
 مجلة زراعة الرافدین
ISSN: 2224-9796 (Online) 

  ٢٠١٢ )٢(العدد ) ٤٠( المجلد
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 ١٩٢

  في محافظة دھوك شمال العراق امعاییر تقییم سیاسة وادارة االنتاج الدائم المستمر لغابة زاویت
حجيحجي یزدین          سلیم حسن حاجي                         زكي متي عقراوي     

  جامعة دھوك/ كلیة الزراعة/ قسم الغابات
  

  الخالصة
الفضائیة لتقدیر قیم المع贸اییر الت贸ي ت贸م وض贸عھا م贸ن قب贸ل تم استخدام اسلوبي الجرد االرضي والبیانات  

المنظمات الدولی贸ة لتقی贸یم حال贸ة الغاب贸ات وق贸د تب贸ین م贸ن خ贸الل ذل贸ك ب贸أن غاب贸ة زاویت贸ا تق贸وم بالدرج贸ة االول贸ى 
بواجب سیاحي وھي غابات غیر انتاجیة كما انھا تقوم بالواجب الوقائي وان نسبة مس贸احة الغاب贸ات بلغ贸ت 

كم贸贸ا ان贸贸ھ ق贸贸د ت贸贸م حس贸贸اب المخ贸贸زون الخش贸贸بي لھ贸贸ذه الغاب贸贸ات وال贸贸ذي للمنطق贸贸ة، الی贸贸ة م贸贸ن المس贸贸احة االجم% ١٥
مات لمعظ贸م المؤش贸رات الموض贸وعة ف贸ي ھ贸ذا الس贸یاق یألف متر مكعب وشملت الدراسة اعطاء تقی ٤٤قدر

وقد وضعت في جدول خاص ،ومن خالل ذلك تم استنباط سیاسة یمكن تطبیقھا على ھ贸ذه الغاب贸ات تتمث贸ل 
یة ودمجھا مع سیاسة الغابات المتعددة وصوال بغابات زاویتا الى تحقیق االنت贸اج ال贸دائم بالسیاسة االشتراك

وتوص贸贸ل  .ل贸贸ىالس贸贸یاحیة والوقائی贸贸ة وانت贸贸اج الخش贸贸ب مس贸贸تقبال بص贸贸ورة مثوالمس贸贸تمر ف贸贸ي اتجاھاتھ贸贸ا االنتاجی贸贸ة 
 عم贸贸ل الس贸贸دود المؤقت贸贸ة لالس贸贸تفادة م贸贸ن می贸贸اه االمط贸贸ار ف贸贸ي موس贸贸مھا واس贸贸تخدامھا وق贸贸تالبح贸贸ث ال贸贸ى ض贸贸رورة 

حالی贸ا والمتوق贸ع تفاقمھ贸ا مس贸تقبال، فض贸ال  نظرا الزمة المیاه القائم贸ة الحاجة الغراض الغابات والزراعة ،
تحدی贸贸贸د من贸贸贸اطق خاص贸贸贸ة یمكنھ贸贸贸ا ان تك贸贸贸ون محمی贸贸贸ات نباتی贸贸贸ة وحیوانی贸贸贸ة وخاص贸贸贸ة لالن贸贸贸واع المعرض贸贸贸ة ع贸贸贸ن 

، ت الص贸یدالی贸لالنقراض من النباتات والحیوانات البریة ، م贸ع تطبی贸ق ال贸نص الق贸انوني الخ贸اص بتنظ贸یم عم
 . الموضوعة في ھذا المجال في جدول ضمن النتائجنتائج تطبیق المعاییر جمیع كما تم عرض 

  
  المقدمة

المحلیة ال贸ى التوج贸ھ نح贸و المدنیة تشیر التجارب والبحوث الحدیثة لبرنامج الغابات  في المجتمعات        
ن贸ي مص贸الح االف贸راد ال贸ذین یعتم贸دون عل贸ى االشكال الجدیدة للتعامالت مع الغابات م贸ن خ贸الل اس贸تھداف وتب

وتحقیق متطلبات معیشتھم كم贸ا وتش贸یر صول على مایساعدھم  في مجال استمرار حیاتھم لحالغابات في ا
تلك الدراس贸ات ال贸ى الحاج贸ة لت贸وفیر ف贸رص االس贸تثمار ووض贸ع  ترتیب贸ات تتن贸اول ایض贸ا العالق贸ات فیم贸ا ب贸ین 

 ق منھ贸ا السیاس贸ات الجزئی贸ةث贸ات والسیاسات العامة التي تنباعات االقتصادیة والعالقة بین تلك القطاعالقط
الت贸贸ي تخص贸贸نا ھن贸贸ا سیاس贸贸ات الغاب贸贸ات الت贸贸ي یمك贸贸ن م贸贸ن خاللھ贸贸ا تحدی贸贸د كیفی贸贸ة اس贸贸تخدام الش贸贸عوب لمواردھ贸贸ا و

