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  عناصر  با استفاده از ي کشاورزين هايزم اکولوژيکداري پايارزيابي 
  ساختاري سرزمين

  
  ۲ سيد مهدي حشمت الواعظين و۱*علي لطفي

  ، ايران دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه اراكست،يط زيار، گروه محياستاد ۱
  ، ايران، دانشگاه تهرانجنگلداري و اقتصاد جنگل، دانشكده منابع طبيعيار گروه ياستاد ۲

 )۲۰/۱/۱۳۹۰:  تاريخ تصويب ،۱۱/۱۲/۱۳۸۸: تاريخ دريافت(
 

  چکيده
بخش مهمي از سرزمين اروپا را ) شبكه سبز سرزمين(کشاورزي با شبکه اي از پرچين هاي و قطعات جنگلي مجزا هاي  زمين
وه مورد استفاده کشاورزان ين علوفه و ميزم، تاميوب و هن چيگوناگون مثل تام ياز جنبه هارباز ي از دي درختين هايپرچ. پوشاند مي

ر ييغاثر مکانيزاسيون کشاورزي، ت  در و محيط زيستي،شمار اقتصاديد بييشبکه سبز با وجود فوان ير اي اخياما در دهه ها. ستبوده ا
د در ي جديکردها و روش هاياذ رو اتخه سببگر بي ديسواز .  مراتع و افزايش سطح زير کشت در معرض نابودي قرار گرفته استبه
-هت از آنها بي و حماي کشاورزان جهت نگهداري براينيت درختان پرچيوه اهميد مي تول وي کشاورزين سوخت، اصالح اراضينه تاميزم

و ن ها يپرچمطالعه حاضر به منظور بررسي روند تغييرات .  شودي آنها شمرده مي نابوديل اصليو از دالاست افته يشدت کاهش 
 مجاور و بررسي جامعه شناختي اين زمين با فعاليت هاي کشاورزي، نوع سيستم بهره برداري و کاربري آنرابطه و  يقطعات جنگل

ي در دو يتجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از تفسير عکس هاي هوا. تغييرات از ديد کشاورزان، در غرب فرانسه صورت پذيرفت
براي )  ساله۵۰(مطالعه در مقياس زماني بلند مدت . انجام گرفتي يت در سيستم اطالعات جغرافيامقياس زماني کوتاه و بلند مد

 درصدي در مورد قطعات جنگلي بود و ۴۵ درصدي در شبکه سبز و نابودي ۶۴بررسي روند کلي تغييرات سرزمين نشان دهنده کاهش 
نتيجه اين تغييرات کاهش .  استهمراه بوده درصد رشد ۷۱  باشاخص نسبت تعداد به مساحت قطعات جنگلي است که ين درحاليا

 ساله ۱۱مطالعه در دوره . است)  درصد۷۰(ارزش اکولوژيک سرزمين همراه با کاهش شاخص تنوع و ميزان ارتباطات درون سرزميني 
. ن مديريت درختان استنشان دهنده ارتباطات درون سرزميني بين ساختارهاي مختلف و نحوه مديريت سرزمين همراه با کاهش ميزا

اين مساله . ساختار مشخص شده است مديريت  نحوه و سيستم بهره برداري بازميناز طرف ديگر ارتباط مستقيم ميان نوع کاربري 
مطالعات بخش اجتماعي بيان . کاهش ميزان نقش کشاورزان در مديريت سرزمين بر اهميت آن تاکيد مي کندد ييو تاضمن بيان 

لذا در پيش گرفتن سياست هاي تشويقي . استاز جنبه هاي اقتصادي و تامين سوخت د کشاورزان ياز دميت درختان کننده کاهش اه
 که مبتني بر حمايت از کشاورزان براي حفظ پرچين ها همراه با )CAP (يي و اروپا)فرانسه(ملي  هاي کشاورزي سياستدر بطن 

ضروري نهايت افزايش پايداري سرزمين در  و ساختار حفظ اين وخت باشد، برايمعرفي کارکردهاي بهينه براي توليد چوب صنعتي و س
  .است

  ي، سيستم بهره برداري کشاورزييسيماي سرزمين، عکس هوارات ييتغ سبز سرزمين، شبکه: واژه هاي کليدي
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  قدمهم
مشکالت محيط زيستي جهاني شده، ضمن در قرن حاضر 

که آگاهي و نگراني جوامع و دولت ها نيز نسبت به  آن
از طرف . محيط زيست بيش از پيش افزايش يافته است

 هاي جديد در بهره برداري از روشديگر با وجود ابداع 
سوانح ها و  منابع طبيعي، توليد غذا، کنترل بيماري

 فرايندها و ، بهبود سطح زندگي بشر شده که باعثيعيطب
 کاهش ظرفيت برد محيط، باشماري نيز فعاليت هاي بي

نابودي و کاهش منابع طبيعي، تنوع زيستي و فرهنگي 
ين ترتيب، امروزه ه اب. )Naveh,1994(  استهمراه بوده

آثار  کمتر پهنه اي از اين کره زيستي وجود دارد که از
لذا شايد بتوان گفت که .  باشددخالت انساني مصون مانده

تمامي کره زمين و اکوسيستم هاي آن جزئي از محيط 
 سرزمين امروز زيرا هستند؛ ١ فرهنگي‐زيست انساني

