياهان چوبي چندمنظوره حاشيه روستايي غالت، علوفه ديم بلوط زياري دشمن ١

Multipurpose woody 
hedgerows 

اكاليپتوس،  دريالاكبري ٢
 كنار، آتريپلكس

 اي گياهان چوبي چندمنظوره حاشيه عشايري غالت، علوفه ديم
Multipurpose woody 

hedgerows 
 اي منظوره حاشيهگياهان چوبي چند مرغ غالت آبي اكاليپتوس آرو ٣

Multipurpose woody 
hedgerows 

درختان  دره بيد ٤
 ميوه و سپيدار

غالت،  آبي
 حبوبات بقوالت

 باغات خانگي داراي حيوان روستايي
Home gardens involving 

animals 
درختان  عيدنك ٥

 ميوه و گز
غالت،  آبي

جات،  صيفي
 بقوالت، حبوبات

 اي گياهان چوبي چندمنظوره حاشيه ستاييرو
Multipurpose woody 

hedgerows 

گردوكاري  دلي مو ٦
در جنگل بلوط، 
 بنه، بخورك

 زنبورداري با درخت زنبورعسل جات صيفي آبي
Apiculture with trees 

سپيدار و  سپيدار ٧
 درختان ميوه

جات  صيفي بيآ
 غالت

 اي گياهان چوبي چندمنظوره حاشيه روستايي
Multipurpose woody 

hedgerows 
بلوط، كنار،  دشت قاضي ٨

 كنارك
غالت،  ديم

 بقوالت
 اي گياهان چوبي چندمنظوره حاشيه روستايي

Multipurpose woody 
hedgerows 

پرسمه  ٩
 سينا علي

كنار 
 وكنارك

 اي گياهان چوبي چندمنظوره حاشيه روستايي غالت ديم
Multipurpose woody 

hedgerows 
سپيدار و  مزدك ١٠

 درختان ميوه
غالت،  آبي

 حبوبات، علوفه
 اي گياهان چوبي چندمنظوره حاشيه روستايي

Multipurpose woody 
hedgerows 

 

 گيري بحث و نتيجه

  هاي سيستماتيك اخير در توصيف براساس يكي از تالش
اهداف اگروفارستري به عنوان يك رويكرد جامع در مديريت 

: اگروفارستري چنين تعريف شده استزمين، يك سيستم 
توليدي جامع كه محصوالت زراعي، محصوالت درختي و "

گياهان جنگلي و يا حيوانات را به طور همزمان يا جانشيني 
گيرد كه با  به كار ميرا كند و عمليات مديريتي  تركيب مي

اين تعريف ". الگوهاي فرهنگي مردم محلي سازگار است

 كه اگروفارستري هست بلكه آنچه را اصولي نه تنها آنچه را
 يعني رويكردي به توسعه ؛نمايد نيز كه بايد باشد، بيان مي

هاي مديريت زمين كه مولد، پايدار و از نظر  سيستم
 .فرهنگي متناسب هستند

به عبارت ديگر هر سيستمي كه در آن درختان با 
شوند اهداف پايداري و  محصوالت زراعي يا دام تركيب مي

 توليد و سودرساني به مردم فقير روستايي و غيره را افزايش
 .سازد برآورده نمي
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 كه به ١به عنوان مثال بسياري از عمليات كشت آميخته
شود، اين اهداف را برآورده  آنها آگروفارستري گفته مي

 كه متناسب با شرايط مردم محلي دليلبه اين . سازند نمي
 .باشند نمي

گرفتن  توجهي و ناديده شده است كه بي امروزه روشن
ل اجتماعي و اقتصادي كاربران زمين، هر گونه يمسا

 و احياي ظريزي در راستاي حف گذاري و برنامه سياست
د يكند، چرا كه تاي منابع طبيعي را محكوم به شكست مي

يك جانبه بر مديريت خرد و اصول فني، بدون توجه به 
 .مسائل و مديريت كالن درست نيست

هاي   جزء جنگلFAOرس مطابق تعريف هاي زاگ جنگل
% ١٠مرتع باحداقل   هستند، يعني تركيبي از جنگل و٢باز