ومن المتعارف علی贸ھ ب贸ان السیاس贸ات الرش贸یدة تحت贸اج ال贸ى ادوات یمك贸ن  .الغاباتیة  بشكل اقتصادي ورشید
ق贸贸ق ذل贸ك بالس贸عي للوص贸ول ال贸贸ى ححقی贸ق االھ贸داف الموض贸وعة ویمك贸ن ان نم贸ن خاللھ贸ا المض贸ي ق贸دما ف贸贸ي ت

م贸ن تحقی贸ق مص贸لحة االجی贸ال الحالی贸ة ومص贸لحة س贸تمر ف贸ي الغاب贸ة لك贸ي ت贸تمكن ھ贸ذه الغاب贸ة لما الدائماالنتاج 
 ف贸قستدامة للغاب贸ة  ومالتنمیة السیر باتجاه المتطلبات ذلك تقع في  إن. جیال القادمة  على نحو متناسق اال

والمب贸ادئ  األس贸سق贸د وض贸ع  ) John Mill (االقتصادي االنكلیزي الفیلسوفكان  إذ ،لحدیثة لھاا األسس
 ،وأخ贸رونGranholm (الخمس贸ینات م贸ن الق贸رن الث贸امن العش贸ر  ف贸يوذلك  ألغاباتيلھذا المفھوم الرئیسیة 

الغاب贸贸ات م贸贸ن خ贸贸الل  أوض贸贸اعحس贸贸ین یر وتتط贸贸و إل贸贸ىھ贸贸ذا المص贸贸طلح ال贸贸ذي یش贸贸یر بوت贸贸والى االھتم贸贸ام ) ١٩٩٦
وم贸ؤتمر البیئ贸ة  ١٩٨٧ع贸ام    Brandt landوتقری贸ر  ١٩٧٢م贸ؤتمر س贸توكھولم  منھ贸امؤتمرات وتقاریر 

واجباتھ贸贸ا والمحافظ贸贸ة عل贸贸ى الغاب贸贸ات  إل贸贸ىف贸贸ي البرازی贸贸ل وق贸贸د كان贸贸ت جمیعھ贸贸ا  ت贸贸دعو  ١٩٩٢والتنمی贸贸ة ع贸贸ام 
  .مین توفیر الحاجات في المستقبل تأ مع استمراریة حاضرھا بصورة جیدة في 

علمیة واقتصادیة تتطل贸ب  أسس إلىة دسیاسة غاباتیة رشیدة مستن بإتباعستدامة للغابات مال التنمیة إن     
اتھ贸ا م贸ع القطاع贸ات تع贸ددة وعالقاتھ贸ا الداخلی贸ة فض贸ال ع贸ن عالقمال الجوان贸ب العمل عل贸ى تقی贸یم الغاب贸ات م贸ن

فیر العدی贸د الغاب贸ات ودورھ贸ا ف贸ي ت贸و أھمی贸ةالتي تمثل المجتمع الذي ھو الحد الفاصل للحك贸م عل贸ى  األخرى
في المجتمع وخاصة تلك المجتمعات السكانیة التي تسكن بالقرب م贸ن الغاب贸ات  اإلفرادمن المجاالت لدعم 

وظ贸روف الغاب贸ات المختلف贸ة وف贸ي  أوض贸اعت贸تالئم م贸ع  أنمختلفة من السیاسات التي یمك贸ن  أنواعتوجد  إذ.
دم لتحدی贸د العملی贸ات الغاباتی贸ة سیاس贸ة القط贸ع ف贸ي الغاب贸ات تس贸تخ أنب贸 )٢٠٠٠( Kare ھذا الس贸یاق فق贸د ذك贸ر

  : اآلتیة
 .التوازن بین مقادیر الحجم أو الدخل -١

  ٢٠١١ / ٥/  ٩وقبولھ  ٢٠١٠/   ٣/ ١١تاریخ تسلم البحث  
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 .ومن ثم التخطیط لذلك على المدى البعیدتحدید ھذه التوازنات خالل فترات زمنیة محددة  -٢
 .لألشجار الممثل لدورة القطعإجراء عملیات االستثمار الغاباتیة في العمر الصحیح  -٣
 .باالعتماد على زیادة القیمة بتقدم عمر األشجاراستثمار الغابة  -٤

 إدارةتحدید النظم والسیاسات البیئیة تسھل في وضع خطة  أن إلى) ٢٠٠٠(  Abidu أشاركما 
حاضرا مع  األفرادحاجات  لغابات المناطق الجافة وشبھ الجافة وھذا یعني تطبیق سیاسات تحقق