نتيجه تعامل فرايندهاي طبيعي و فعاليت هاي انساني 
سرزمين اروپا و خصوصاً . )Burel & Baudry,1999( است

مطالعات . تاساروپاي غربي مثال روشني از اين وضعيت 
 نينخستدهند که  ديرين شناسي گياهي، نشان مي

ها و تغيير ترکيب  رفت جنگلن با پستغييرات سرزمي
پوشش گياهي همزمان با آغاز فعاليت هاي کشاورزي در 

تشديد . )Meynier,1970( شد آغاز ماقبل تاريخدوران 
پيدايش همراه با در قرون وسطي فعاليت هاي انساني 

هاي کشاورزي و مرتع داري گسترده  اليتدهکده ها با فع
 ).Marguerie et al., 2003 ; Meynier, 1970( بوده است

در واقع سرزمين امروزي غرب اروپا و فرانسه ماحصل 
 است ميالدي ۱۸ تا ۱۶تکامل اين تغييرات در قرون 

)Rackham,1986(. در اين نوع سرزمين، شبکه سبز 
 قطعات و درختي هاي  شامل درختان يا پرچين٢سرزمين
   پارسل هاي کشاورزي يا مرتعي را احاطه ،جنگلي

. ساختار غالب سرزمين را تشکيل مي دهدمي نمايد و 
دي و هاي مختلف توليعملکردشبكه سبز سرزمين داراي 

 ، اکولوژيک) و غيره ميوهچوب، علوفه درختي،(اقتصادي 
 ي، حفاظت)کريدورهاي زيستي، سرپناه حيات وحش(

                                                            
1 Cultural Landscape 
2 Landscape Green Veins 

، فرهنگي و اجتماعي ) و غيره، حفاظت خاککنترل باد(
 است) نقش حصار، تعيين کننده حد و مرز و مالکيت(
)Austad, 1990; Baudry et al., 2000a; Baudry and 

Jouin, 2003 ; Burel, 1996; Forman & Baudry, 
1984 ; INRA, 1976.(  

مديريت و هرس درختان به طرق مختلف به منظور توليد 
يوانات يا توليد چوب، ضمن برقراري روابط علوفه براي ح

ي شکل هان و بهره برداران، باعث ايجاد اخاص ميان مالک
خاص در منظر سرزمين توسط تنه درختان هرس شده 

هاي بصري اين  عنوان يکي از ويژگيه شود که ب مي
 و با کارکردهاي اقتصادي،  شوديمسرزمين شناخته 

محيط زيست "ف را در ردي اجتماعي و فرهنگي خود آن
 ; Baudry & Jouin, 2003( دهد قرار مي" انساني 

Marguerie et al., 2003(. شمار با وجود ارزش هاي بي
 شناختي شبکه سبز  فرهنگي و زيبا، اقتصادي،اکولوژيک
 ين هايپرچو نابودي تخريب ر ي اخيدر دهه ها ،سرزمين
ساختار سرزمين در غرب ت يفي منجر به کاهش کيدرخت
 ;Agger & Brandt,1988( ده استشا و فرانسه اروپ

Burel & Baudry,1999 ( . مکانيزاسيون کشاورزي و نياز
ذف و نابودي ح تر باعث به زير کشت بردن اراضي وسيع

شبكه سبز سرزمين و عناصر طبيعي و نيمه طبيعي آن از 
گونه اي ه ده است بشجمله پرچين ها و قطعات جنگلي 

 در حال حاضر بيشتر در اطراف که عناصر اين شبكه سبز
 ,Barr( يافت مي شود تا در اطراف اراضي کشاورزيمراتع 

1993 ; Hegarthy et al.,1994(. با حذف اين عناصر و 
متعدد و اثرات بصري بر ي ست زيمحيط بروز مشکالت
، برنامه هاي حفاظتي مختلفي براي نگهداري منظر محيط

امروز . ده استش و احياي اين سرزمين ها طراحي و اجرا
 مختلف ي هالشکعناصر يا به  ،در روند جديد حفاظتي

عنوان جزئي از پايداري سرزمين  در ه شبكه سبز ب
ترتيب، ن يه اب. شود سياست هاي عمومي نگريسته مي

عناصر و  ،ن انسان ساختمستند سازي وضعيت سرزمي
هاي فعلي در حال وقوع و روند  و ثبت فعاليتساختار آن 
 و گياهي را تحت تاثير قرار که الگوهاي اکولوژيک کلي آن

 قبل از هرگونه اقدام و چاره انديشي حفاظتي ،دهد مي
و  Gordon طبق نظر .)Birks et al.,1988( ضروري است
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Formanتواند در مقياس هاي  مي۱ جا که سرزمين ، از آن
 منظر مثل يک دمانيچاز يک جزء ( شودمختلف بررسي 

 تا کل پهناي سرزمين که  افتادهجداپرچين يا جنگل 
ها، قطعات و ماتريس گذرگاهشامل عناصر مختلفي مثل 

هاي اکولوژيک مختلف در  ين منظور روشه اب) است
 & Forman(مقياس هاي مختلف  مفيد و کارا هستند 

Godron, 1986.(  در زمينه نقش و عملکرد شبکه سبز
ن و ، ساختار و تحوالت آشکل هاسرزمين در انگليس، 