). ١٦(اي از علف در كف جنگل درختي و اليه پيوسته پوشش
اي كه درختان از يكديگر دارند نور  واسطه فاصله هدر نتيجه ب

خاطر شرايط مساعد  رسد و به به خاك كف جنگل مي
پوشش علفي خوبي دركف جنگل اقليمي كه وجود دارد، 

 .كند رشد مي
ها هزاران سال است كه بشر در  به واسطه اين ويژگي

هاي  ها دامداري كرده است و امروزه يكي از قطب اين جنگل
اسب با اين نمت. آيد توليد گوشت در كشور به حساب مي

خصوصيات ساختارهاي انساني خاص مثل عشاير كوچنده و 
ه يافته و در اين گذر تجاربي براي جوامع روستايي نيز توسع

استفاده بهينه از آب و خاك و جنگل و مرتع به دست آمده 
دانش افراد محلي منبع . است و سينه به سينه منتقل شده
هاي آمايشي است كه آنها  اطالعاتي خوبي براي سيستم

 اشكال مختلفي از تلفيق توليد،  اين دليل بهاند،  توسعه داده
 با زراعت و يا هر سه با هم كه در زاگرس  لمثل دام با جنگ

آيند  هاي اگروفارستري به حساب مي شود، سيستم ديده مي
 .اند و در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته

 ميليون ٦/١دراين استان عليرغم مساحت نسبتا كم 
هكتاري تنوع اكولوژيك بااليي وجود دارد، به عنوان نمونه 

متر در سال زراعي   ميلي١٢٦٦ تا ٢٨٥بارندگي از حدود 

                                                 
١ ‐ Intercropping 
٢ - Open forest 

 در سطح استان تغيير داشته است و ارتفاعات كمتر ٧٧‐٧٨
 متر از سطح دريا در استان ديده ٤٤٠٠ تا بيش از ٤٠٠از 
اشكال مختلف خاك از آهكي و گچي فقير تا . شود مي
اي غني قابل رويت است و عالوه بر اين تنوع  هاي قهوه خاك

ندگي انساني نيز از روستايي اكولوژيك ساختارهاي متعدد ز
هاي مختلف  رو نظام عشاير كوچ تا نيمه كوچنده و

برداري از طبيعت را ايجاد كرده و اشكال گوناگوني از  بهره
وجود آورده است كه  ههاي اگروفارستري را ب سيستم

مثال . بندي كرد هاي مختلف گروه ميدـوان آنها را به صورت
ن را در ارتباط با شرايط هاي اگروفارستري در استا سيستم

توان  اي و كيفيت توليدي مي اقليمي و در نتيجه تنوع گونه
 ).١شكل(بندي نمود  به چهارگروه تقسيم

) mm٩٠٠حدود ( مناطقي با بارندگي فراوان :گروه اول
 ميوه با درختان متنوع وجود دارند و در ياه كه در آنها باغ

توان با  ود و ميش زير اشكوب آنها زراعت پرثمري انجام مي
اين گروه . ريزي شرايط آنها را در آينده بهبود بخشيد برنامه
 :توان به دو دسته تقسيم كرد را مي
سخت، كاكان و  در اطراف سي‐بسيار عالي: الف
 ؛سرآبتاوه
 .درجنوب شرقي شهرستان بويراحمد‐خوب: ب

) mm٧٠٠حدود ( مناطقي با بارندگي خوب :گروه دوم
هاي بلوط هستند و در زيراشكوب آنها  كه عمده آنها جنگل

 .شوند غالت به صورت ديم كشت مي
) mm٥٠٠حدود(مناطقي با بارندگي متوسط:سوم گروه
هاي ضعيف بلوط، بادام كوهي، كنار و زيراشكوب  با جنگل

 .بازده غالت به صورت ديم كم
) mm٣٠٠كمتراز( مناطقي با بارندگي كم:گروه چهارم

اكنده و بخوري كه گاهي در و درختان كنار وكنارك پر
الي تپه ماهورهاي آن شرايط زيستي خوبي يافت  البه
گاهي به  هاي اگروفارستري در آن نادر و سيستم. شود مي