تطویر الجوانب االقتصادیة مع  إلىالقادمة وھذا یؤدي  األجیالعدم تدمیر البیئة الالزمة لمعیشة  مراعاة
بأن   )١٩٩٩(    UNEPحاالت مستقرة نسبیا ، وقد ذكر تقریر إلىالربط بینھا وبین المجتمع وصوال 

و  أھم معوقات استمرار یعد من األدنىعدم وجود المعلومات الفنیة الخاصة بالغابات في اقلیم الشرق 
  .تطویر معاییر ومؤشرات التقییم الخاصة بالسیاسات البیئیة والغاباتیة

ف贸贸ي محافظ贸贸ة دھ贸贸وك والت贸贸ي تبع贸贸د ع贸贸ن مرك贸贸ز  یعی贸贸ةنطل贸贸ق ت贸贸م اختی贸贸ار غاب贸贸ة زاویت贸贸ا الطبموم贸贸ن ھ贸贸ذا ال       
ا المنطق贸ة ئدة ف贸ي ھ贸ذاالس贸 األشجارھكتار وان  ٥٧٨كم شماال والتي تبلغ مساحتھا  ١٦محافظة دھوك ب 

اما االنواع الشجریة االخرى في المنطق贸ة   .Pinus brutia Tenي وتالصنوبر البر أشجارالغاباتیة ھي 
ان غاب贸ة  ،الخضراء وانواع اخرى من الش贸جیراتفتتمثل باشجار البلوط واللوز والسماق والعرعر وحبة 

، وان ٣٦° ٥٥‾و    ٣٦°٥٣‾ وخط贸ي ع贸رض. ش贸رقا   ‾١٠ ٤٣°و‾٨ ٤٣° زاویتا تقع بین خطي طول
تش贸كل  م ع贸ن مس贸توى س贸طح البحر،كم贸ا ان المنطق贸ة )١٢٧٠-٨٣٠(ھذه المنطقة تق贸ع عل贸ى ارتف贸اع م贸ابین 

الجن贸贸وبي الش贸贸رقي ام贸贸ا جزئھ贸贸ا  سلس贸贸لة جبلی贸贸ة منح贸贸درة ویق贸贸در انح贸贸دارھا ب贸贸ین الش贸贸دید والمعت贸贸دل ف贸贸ي قس贸贸مھا
  . %٩٦-٧ین ب د لبمع الشمالي فأنھ اقل شدة في االنحدار ، اذ یتراوح انحدار المنطقة

روف ظ贸تتعرض غابات زاویتا الى . ا طینیة ناتجة من تفتت صخور  االموتمتاز تربة المنطقة بأنھ       
بیئیة ومناخیة قاسیة جدا تتمثل بتباین كبیر بین درج贸ات الح贸رارة ومق贸دار االمط贸ار الس贸اقطة علیھ贸ا خ贸الل 

وصلت معدالت كمیة االمطار الس贸اقطة مطار والثلوج على المنطقة وقد السنة ففي فصل الشتاء تسقط اال
وب贸ة طملم في شھر كانون الثاني كحد اعلى وبر٢١٥علیھا خالل السنوات الخمسة الماضیة الى أكثر من 

بش贸ھر حزی贸ران  وتنتھ贸ي  في حین تنعدم االمطار في اربعة أشھر من السنة تب贸دأ% ٦٧.٢٥نسبیة مقداره 
البیان贸ات الت贸ي ت贸م ت الت贸ي تتع贸رض لھ贸ا المنطق贸ة فق贸د اش贸اراما درجات الحرارة المتباینة ج贸دا و بشھر أیلول

م بینم贸ا كان贸ت ٠.٨٣٣°-جمعھا بأن ادنى درج贸ة ح贸رارة ص贸غرى ف贸ي ش贸ھر ك贸انون االول ق贸د وص贸لت ال贸ى 
وتش贸贸یر البیان贸贸ات ال贸贸ى أن .ف贸贸ي ش贸贸ھر آب خ贸贸الل الفت贸贸رة المش贸贸ار الیھ贸贸ا س贸贸ابقا م٣٩° درج贸贸ة الح贸贸رارة العظم贸贸ى 

خالل الفترات االكثر جفافا في الس贸نة وذل贸ك لكونھ贸ا منطق贸ة % ٣٥ الرطوبة النسبیة في المنطقة التقل عن
ان المشكلة التي دعتنا الى التفكیر باجراء ھذه الدراسة ھ贸ي حال贸ة العاب贸ات ومكانتھ贸ا ف贸ي المجتم贸ع،  .جبلیة
كانت مساحات الغابات الطبیعیة في الع贸الم تف贸وق حاج贸ة و اس贸تھالك االف贸راد م贸ن منتجاتھ贸ا ،ل贸ذلك ل贸م حیث 

لكن بتقدم ال贸زمن وزی贸ادة ع贸دد الس贸كان ف贸ي من贸اطق الع贸الم المختلف贸ة .ة وضع سیاسة لتلك الغابات تتولد فكر
وبدرجة تصاعدیة ادى الى التفكیر ف贸ي وض贸ع السیاس贸ة الغاباتی贸ة الت贸ي یمكنھ贸ا تنظ贸یم حال贸ة الغاب贸ات لتك贸ون 