 ،نقش جوامع محلي در مديريت و حفاظت يا نابودي آن
 و همکاران صورت گرفت Pollard مطالعات مفصلي توسط

)Pollard et al., 1974 .(همچنينBarre  با  و همکارانش
 به بررسي کيفيت سرزمين ،استفاده از عکس هاي هوائي

و نابودي آن ) شبکه سبز(از نظر عناصر ساختاري آن 
ها دريافتند که در دوره  آن ).Barr, 1993 (پرداختند

شبکه درصد  ۷۵بيش از  يالديم ۱۹۷۵ تا ۱۹۵۰زماني 
.  استدهشس نابود سبز سرزمين در نواحي شرقي انگلي

مطالعات صورت گرفته در اين زمينه در اسپانيا همچنين 
کاهش ارزش اين عناصر براي کشاورزان و در  کننده انبي

فظ و نگهداري شبکه سبز ها در ح نتيجه کاهش توجه آن
  ).Rozas, 2004 (سرزمين است

 اين يمقاله ضمن طرح اصول کلي حفاظت و احيااين 
اراضي در رابطه با فعاليت هاي کشاورزي به بررسي 
.  تغييرات زماني سرزمين و اجزاي ساختاري آن مي پردازد

عنوان يك عامل ه در اين مطالعه شبكه سبز سرزمين ب
دي سرزمين در دو مقياس مکاني اصلي و در حال نابو

مورد ) ساله ۵۰ساله و  ۱۰(و زماني ) محلي و منطقه اي(
توليد چوب، ميوه مانند فوايد اقتصادي . گرفته قرار عمطال

ردهاي فيزيکي، کعملو ساير محصوالت در کنار ساير 
 و تنوع زيستي شبكه يستيز عملکرد به ويژهاقليمي و 

ها،  راث طبيعي آنسبز سرزمين و نقش اجتماعي و مي
 تغييرات در اين مطالعه. استمويد صحت اين انتخاب 

شبكه سبز سرزمين با توجه به ساير مشخصات سرزمين و 
ها و نيز نوع برداشت کشاورزان و نحوه مديريت  کاربري

  .گرفتشبكه سبز سرزمين مورد مطالعه قرار 

                                                            
1 Landscape 

 ي بررسيها مواد و روش
  محدوده مورد مطالعه

 و در جنوب  ۲ فرانسهيايتانيالت بري در ايمحدوده مطالعات
ن يا. واقع است)  مانشيايدر ساحل در(شل يج سن ميخل

قات ي است که تحقي دائميقاتيک زون تحقيمنطقه 
 سهق ين تحقيدر ا. داردان ي در آن جر۱۹۹۴ک از ياکولوژ

 يمايکه از نظر ساختار و س شدانتخاب  يايستگاه مطالعات
 يگيژ وژهيبو و ياجتماع‐يات اقتصاديخصوص ن ويسرزم
با  A  ايستگاه).۱جدول  (بود متفاوت ي کشاورزيها

هاي  تار، شامل شبکه متراکمي از پرچين هک۶۹۰مساحت 
درختي با پارسل هاي کشاورزي کوچک و داراي اکثراً 
واحدهاي دامي شيري و گوشتي با سيستم بهره برداري 

 ۱۸۱۶ با مساحت Cايستگاه . استسنتي و نيمه مکانيزه 
قه، داراي کمترين ميزان تراکم طهکتار در شمال من

از نظر ن ايستگاه تري  متراکممقابلپرچين و در 
هاي کشاورزي، با تمرکز کشتزارهاي بزرگ و  فعاليت

مکانيزه غالت و ذرت با واحدهاي بهره برداري وسيع و 
 ، از نظر تمامي مشخصات فيزيکيBايستگاه . استمدرن 

 ذکر شده د فاصل دو ايستگاه حساختاري و کارکردي
  .)۱شکل  (است

  

 مع آوري اطالعات ج

 مطالعه تغيير و تحوالت سرزمين دو مقياس زماني براي
 ساله در نظر گرفته ۱۱ و کوتاه مدت ه سال۵۵بلند مدت 

 سري عکس هوائي ۵ ساله، ۵۵در طول دوره . شد
، ۱:۱۰۰۰۰ در مقياس )۱۹۵۲،۱۹۶۶،۱۹۸۲،۱۹۹۰،۲۰۰۶(

مورد استفاده و تفسير  ۱:۴۰۰۰۰  و۱:۳۰۰۰۰، ۱:۲۵۰۰۰
 دوره متوالي ۵با مقايسه عکس هاي هوائي . قرار گرفت

، تغييرات رخ داده از نظر يالدي م۲۰۰۶ تا ۱۹۵۲بين 
حذف، پيدايش يا کاهش شبكه سبز سرزمين در پايگاه 

  .دشداده سيستم اطالعات جغرافيائي ثبت 

                                                            
 2 Bretagne 
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  يالعات منطقه مطي ها ايستگاهي مشخصات کل‐۱دول ج

  ي اصلي هايدرصد کاربر
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 ۳۲ ۵۳ ۸ ۶ ١٠٦ ۹/۶۹ ٦٥٩ Aايستگاه 
 ۴۲ ۴۴ ۸ ۷ ٨٣ ۱/۷۷ ٩٢٤ Bايستگاه 
 ۵۳ ۳۱ ۷ ۹ ٤٩ ۱/۸۹ ١٨١٦ Cايستگاه 