اي در كف آن نيز  نخيالت كه علوفه هاي مركبات و شكل باغ
 .شود آيد ديده مي به دست مي
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 ١٠ سيستم دام و جنگل، ١٠ر كلي در اين بررسي طو به
   سيستم زراعت، دام و جنگل١٠سيستم زراعت و جنگل و 

 ١٨ سيستم از ١٢ثبت شده است و با توجه به اينكه 
بندي كرده است،   تقسيم)١٩٩١( ١سيستمي را كه نير

شود تنوع باالي تركيبات اگروفارستري در اين  شامل مي
، اگرچه سعي شده است حداقل شود استان نشان داده مي

يك مورد از هر تكنيك موجود ثبت شود ولي با توجه به 
هاي  محروميت استان و اينكه در بسياري از مناطق جاده
ها با  مناسب وجود ندارد ممكن است بسياري از تكنيك

در كل اين . هاي منحصر به فرد ثبت نشده باشد ويژگي
شري در عين حفظ ها براي پاسخگويي به نيازهاي ب سيستم

اگرچه . وري به وجود آمده است افزايش بهره براي پايداري و
ها به صورت بكر از  ممكن است به نظر رسد حفظ جنگل

كند ولي اين  لحاظ پايداري، وضعيت بهتري را ايجاد مي
اجتماعي بشر است كه به ‐كردن نيازهاي اقتصادي فراموش

 .آن وابسته است
ي اگروفارستري را از نظر ها سيستم) ١٩٨٢ (٢لوندگرن
 :بندي نمود اجتماعي به سه دسته زير تقسيم ‐اقتصادي
كه عمده توليد آنها براي : Commercialتجاري ‐١

 ؛فروش است
كه حالت متوسطي در : Intermediateمتوسط ‐٢

 ؛فروش ومصرف توليدات دارند
كه عمده توليد آنها براي : Subsistenceمصرفي ‐٣

 . مصرف شخصي است
هاي آسيايي را به صورت   عمده سيستم)١٩٨٤(ر ني

هاي استان  از اين لحاظ سيستم. نمايد متوسط معرفي مي
هاي  عمدتا مصرفي تا متوسط است نكته مهم اينكه سيستم
. يابند اگروفارستري در شرايط اقليمي بهتر تنوع بيشتري مي

 جاها بسياري مناطقولي اين يك قانون كلي نبوده و در 
ايجاد كرده است،   شناختي تاثير متفاوتي رايتمسائل جمع

اجتماعي در ‐هايي از تاثيرات اقتصادي هاي زير نمونه مثال
 :استان است

                                                 
١ - Nair 
٢ - Lundgren 

در منطقه دم طسوج كه رودخانه طسوج در آن جريان 
دارد آب كافي براي زراعت وجود دارد و خاك زراعي بسيار 

شود كه براي انواع  غني در اطراف اين رودخانه يافت مي
هاي زراعي به خصوص كاشت درختان مثمر شرايط  فعاليت

اگرچه عشاير كوچنده اين . نمايد مناسبي را فراهم مي
خاطر گذر از  هباشند و گله آنها ب منطقه شديدا فقير مي

باشد ولي به نظر كليه  العبور تنها بز مي مناطق صعب
كارشناسان محلي و بازديدكننده، عامل اصلي به 

هاي زراعي و باغي و اگروفارستري در  موجودنيامدن سيست
باشد و اين در حالي است كه در منطقه  اين منطقه مي

نزديك به آن از دلي مو تا دلي خليفه و كندال گردوكاري 
 سال پيش رواج دارد و سابقه اين كار ٣٠توام با زراعت از 

زاده علي به بيش از صدسال  در منطقه سادات و امام
باشد  م اين منطقه نيز كال عشايري ميكه دا رسد درحالي مي

 .و منطقه ييالقي است
اي اطراف ده دشت به نام بيمنجگان در كنار  در منطقه

رودخانه بيمنجگان فقر عامل اصلي منتقل نشدن آن به 
كه در   درحالي؛زارهاي زراعتي و آبادنشدن آنهاست ديم

 كيلومتري ده دشت همكاري ٣٠منطقه نزديك به آن در 
به   اداره منابع طبيعي جنگلكاري موفق بخورك رامردم با

اي نزديك به آن به نام  وجود آورده است و باز در منطقه
پادوك اشتباهات اداره منابع طبيعي در تعيين حدود مراتع 