جمی贸ع االعم贸ال  عنصرا فعاال في المجتمع االقتصادي االمر الذي یتطلب تدخل االنس贸ان االیج贸ابي لتنظ贸یم
الغاباتیة من جھة وعالقة الغابة بالمجتمع من جھة اخرى ، ولكن عند اجراء المعاینة على غابات زاویتا 
تبین بأنھا تخضع لبعض التعلیم贸ات البس贸یطة الت贸ي التن贸درج ض贸من س贸تراتیجیات سیاس贸ة الغاب贸ات والیوج贸د 

رة للمنطقة وسكانھا وك贸ذلك عل贸ى مس贸توى خطة علمیة الدارتھا ، وبما أن ھذه الغابات تعد ذات أھمیة كبی
ما تمت贸از ب贸ھ م贸ن موق贸ع یتناس贸ب ومفھ贸وم لالعراق بكاملھ حیث یزورھا االفراد من مختلف مناطق العراق 

الغاب贸贸ات الس贸贸یاحیة فض贸贸ال ع贸贸ن ك贸贸ون ھ贸贸ذه الغاب贸贸ات تق贸贸وم بالواج贸贸ب الوق贸贸ائي م贸贸ن حمای贸贸ة الترب贸贸ة م贸贸ن التعری贸贸ة 
ھ贸ذه  ینف贸ذ ف贸ي وان كل م贸ا.الواجب االنتاجي في اجزاء منھاب أن تقوم واالنجراف كما ویمكن لھذه الغابات

الغاب贸贸ات ل贸贸م یخط贸贸ط ل贸贸ھ نتیج贸贸ة ع贸贸دم التفكی贸贸ر ج贸贸دیا بوض贸贸ع سیاس贸贸ة ت贸贸تالئم م贸贸ع مفھ贸贸وم وموق贸贸ع وواجب贸贸ات ھ贸贸ذه 
الغابات اذ تعد ھذه احدى مشاكل الغاب贸ات الت贸ي یج贸ب حلھ贸ا ع贸ن طری贸ق اج贸راء الدراس贸ات والبح贸وث الت贸ي 

یاس贸ة رش贸یدة لھ贸ذه الغاب贸ات لك贸ي یمكنھ贸ا القی贸ام بواجباتھ贸ا بش贸كل جی贸د تعتمد على اسس رئیسیة في وضع س
 .ومن ھنا جاءت فكرة البحث للوصول بھذه الغابات الى درجة عالی贸ة م贸ن التقنی贸ة االداری贸ة ف贸ي المس贸تقبل.

  :لذا تسعى الدراسة الى تحقیق االھداف االتیة
  .لوجیا والبیئة والمجتمع وغیرھاتقییم الجوانب الغاباتیة المختلفة المتعلقة باالقتصاد والبایو -١
 .مناقشة الوضع الحالي لغابات زاویتة والسیاسة المطبقة علیھا سابقا وحتى االن -٢
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وضع خطوات رئیسیة للتعامل م贸ع غاب贸ات المنطق贸ة المخت贸ارة لتمث贸ل سیاس贸ة رش贸یدة ف贸ي التطبی贸ق  -٣
 . وفق قوانین الغابات المعتمدة

م تقنی贸贸贸ات متط贸贸贸ورة، وتحدی贸贸贸د المن贸贸贸اطق اعط贸贸贸اء ص贸贸贸ورة واض贸贸贸حة ع贸贸贸ن منطق贸贸贸ة الدراس贸贸贸ة باس贸贸贸تخدا -٤
المغط贸贸贸ات باالش贸贸贸جار والخالی贸贸贸ة منھ贸贸贸ا واالخ贸贸贸رى المس贸贸贸تغلة ف贸贸贸ي اس贸贸贸تخدامات اخ贸贸贸رى والمن贸贸贸اطق 
المتضررة جراء سیاسة الغاب贸ات المطبق贸ة س贸ابقا فض贸ال ع贸ن من贸اطق التعری贸ة واالنجراف贸ات لترب贸ة 

 .المنطقة
ول贸贸تكن مفتاح贸贸ا للتعام贸贸ل م贸贸ع انموذج贸贸ا لتحدی贸贸د معطی贸贸ات الغاب贸贸ات ف贸贸ي المنطق贸贸ة، جع贸贸ل ھ贸贸ذه الدراس贸贸ة  -٥

الغاب贸贸ات ف贸贸ي المن贸贸اطق االخ贸贸رى، وتحدی贸贸د السیاس贸贸ات المالئم贸贸ة لھ贸贸ا الدارتھ贸贸ا باالس贸贸الیب العلمی贸贸ة 
 .وتحقیق مبدا االنتاج الدائم المستمر فیھا