 ٣٣٩٩ ٢٣٦ ٧٠ ۴۶ ۳۹ ۸ ۸ کل منطقه

  

  
 يستگاه هاي نقشه محدوده مورد مطالعه و موقعيت ا‐۱شکل 

  مطالعاتي در شمال شرق فرانسه

 در مرحله دوم  به منظور بررسي رابطه بين تغييرات و 
کاربري (تحوالت سرزمين و خصوصيات کشاورزي منطقه 

هره برداري اراضي پارسل هاي کشاورزي، سيستم ب
 مقياس بزرگ سري عکس هوائي ۱۱) کشاورزي

 مورد استفاده قرار ۲۰۰۶ تا ۱۹۹۶از سال ) ۱۰۰۰۰/۱(
 سري عکس هوائي ۱۱همچنين با مقاسيه متوالي . گرفت

مديريت صورت گرفته بر شبكه  ، نوع۲۰۰۶ تا ۱۹۹۶از 
سبز سرزمين و نوع کاربري اراضي مجاور شناسائي و در 

ه  ب۲۰۰۶در هر دو مورد نقشه سال . دشپايگاه داده ثبت 
عنوان سال مرجع و نقطه ثبات در تغيير و تحوالت 

هاي   کاربريشاملنظر گرفته شد و نقشه پايه  سرزمين در

سامانه اطالعات  اصلي پارسل ها و شبكه سبز سرزمين در
 ۱۰۰۰۰/۱توپوگرافي  نقشهبا استفاده از  ييايجغراف

 هيه و عکس هوائي ت١)IGN(سازمان جغرافيائي فرانسه 
  . دش
  

  تحليل داده ها 

عنوان دو ه  تغييرات شبکه سبز سرزمين بن منظوريبه ا
مشخصه يا جزء اساسي ماتريس اين سرزمين مورد 

 بررسي اثر نوع سيستم کشاورزي براي. بررسي قرار گرفت
هاي کشاورزي تعريف  بر ساختار سرزمين از انواع سيستم

  .دش استفاده )Thenail) Thenail, 2002 شده توسط
ن روش بر اساس ي در اي کشاورزي بهره برداريواحدها

گوشتي، شيري، (اراضي زير کشت و نوع سيستم توليد 
به شرح زير تقسيم بندي ) سيستم ترکيبي و غالت توليد
  :شد
  ؛يستم کشت مکانيزه غالت براي فروشس ‐
  ؛بزرگ سيستم مکانيزه لبني در مقياس ‐
  ؛بني در مقياس متوسطسيستم مکانيزه ل ‐
  ؛سيستم توليد لبني و گوشتي کوچک مقياس ‐
  ؛سيستم توليد لبني دوباره راه اندازي شده ‐
 .سيستم پرورش گاو گوشتي ‐

 ي آماريهااز روشبراي تجزيه و تحليل آماري داده ها 
ن از ين و همچنيانگي، درصد، مي شامل فراوانيفيتوص
جهت يز واريانس آنال  مانند ي آمار استنباطيهاروش
ستم ي و سيني سرزميان پارامترهاي رابطه ميبررس

ت يريو نحوه مد)  مستقليرهايعنوان متغه ب (يکشاورز
 T-Student و آزمون) ر وابستهيعنوان متغه ب(ن يسرزم

   .دشاستفاده 
بسته نرم  ۳۱/۱۳نسخه از با استفاده  ي آماري هاآزمون
به  Minitab  (2000) (Ryan and Joiner, 1994) افزاري

 از  مطالعات جامعه شناسيبرايهمچنين . ديانجام رس
 ،ل پرسشنامهي مصاحبه و تکمبا يشيمايپ‐ يفيروش توص

 بررسي تغييرات صورت گرفته از نظر نوع مديريت جهت
شبكه سبز سرزمين و نحوه مديريت فعلي سرزمين و نوع 

                                                            
1 IGN: Institut Géographique National 
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 .استفاده شدو ميزان استفاده از درختان توسط کشاورزان 
 مکان کشاورزان ساکن در سه  راين بررسيا يمعه آمارجا

 کشاورز ۳۰ شامل و حجم نمونه  داديل ميتشک يمطالعات
ت ين بخش فعالين در اي همچن.منطقه بود ساله ۵۵ تا ۳۰

ن ي پرچيات آنها بر روين و نوع عملي زميکشاورزان بر رو
اطالعات حاصل از ت مزرعه و تطابق آنها با يريها، نحوه مد

حبه و پرسشنامه با حضور در عرصه همراه با کشاورز مصا
    .د شمطالعه و کنترل

  

  ج ينتا 
  اس بلند مدتيدر مق ن و تحوالت ساختاري آنيي سرزميايپو

  ٢کاهش و نابودي شبکه پرچين ها

  ساله بيان۵۵تجزيه و تحليل داده ها در طول دوره 
 تخريب تدريجي بخش بزرگي از ساختارهاي سبز کننده
عالوه  ).۲جدول (ن با شدت و شتاب مختلف است سرزمي

 درصدي ميزان پرچين ها در منطقه در طي ۶۴بر کاهش 
 حذف در مورد پرچين زانيم ساله، بيشترين ۵۰دوره 