داري و  هاي مرتع هاي محلي در محدوده طرح و درگيري
هاي خاص قومي مانع توسعه منابع طبيعي و  ويژگي
 .فارستري گشته استهاي اگرو سيستم

در منطقه كاكان وجود اقليم مناسب كوهستاني و 
ترين و  بارندگي خوب و تالش ديرينه مردم غني

ها،  هاي اگروفارستري از جمله بادشكن ترين سيستم پيچيده
هاي تانگيا و غيره در تركيب با  حصارهاي زنده و سيستم

 .انواع دام را به وجود آورده است
 سطح فناوري به كار رفته سه  براساس)١٩٨٥( نير
 :بندي ايجاد نموده است  كه عبارتنداز طبقه
 ؛Low input (marginal)نهاده  فناوري كم‐١
 ؛Medium inputفناوري با نهاده متوسط ‐٢
 ؛High inputفناوري پرنهاده ‐٣
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هاي اگروفارستري در استان داراي   سيستمنظراز اين 
مالكي يكي از  خرده. ترين سطح فناوري هستند پايين
هاي اگروفارستري در  ترين علل به وجود آمدن سيستم عمده

ها در پاسخ به نيازهاي متنوع  اين سيستم. استان است
 به عنوان مثال ؛بضاعت به وجود آمده است هاي كم خانواده

  خانگي در اطراف روستاي ديل به دليل بازارهاي باغ
ر فصل گرما به جات د نامناسب محلي براي تامين انواع ميوه

همچنين نيازهاي عمده بقوالت، . وجود آمده است
شدن آنها  جات و علوفه باعث پيچيده جات، سبزي صيفي

در صورتي كه خانه روستايي در داخل اين . گرديده است
شوند و   باشد انواع طيور نيز به اين سيستم اضافه ميها باغ

اده تامين ها از افراد خانو عمده نيروي كار اين گونه سيستم
شود بنابراين فناوري خاصي در مديريت آن به كار نرفته  مي
اما موردي با فناوري باال نيز در خشاب ليشتر ثبت . است

هاي آبياري تحت فشار پاشنه  شده است كه در آن ماشين
 به كار رفته است و آب از (Center pivot)مركزي 

 ٥٠٠متر با دبي كل ‐١٢٠العرب در عمق  رودخانه شمس
شود و غالت كاشته شده  ليتر در ثانيه به سيستم پمپاژ مي

نمايد البته اين  هاي اكاليپتوس را آبياري مي در بين رديف
سيستم با مشكالتي نيز كه ناشي از مديريت غيرمنسجم و 

 .باشند هاست مواجه مي تغيير مديريت
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Developing a Method for Diagnosis and Characterization of 
Traditional Agroforestry Systems in Iran 

(Case Study: Kohkiloieh and Boyerahmad Province) 
 

S.H. Matinkhah1              T. Shamekhi2          G. Khajedin3        M. Jafari4             A. Jalalian5 
 

Abstract 
Since Agroforestry study is very limited in Iran, identification of traditional systems was necessary in 
order to develop a basis for such studies particularly in Kohkiloieh and Boyerahmad province, which 
has special situation. To achieve the objectives of this study, many travels were done throughout the 
whole province and important systems were found and their characteristics were recorded. The 
Carlowitz method (1989) for standard characterization of Agroforestry technologies was used as a base 
to characterize the information of these systems. However, this method was not very detailed nor 
completely compatible to the present situations in many cases. Thus, Carlowitz principles were 
extended and a new method was developed which was corrected in an irritable process, and the 
systems were characterized. 
The book entitled Characterization, Diagnosis and Design, which provides some more insight on 
ICRAF s (International Center for Research on Agroforestry) approach to characterize land use, was 
also used for developing the method. The systems studied in Kohkiloieh and Boyerahmad were 
classified according to Nair (1985) who classified the Agroforestry systems to three major groups 
based on nature of components. Then, the systems were reclassified according to the climatic and 
ecological conditions as well as to the level of technology and Socio-economic criteria. 
 
Keywords: Agroforestry, Zagros, Kohkiloieh and Boyerahmad, Characterization, Diagnosis. 
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