ان غاب贸贸ة زاویت贸贸ا  "غ贸贸راض المعالج贸贸ة تمثل贸贸ت بم贸贸ا ی贸贸اتي ل贸贸ذا ك贸贸ان الب贸贸د م贸贸ن وض贸贸ع فرض贸贸یة للدراس贸贸ة ال      
طة اس贸贸تنادا ال贸贸ى بع贸贸ض التعلیم贸贸ات الخاص贸贸ة بالمحافظ贸贸ة عل贸贸ى الغاب贸贸ات م贸贸ع ارش贸贸ادات ت贸贸داربمبادئ أولی贸贸ة بس贸贸ی

المش贸رفون عل贸ى الغاب贸ة، اال ان وض贸ع سیاس贸ة علمی贸ة رش贸یدة لغاب贸ات زاویت贸ا  مس贸تندة ال贸ى و وخبرة العم贸ال
  . "مة لتحقیق االھداف بشكل أمثلاعلى مسار االدارة المستد یؤدي الى وضعھا معاییر عالمیة ومحلیة

كما نشیر ھنا الى انھ قد اجریت بعض الدراسات سابقا عل贸ى غاب贸ات زاویت贸ة ش贸ملت جوان贸ب اج贸راء        
ووض贸ع ج贸贸داول حج贸وم لالش贸贸جار الموج贸ودة فیھ贸贸ا اال ان贸ھ التوج贸د دراس贸贸ة س贸ابقة تطرق贸贸ت ال贸ى م贸贸ا القیاس贸ات 

واالجتماعیة الت贸ي یتعلق بسیاسة الغابات في المنطقة، وال باتجاه تطبیق معاییر التقییم االقتصادیة والبیئیة 
ومن الدراس贸ات الس贸ابقة المش贸ار . تنصب في التوجھ لتحقیق مبدا ادارة االنتاج الدائم المستمر لھذه الغابات

وذل贸贸ك  ،لتحدی贸贸د حج贸وم اش贸贸جار الص贸نوبر) ١٩٨٠( .Kalkhanاجراھ贸ا بایومتری贸贸ة ال贸ى اتجاھاتھ贸贸ا، دراس贸ة 
 -Alكم贸ا اج贸رى . الكل贸ي لالش贸جارعن طریق استخدام مؤش贸رات القط贸ر عن贸د مس贸توى الص贸در واالرتف贸اع 

Zuhary )وم فیھا استخدم دراسة  ) ٢٠٠٦贸دیر حج贸یة لتق贸رق ریاض贸ي اربعة ط贸نوبر البروت贸اجر الص贸مش
في خمسة مناطق في شمال العراق ھي قارقارافا، سندور، بادى، كفلسن، سواره توكا وقد تم وض贸ع م贸ن 

فق贸د ) ٢٠٠٧( Qadeerام贸ا . حج贸م النس贸بيخالل الدراسة جداول الحجم الكلي ودال贸ة االس贸تدقاق ونم贸اذج ال
حول العالقة بین انواع طرق الغابات وبعض وس贸ائل النق贸ل االول贸ي لص贸نوبر بروتی贸ا تطرقت في دراستھا 

ال贸ى اع贸داد خط贸ة لالس贸تثمار وال贸ى تق贸دیرات الحج贸وم وتوزی贸ع الخ贸زین الخش贸بي وحس贸اب  افي منطقة زاویت
   .اویتالتكالیف الخاصة بطرق الغابات في منطقة غابات زا

  
  وطرائقھ مواد البحث

 و یولوجی贸ةیة المطبقة ومعرفة اتجاھاتھ贸ا البالغرض تطبیق المعاییر المتعددة لتقییم السیاسات الحال        
حیة والبیئی贸贸贸ة واالجتماعی贸贸贸ة وغیرھ贸贸贸ا م贸贸贸ن خ贸贸贸الل العم贸贸贸ل عل贸贸贸ى تحدی贸贸贸د نت贸贸贸ائج المع贸贸贸اییر اص贸贸贸ادیة والس贸贸贸یاألقت

ر المع贸اییر المقدم贸ة م贸ن قب贸ل المنظم贸ات والھیئ贸ات الدولی贸ة عتم贸اد وتط贸ویاالموضوعة في ھذا االتج贸اه ، ت贸م 
المعنی贸贸ة منھ贸贸ا المع贸贸اییر المقدم贸贸ة م贸贸ن قب贸贸ل المنظم贸贸ات الدولی贸贸ة الحكومی贸贸ة وغی贸贸ر الحكومی贸贸ة ف贸贸ي الجوان贸贸ب 