 يوستگي که نشان دهنده کاهش پهاي پيوسته رخ داد
   .ن استي سرزمياجزا

  ٣ جنگلياتقطع ‐لکه ها

 افزايش ده کننتجزيه و تحليل عکس هاي هوائي بيان
 ۱۹۸۲ها تا سال   تعداد لکه هاي درختي و مساحت آن

در . شدمنجر ها  تعداد و مساحت آن که به کاهش است
عين حال نسبت تعداد به مساحت در طول زمان افزايش 

ها به قطعات  زيادي داشت که معرف تجزيه بيشتر آن
  ).۳جدول  (استکوچکتر 

  ٤ارتباطات بين اجزاي سرزمين

م نابودي شبکه پرچيني سرزمين، کاهش نتيجه مستقي
) تعداد اتصال(ها  شديد تعداد ارتباطات و افت کيفيت آن

 و جدا افتادهاز يک طرف و افزايش تعداد عناصر درختي 
طور كه در  همان ).۴جدول (منفرد از طرف ديگر است 

 سال گذشته عالوه بر ۵۰ مالحظه مي شود در ۴جدول 

                                                            
2 Hedgerow Network 
3 Patches 
4 Connectivity  

، به دليل تجزيه هيافتکه ميزان ارتباطات کاهش  اين
ها نيز زياد شده  قطعات جنگلي، ميزان اتصال بين آن

  . است
  

   کاربري اراضي با الگوي  هانيپراکنش پرچارتباط 
   مجاورها و الگوي کاربري اراضي نيپراکنش پرچ

 A، بيشترين تراکم درختان در ايستگاه   نشان دادنتايج 
 درصد ۳۳با B  ايستگاه . شوديمشاهده م درصد ۳۴با 

 در رده هاي بعدي قرار درصد ۲۱ با  C تراکم و ايستگاه
بيشترين امکان وجود درختان و پرچين ها در . دردا

است که مابين  يزمانارتباط با کاربري اراضي مجاور، 
ها در کنار  که امکان وجود آن حالي  درقرار دارندمرتع 

  ).۲شکل  ( استجاده يا بين اراضي کشاورزي کمتر
 رختانهرس د 

 کل  درصد۳۸معرف   کيلومتر۹۴ پرچين به طول ۱۲۶۶
، مورد دخالت ۲۰۰۶ تا ۱۹۹۶پرچين هاي منطقه از سال 

 Aو مديريت قرار گرفت که اين ميزان در ايستگاه 
از طرف ديگر تراکم پرچين هرس . بيشترين مقدار است

 متر در ۱۴ به A متر در هکتار براي ايستگاه ۵۲شده از 
  .کرد کاهش پيدا Cتگاه هکتار براي ايس

  روند تغييرات ساليانه درختان

 کاهش ساالنه  کنندهروند کلي در مورد درختان، بيان
 که ميزان درختان ه نحويها است؛ ب ميزان هرس آن
 ۸/۲ به ۱۹۹۶ کيلومتر در سال ۹/۱۴هرس شده از 

بيشترين ميزان ). ۳شکل( رسيد ۲۰۰۶کيلومتر در سال 
   .  رخ دادC در ايستگاه نري و کمتAايستگاه کاهش در 

  
  رابطه بين هرس درختان و کاريري اراضي پارسل هاي مجاور

درختاني که مابين پارسل هاي کشاورزي بيشتر هرس 
 ۲۹(يا جاده )  درصد۳۴(شدند تا درختاني که بين مرتع 

  ).۴شکل  (قرار داشتند) درصد
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  ياتن ها در منطقه مطالعي پرچياي و احيزان نابودي م‐۲جدول 

  ۲۰۰۶  ۱۹۹۰  ۱۹۸۲  ۱۹۶۶  ۱۹۵۲  سال

  Km(  ۵/۱۱۹  ۸۸  ۵/۴۹  ۵/۳۹  ۳۶(ن ي شبکه پرچيطول کل
  ۸/۶۹  ۶۷  ۶/۵۸ ۴/۲۶ ‐ ن هايدرصد حذف پرچ

  ۵/۷  ۵/۵  ۲۵/۸ ۵/۱۱ ۷۵/۱۳ صورت گرفته در مرز پارسل هايدرختکار
  ۶/۶۳  ۳/۶۲  ۷/۵۱  ۷/۱۶  ‐  ن يزان کاهش تراکم شبکه پرچيم درصد

  
  يالت رخ داده در مورد قطعات جنگل تحو‐۳جدول 

  ۲۰۰۶  ۱۹۹۰  ۱۹۸۲ ۱۹۶۶ ۱۹۵۲  سال
  ۵۰  ۵۳  ۵۶ ۳۹ ۳۱ تعداد قطعات جنگلي

  ۴/۱۴  ۳/۱۵  ۵/۱۹ ۶/۱۵ ۲/۱۵ مساحت قطعات جنگلي
  ۰۵/۰  ۰۵/۰  ۰۶/۰ ۰۷/۰ ۰۵/۰ حداقل مساحت
  ۸/۱  ۸/۱  ۸/۱ ۸/۱ ۹/۱ حداکثر مساحت

  ۳/۰  ۳/۰  ۴/۰ ۴/۰ ۵/۰ ن مساحتيانگيم
  ۵/۳  ۵/۳  ۹/۲ ۵/۲ ۰۴/۲ د به مساحت قطعاتنسبت تعدا

  
 ري سال اخ۵۰ن و تحوالت آن در ي انواع ارتباطات سرزم‐ ۴دول ج

  سال                                         
  نوع ارتباط

۱۹۵۲  ۱۹۶۶  ۱۹۸۲  ۱۹۹۰  ۲۰۰۶  

  ۰  ۰  ۲ ۱ ۳ اتصال پنج پرچين 
  ۸  ۱۰  ۱۴ ۲۴ ۵۲  پرچين ۴اتصال 
  ۶۰  ۸۷  ۱۲۸ ۳۴۲ ۵۴۷  پرچين ۳اتصال 
  ۱۰۲  ۱۳۹  ۱۸۲ ۳۲۸ ۴۳۱  پرچين ۲اتصال 

  ۱۸۰  ۱۹۵  ۱۹۹ ۳۲۲ ۳۲۱ پرچين بدون اتصال از يک طرف
  ۵۴  ۶۷  ۹۱ ۱۰۳ ۱۱۱ اتصال پرچين با يک قطعه جنگلي
  ۳۵  ۴۰  ۳۶ ۱۷ ۱۰ اتصال دو قطعه جنگلي با همديگر

  ۴۳۹  ۵۳۸  ۶۵۲ ۱۱۳۷ ۱۴۷۵  جمع کل 
  ۷۰  ۵/۶۳  ۶۶ ۲۳ ‐ درصد کاهش ارتباطات

  
  ت هرس درختان در منطقه بر حسب ايستگاه مطالعاتيي وضع‐۵جدول 

  ايستگاه
 مساحت

 )هکتار(
  نيعداد پرچت

 هرس شده

  ن هاييطول پرچ
 )Km( هرس شده

  ن هايي پرچتراکم
 (m/ha) هرس شده

درصد 
هرس 

 A ۶۵۹ ۴۵۳ ۳۴ ۵۲ ۴۸  ايستگاه
 B ۹۲۴ ۴۶۸ ۳۵ ۳۷ ۴۲  ايستگاه
 C ۱۸۱۶ ۳۵۴ ۲۵ ۱۴ ۲۷ ايستگاه 

 ۳۳۹۹ ۱۲۶۶ ۹۴ ۲۸ ۳۸ کل منطقه
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ن درختي در مرز پارسل و ي درصد وجود پرچ رابطه بين‐۲شکل 

  نوع کاربري اراضي مجاور
  

  
   ساله۱۱زان کاهش هرس درختان در طي دوره ي م‐۳شکل 

  

  
ري بزان هرس درختان در ارتباط با کاري رابطه بين م‐۴شکل 

  جاوراراضي پارسل هاي م

  
 تراکم و هرس پرچينها بر حسب انسيز واريج آنالي نتا‐۶جدول 

  نوع سيستم کشاورزي

منبع   زان هرس درختانيم  نيتراکم پرچ
 F  واريانس

۲۲/۶  P  F
۲۲/۶ P  

نوع سيستم 
  كشاورزي

۶۶/۱  ns ۲۷/۳  * ۰۲۸/۰  

  . استغير معني دار ns و  درصد۵معني دار در سطح * 
  
  

   بر تغييرات سرزميناثر فعاليت هاي کشاورزي

هاي کشاورزي و نوع   ميزان اثر فعاليتونبراي آزم
انتخاب  واحد يا سيستم کشت ۲۹سيستم بهره برداري، 

اين . که کامالً در محدوده مطالعاتي قرار داشتد ش
 دسته اصلي بر حسب وسعت اراضي زير ۶ در هاواحد

 و غالت دگوشتي، شيري، تولي(کشت و نوع سيستم توليد 
 ,Thenail( به شرح زير تقسيم بندي شد) م ترکيبيسيست

2002: (    
  ؛١سيستم کشت مکانيزه غالت براي فروش ‐
   ؛٢بزرگ سيستم مکانيزه لبني در مقياس ‐
 ؛٣سيستم مکانيزه لبني در مقياس متوسط ‐
 ؛٤سيستم توليد لبني و گوشتي کوچک مقياس ‐
 ؛٥سيستم توليد لبني دوباره راه اندازي شده ‐
  . ٦تم پرورش گاو گوشتيسيس ‐

دهد که بين ميزان هرس درختان و نوع  نتايج نشان مي
سيستم بهره برداري مزارع رابطه اي مستقيم و گويا 

گونه اي که با افزايش مساحت ه ب) ۶جدول(است برقرار 
مزارع، مکانيزه تر شدن توليد و توليد تک محصولي، از 

  ).۵شکل (ميزان هرس درختان کم شده است 
  
  ج مطالعه اجتماعي يانت

ها بر زمين،   کشاورز و مشاهده فعاليت آن۳۰مصاحبه با 
 تغيييرات اساسي در نحوه مديريت سرزمين و  کنندهبيان

 ۱۲ تا ۹کشاورزان نسل قبل در دوره هاي . ستادرختان 
 امروزه با گسترش اما. ندکرد  هرس مي راساله درختان

 کمبود وقت و اراضي، مکانيزه شدن سيستم بهره برداري،
 . است شدهفعاليت فراموش اين افزايش هزينه کارگري

و همراه بوده تغيير با نوع و زمان تکرار آن نيز همچنين 
که سبب تغيير سيماي  ساله رسيده ۵به دوره هاي 