المس贸贸تدامة  للتنمی贸贸ة االجتماعی贸贸ة واالقتص贸贸ادیة  والبیئی贸贸ة والھ贸贸واء الج贸贸وي والفض贸贸الت والجوان贸贸ب المؤسس贸贸یة
ت رعایة االمم المتحدة ، والت贸ي ت贸م حوت ١٩٩٢بالبرازیل عام دي جانیرو  وفي مؤتمر ریوالتي اقترحت 
فض贸贸ال ع贸ن المؤش贸رات والمع贸贸اییر ل贸الدارة المس贸贸تدامة للغاب贸ات الت贸ي اعتم贸贸دة م贸ن قب贸贸ل  ١٩٩٦اقرارھ贸ا ع贸ام 

،وك贸贸ذلك مؤش贸贸رات ف贸贸ي  ١٩٩٨-١٩٩٧-١٩٩٦للس贸贸نوات   UNEPالف贸贸او و برن贸贸امج االم贸贸م المتح贸贸دة للبیئ贸贸ة
والس贸یا  FAOو )١٩٩٩(الزراع贸ي البیول贸وجيوالتنوع  ) ١٩٩٧( ) (Bionet, IUCNالبیولوجيالتنوع 

    ).١٩٩٩( Steckحة المستدامة
المع贸贸اییر والمؤش贸贸رات الخاص贸贸ة بتق贸贸یم اس贸贸تدامة ال贸贸نظم والسیاس贸贸ات  وق贸贸د قمن贸贸ا باس贸贸تعراض  ووض贸贸ع         

ه العابات ف贸ي منطق贸ة الغاباتیة لغرض تطبیقھا واستعراض نتائجھا على غابات منطقة زاویتا حیث تقع ھذ
على وش贸ھورھاشبھ جافة تتركز االمطار في فصل قصیر من السنة  ویسود الجفاف ف贸ي ب贸اقي ای贸ام الس贸نة 

وبالت贸贸الي تك贸贸ون ھ贸贸ذه المن贸贸اطق  ال贸贸رغم م贸贸ن ان الغط贸贸اء النب贸贸اتي اجم贸贸اال ال یت贸贸أثر ف贸贸ي المنطق贸贸ة قی贸贸د الدراس贸贸ة
ر والغیر المباشر م贸ن اخش贸اب واغ贸راض معرضة للخطر علما بانھا مصدرا مھما لالنتاج الغاباتي المباش

 وقائی贸贸ة ض贸贸د انج贸贸راف الترب贸贸ة والت贸贸أثیر علیھ贸贸ا فض贸贸ال ع贸贸ن مس贸贸اھماتھا ف贸贸ي الجوان贸贸ب الس贸贸یاحیة ذات االھمی贸贸ة
اال ان المنطقة ق贸د تعرض贸ت ف贸ي الس贸ابق ال贸ى تج贸اوزات كبی贸رة أدت ال贸ى ازال贸ة .العالیة في المنطقة  النسبیة

وبذلك س贸وف نق贸وم ف贸ي ھا خالی贸ة م贸ن االش贸جاریاراض贸 االشجار من مساحات منھا بحیث اصبحت قس贸م م贸ن



 مجلة زراعة الرافدین
ISSN: 2224-9796 (Online)  

  ٢٠١٢ )٢(العدد ) ٤٠( المجلد
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 ١٩٥

ف贸ي الفت贸رة  ھذه المرحلة بتقیم حال贸ة الغاب贸ة ف贸ي الوق贸ت الحاض贸ر م贸ع تقی贸یم السیاس贸ة الغاباتی贸ة المطب贸ق علیھ贸ا
انھ贸ا ت贸دار طوعی贸ا م贸ن دون سیاس贸ة مح贸ددة م贸ع اج贸راء تقیم贸ات  ممعرفة نوع السیاسة المطبقة ا والماضیة 

تطبی贸ق المع贸اییر والمؤش贸رات  وفقوغیرھا یولوجیة واالقتصادیة واالجتماعیة لجوانب الغابة المختلفة البا
     -: االتیة

ی贸ة ومع贸دالت تغیرھ贸ا عب贸ر ال贸زمن والكتل贸ة الحی贸ة ئومدیات مصادر الغابة ویشمل المساحة ونس贸بتھا الم -١
 .المتاحة 

ی贸ة م贸ن غط贸اء نب贸اتي وحمایت贸ھ ف贸ي من贸اطق الغاب贸ات ویش贸مل توزی贸ع ال贸نظم البیئ البیولوجيمعیار التنوع  -٢
      طبیعي واصطناعي

واالن贸贸واع الش贸贸جیریة والتجدی贸贸د الطبیع贸贸ي وكثاف贸贸ة . والمؤش贸贸رات الخاص贸贸ة ب贸贸األنواع وك贸贸ذلك المحمی贸贸ات    
 .تواجدھا  االنواع في اماكن

معی贸贸ار الجوان贸贸ب الحیوی贸贸ة وتكاملھ贸贸ا ویش贸贸مل المس贸贸احات المعرض贸贸ة للحرائ贸贸ق والعواص贸贸ف واألم贸贸راض  -٣
  والمؤثرات  والحشرات