 در گذشته هرس درختان براي .سرزمين شده است
 مزاحم کشت و درختانامروزه اما کشاورزان نياز بود، 

                                                            
1 Cash Crop Farm 
2 Large Specialized Dairy Farm 
3 Medium Specialized Dairy farm 
4 Small Diversified Dairy Farm 
5 Farm after dairy production cessation 
6 Meat Cattle Farms  
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ها   روي آناقداميشوند و اگر  ت پنداشته ميماشين آال
اين . ها است گيرد با هدف کاهش مزاحمت آن صورت مي

دهد که کاربري اراضي پارسل هاي  مطالعه نشان مي
مجاور داراي رابطه مستقيم با تصميم گيري براي مديريت 

درختان اطراف مراتع براي حفاظت . و هرس درختان است
اراضي کشاورزي و جاده اف و درختان اطرنگهداري  دام

  .د شونهرس مي

  

  
  ها نيت پرچيريستم بهره برداري کشاورزي بر مدير نوع سيزان تاثيان مي رابطه م‐۵شکل 

  
  ي و نتيجه گيربحث

بعد از به ويژه تغييرات عميقي در طول دهه هاي اخير 
جنگ جهاني دوم در اراضي کشاورزي غرب اروپا و فرانسه 

فت تکنولوژي و مدرن سازي پيشر. رخ داده است
کشاورزي، لزوم توليد بيشتر و سياست هاي کشاورزي 

، از جمله موتورهاي محرک اين تغييرات ١٣اتحاديه اروپا
هم  منطقه مورد مطالعه نمونه بارزي از در. هستند

. ساختارهاي طبيعي و دخالت هاي انساني استآميختگي 
مت به س) Aايستگاه (با حرکت از سمت جنوب منطقه 

 ميزان پيچيدگي سرزمين، تراکم ، از)Cايستگاه (شمال 
ضي پرچين ها و قطعات جنگلي کاسته شده و به ميزان ارا

هاي پرچيني و گذرگاه کشاورزي پهناور که فاقد شبکه 
شود  عناصر طبيعي و نيمه طبيعي هستند افزوده مي

 ديگر مطالعه سيستم يسواز ). ۴و ۲شکل ، ۵و ۱جدول(
دهد که  ي کشاورزي در منطقه نشان ميهاي بهره بردار

از جنوب به شمال بر ميزان مکانيزاسين، توليد و در واقع 
) تنها کاربري مهم منطقه(هاي کشاورزي  تمرکز فعاليت
گونه اي که واحدهاي وسيع توليدي با ه شود؛ ب افزوده مي

                                                            
13CAP: Common Agricultural Policy 

تاثير زياد بر محيط پيرامون در شمال منطقه واقع هستند 
ن گفت که با مکانيزه شدن کشاورزي توا مي). ۵جدول (

تراکم درختان و ) صنعتي شدن کشت(در شمال منطقه 
 که  دهدينشان مها کاهش يافته است که  هرس آن

در )  سرمايه و نيروي کار،زمين(بازدهي بيشتر ابزار توليد 
بخش مکانيزاسيون کشاورزي مانع توجه و سرمايه گذاري 

نمونه .  استبر حفاظت و نگهداري از درختان شده
مشخص اين مساله در قسمت جنوبي منطقه رخ داد، 
جائي که ميزان بازدهي توليد براي هر متر مربع از زمين 

 به همين دليل فعاليت هاي ،کمتر از اراضي شمال بود
 زمرتبط با حفظ و نگهداري درختان در اين قسمت هنو

 تراکم بيشتر درختان و هرس بيشتر درختان وادامه دارد 
  . استاين قسمت از سرزمين مويد اين مسالهدر 

 نتايج اين تاثيرات با تخريب کيفي و کمي محيط، کاهش 
ي ستيزهاي زيستي و منابع ذخيره گذرگاه ارتباطات و 

 ساله مورد ۵۵ دوره يط که ياست؛ بنحومحيط مشهود 
ان آنها ي ميوستگين ها، پي پرچيمطالعه عالوه بر نابود

 ساختار يفيبر کاهش ارزش کل يدلافت که يز کاهش ين
 گذرگاهک آن در نقش ين و کاهش ارزش اکولوژيسرزم

 مطالعه همچنين). ۴و ۳ و۲ي هاجدول( است يستيز
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 که جوامع روستائي جنوب دادجامعه شناختي نشان 
 استو پراکنده تر  ها کوچکتر منطقه سنتي تر، مزارع آن

ها  که دقيقاً با نوع سيستم توليدي کم ظرفيت آن
 ). Thenail, 2002( بقت داردمطا

وجود اهميت توان به عنوان نتيجه کلي گفت که  پس مي
 محيطهاي مختلف  هاي درختي از ديدگاهگذرگاه

 کشاورزي و اکولوژيک اثبات شده است، ولي باال ،يستزي
ها در  ها و راندمان پائين آن نبودن بهره اقتصادي آن

بارت بهتر مقابل سيستم هاي مکانيزه کشاورزي يا به ع
ده شها در بازار مبادله، باعث  عدم ارزش افزوده باالي آن

تدريج به ه که جاي خود را در سيستم توليد منطقه ب
  .دهد) سيستم مکانيزه(سيستم هاي کشاورزي پر بازده 

ها و ترغيب کشاورزان به مديريت   حفظ آنيبراپس 
دنبال پيدا کردن مشوق مالي ناشي از ه  بايد ب،صحيح
در اين صورت ارزش گذاري اين . ها بود يت آنمدير

عناصر از جنبه هاي مختلف توليد چوب، تفرجي، ذخيره 
کربن جو، ارزش هاي زيبائي شناختي که در افزايش 

 و افزايش بهره وري اراضي است ير گذارثارزش ملک تا
 امري ضروري و ،کشاورزي به دليل افزايش ميزان توليد

ارزش گذاري، لزوم تبديل اين پس از . اجتناب ناپذير است
 .ت داردروهاي واقعي مالي ضر ها به جريان ارزش

 ضروري است که فرايند ارزش گذاري ابتدا در همچنين
ه صورت گيرد ب) جنوب منطقه(مناطق کمتر توسعه يافته 

که هنوز در اين مناطق تراکم مناسبي از  دليل اين
که  صورتي د؛ درشودرختان وجود دارد که بايد حفظ 

  .ها بسيار بيشتر خواهد بود  آنأهزينه احي
در مناطق توسعه يافته تر بايد مشوق هاي مالي چه از 
سوي دولت و چه با کمک بخش مردمي طراحي و تهيه 
 شود که باعث حفظ باقيمانده شبکه سبز سرزمين و باز

 بخشي از افزايش نمونهعنوان ه ب. د شويمها  توليد آن
دليل وجود ه بائي منطقه بعلت زيه قيمت زمين که ب

تواند از صاحبان زمين  شبکه سبز سرزمين است؛ مي
حفاظت و نگهداري که در داده شود  گرفته و به افرادي

  .اين شبکه دخيل هستند

نتايج حاصل از اين مطالعه به درک کاهش و نابودي 
 .کند عناصر نيمه طبيعي سرزمين و عوامل آن کمک مي

 کاهش فايده  کنندهانکاهش ميزان هرس درختان بي
  درختان براي کشاورزان و در نتيجه قطع يا رهاسازي 

هاي   که ترکيب اين عامل با تشديد فعاليت،ها است آن
کشاورزي، افزايش وسعت پارسل هاي کشاورزي و 

 در معرض خطر معرف ،جايگزيني کارکردهاي درختان
   است و پايداري اين سيستم أقرار گرفتن بق

)Guibal & Bernard, 2002 ; Pollard  et al.,1974.(   
 ،توان گفت که وضعيت اتفاق افتاده در شمال منطقه مي

 در ،در صورت عدم توجه به حفظ شبکه سبز سرزمين
 که در اين صورت هزينه احياء ،جنوب نيز رخ خواهد داد

از طرف ديگر روابط ميان  .آن بسيار سنگين خواهد بود
ها با نوع کاربري  وجود درختان و ميزان مديريت آن

هاي  و سياست) ۳ و۱شکل(اراضي پارسل هاي مجاور 
در قالب ارائه مشوق هاي مالي ) CAP(کشاورزي اروپا 

بهبود راندمان و افزايش سطح ( افزايش ميزان توليد يبرا
 دليل کاهش و تخريب ساختارهاي  کنندهبيان) کشت

 ,Thenail, 2002; Burel & Baudry (سبز سرزمين است

1990; Burel et al., 2000 .( حمايت و يبرادرج قوانيني 
حفاظت از عناصر نيمه طبيعي محيط در قوانين و 
سياست هاي کشاورزي اتحاديه اروپا در کنار مشوق هاي 

 اصالح يبرامالي اقدامي الزم در سطح سياست مداران 
روند فعلي است که در کنار فشار جوامع شهري و 

 حفظ ارزش هاي يبرا روستائي محلي به کشاورزان
نيروي محرک (فرهنگي و زيبائي شناختي اين عناصر 

، تعريف جايگاه )فريني استآقدرتمندي که در حال نقش 
بحث   درژهيبون عناصر دوباره نقش ها و عملکردهاي اي

و بازسازي اين  أتواند به احي انرژي و توليد چوب مي
 ; Martin & Rovéra,1998( سرزمين کمک نمايد

Hegarthy et al., 1994.(    
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Abstract 
Agricultural landscapes with the green veins and forests patches are forming many parts of 
European landscapes.  In spite of many ecological, economic and agricultural advantages of these 
elements, they have been changed due to agricultural intensification. We studied changes of these 
elements, their relations with agricultural activities, farming systems and land use of the adjacent 
parcel in the western of France. Furthermore, a sociological study has been conducted to understand 
the role of agricultures in management of landscape. Data analyses with using the aerial 
photographs in two scale times have been done in geographical information system. The results of 
long time scale approach indicate a 64 % decrease in green veins, 45% decrease in forest patches 
and a great increase (71 percent) in fragmentation forest patches. We observed the decline of 
ecological value of landscape, related to quality and quantity of landscape connections (70%). The 
direct relations between a land use type and farming exploitation system show that farmers have 
key role in shaping landscape and its structure. The socio-economic study indicates that the 
economic importance of hedgerows has been declined. To conserving these structures and 
suitability of landscape, it is recommended to integrate the landscape guidelines in agricultural 
policy in national scale (France) and in European scale (CAP). 
 
Keywords: Landscape network of green veins, Landscape changes, Aerial photographs, Farming 
system 
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