تھالك الج贸ائر والرع贸ي والمنافس贸ة عن المؤشرات الخاصة بتدھور الموقع نتیجة األس贸 فضال األخرى    
  قبل القطاعات  من
 .األخرى    

معی贸贸ار الس贸贸عة األنتاجی贸贸ة والوظ贸贸ائف ویش贸贸مل انت贸贸اج األخش贸贸اب وانت贸贸اج المنتج贸贸ات االخ贸贸رى غی贸贸ر الخش贸贸بیة  -٤
   اإلنتاجوالتوازن بین زیادة 

  .شجار الغابات والقطع أل واالستثمار    
معیار وظائف الحمایة البیئیة للغابات واألراضي ویشمل األراضي المدارة كغاب贸ات وقائی贸ة واألخ贸رى  -٥ 

  التي تعد كأحواض 
وأخی贸贸را الت贸贸ي ت贸贸دار لحمای贸贸ة الترب贸贸ة م贸贸ن الم贸贸ؤثرات الخارجی贸贸ة وكف贸贸اءة الغاب贸贸ات الس贸贸یاحیة  أنھ贸贸ر وك贸贸ذلك     

  .االشجار لھذه االغراض
تطویر الجوانب األجتماعیة واألقتصادیة للغابة ،ویشمل قیمة المنتجات الخش贸بیة وغی贸ر معیار صیانة و -٦

  الخشبیة ومنھا 
  .فرص العمل والمساھمة في التنمیة واألمن الغذائي وتوفیرالسیاحة      

معیار الجوانب القانونیة والمؤسساتیة ویشمل السیاسات والتشریعات على المستوى الوطني والتش贸اور  -٧
  .واإلرشادیةالمدنیة وتنفیذ البحوث المجتمعات مع 
ت لتطبی贸贸ق المع贸贸اییر والمؤش贸贸رات الت贸贸ي ذك贸贸ر التخط贸贸یط ت贸贸م الخ贸贸روج ال贸贸ى غاب贸贸ات زاویت贸贸ا وت贸贸م  ل贸贸ذا فق贸贸د      

ح贸دد بع贸د ذل贸ك االدارة المس贸تدامة والسیاس贸ة الرش贸یدة الواج贸ب اتباعھ贸ا تلتحدید ووضع نت贸ائج ك贸ل منھ贸ا ك贸ي 
  :ي اتمایتجاه ھذه الغابات لذا تم اجراء 

من خ贸الل اس贸تخدام البیان贸ات الفض贸ائیة ) غابة زاویتا (حساب المساحة االجمالیة لمنطقة الدراسة  -١
   .للمنطقة وتحدید حدودھا خارطةووضع  )٢و ١(الشكل  ةالمرفق اتالبیان فقو

منھا فضال  والمناطق االخرى الخالیةاستخدام البیان الفضائي لتحدید مناطق تواجد االشجار   -٢
  غاباتيالغیر  األخرىاالستخدامات  طقعن منا

تحدید كثافة االشجار في الوحدات التي تم تحدیدھا على انھا مناطق اشجار وبذلك تم تأشیرھا  -٣
   وتمعلى الخارطة 

  .جولة میدانیة لتحدید تلك الكثافات  إجراء    
ر اقة المتواجد علیھا اشجاذ تم تقسیم المنطاخذ نماذج من القطع الغاباتیة ذات الكثافات المختلفة  -٤

         ثالثة  إلىالصنوبر 
كثیفة والثانیة متوسطة الكثافة واالخرى قلیلة الكثافة كما وتم تحدید عدد القطع  ألولىا كثافات     

  في الكثافات الثالثة 
حیث اخذت عینات وكذلك كمیة المخزون الخشبي لكل كثافة وذلك بطریقة العینات  ومساحتھا     

      موقع وحسب  في كل
لكل مساحة وبالتالي  حسبتمن خالل حساب حجوم االشجار في كل عینة ثم الخشبي  المخزون     

  تم حساب المخزون 
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 ١٩٦

   .التقدیري للغابة بكاملھا ومن ثم تقییم المخزون الخشبي مالیا  الخشبي     
انواع الغطاء النباتي  من خالل الرجوع الى المصادر والبحوث الخاصة بمنطقة الدراسة لتحدید -٥

  المتواجد في المنطقة 
وتم تحدید االنواع النباتیة واوقات  وتحدید استخداماتھ فقد تم اجراء جوالت میدانیة لھذا الغرض    

       ظھورھا وكمیات 
  .تحدید التنوع البایولوجي في المنطقة  أیضاوتم والعائدات منھا  إنتاجھا    

ساعدة شعبة غابات زاویتا ایضا وتم مم تحدید المناطق السیاحیة وببأجراء المسح المیداني ت -٦
  تقییم ھذا االستخدام 

وعائداتھ ومساھمتھ في دعم الغابة ومردواتھ في المحافظة على الغابة والوصول الى االنتاج     
  المستمر بدواعي سیاحیة 

وحددت كنسب ت في التربة بالرجوع الى البیان الفضائي تم تحدید مناطق التعریة واالنجرافا -٧
  .مئویة 

كما وحددت المناطق التي تعرضت للحرائق في الفترة الزمنیة السابقة  وحددت مساحاتھا ومن  -٨
  ثم الحالة الجدیدة لھذه 

   .وبدرجة كبیرة عن طریق التجدید الطبیعي تجدیدھا إعادة, المناطق بعد العنایة بھا    
حددت المساحات التي تم استغاللھا استغالال جائرا بعملیات القطع لغرض الحصول على خشب  -٩

  في  الغابةمن  الوقود 
  .في الوقت الحاضر  المناطقتلك  إلیھ ألتالفترة الماضیة وما     

  .تحدید مناطق الرعي كما وتم تقییم العملیة من الجوانب المالیة واالقتصادیة  تم -١٠
معرفة مساھمة ھذه الغابات في توفیر فرص العمل داخل الغابة والقطاعات االخرى  لغرض -١١

        ات العالقة وتأثیراتھا ذ
تم اعداد  فقدالمجتمع وتحسین الظرف المعیشیة لسكان  المنطقة في فصول السنة المختلفة  على      

      استمارة االستبیان 
  .دیة لھذه العملیات العالقات والجوانب االقتصالتحدید       

من خالل اللقاء مع مجامیع سكانیة في المنطقة تم التوصل الى درجة الثقافة بشكل تقریبي نتیجة  -١٢
              وجود الغابات 

سكان المنطقة بطبقات اجتماعیة مختلفة الثقافة التي انعكسة بدورھا على الجوانب   اختالطو      
      الثقافیة واالجتماعیة 

  . لسكان المنطقة       
كمیات الخشب المستخدم كحطب أو الغراض الوقود في المنطقة من خالل االسئلة  حددت -١٣ 

  الموجھة الى شعبة غابات 
  .زاویتا وكذلك المواطنین الساكنین بالقرب من الغابة        

ت االیجابي في التي تزرع داخل الغابة او بالقرب منھا وما ھو دور الغابا حددت المحاصیل  -١٤
  التأثیر على ھذه 

  .المحاصیل       
تم تحدید المساحات المصابة باالضرار وتم  فقةمن خالل البیان الفضائي ومن الصورة المر -١٥

  تحدید ھذه المساحات 
  .یة من المساحة االجمالیة  والمساحة الغاباتیة في المناطق الكثیفة ئوونسبتھا الم      

في الغابة وتأثیراتھا وتأثرھا بالنوع االصلي السائد نواع الشجریة المختلفة تم تحدید حجم اال -١٦
  ). صنوبر بروتیا(
تم تحدید مناطق مساقط المیاه وجمعت البیانات الخاصة بالمخزون المائي في المنطقة ودور  -١٧

  . الغابات في ھذا الجانب 
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البیان المصنف لمنطقة  :)  ٢(  الشكل            منطقة الدراسةل خام البیان الفضائي :) ١( الشكل  
  الدراسة

  
  أصناف الغطاء األرضي في منطقة الدراسة):  ١( الجدول 

  
  النتائج والمناقشة

تمث贸贸ل ب贸贸الجرد االرض贸贸ي واج贸贸راء الج贸贸والت المیدانی贸贸ة نتیج贸贸ة اس贸贸تخدام تقنی贸贸ات قس贸贸م منھ贸贸ا بس贸贸یطة        
س贸贸ابات لتحدی贸贸د االجوب贸贸ة عل贸贸ى المع贸贸اییر الموض贸贸وعة ف贸贸ي الجان贸贸ب المتك贸贸ررة واج贸贸راء القیاس贸贸ات والح

ى تتض贸贸من اس贸贸تخدام التطبیق贸贸ي م贸贸ن البح贸贸ث ف贸贸ي ح贸贸ین ت贸贸م اس贸贸تخدام تقنی贸贸ات متط贸贸ورة ف贸贸ي مج贸贸االت اخ贸贸ر
معطیات التحسس النائي والبیانات الفض贸ائیة لالجاب贸ة عل贸ى الع贸دد االخ贸ر م贸ن تل贸ك المع贸اییر م贸ع اع贸داد 

   -:لدراسة وكانت النتائج كما یلي فضائیة لمنطقة الالخرائط والبیانات ا
العملی贸ات التطبیقی贸ة  إج贸راءالت贸ي ت贸م اس贸تنباطھا م贸ن  واألخرىالبیانات التي تم الحصول علیھا  إن     

 %١٥لمنطق贸ة الدراس贸ة كان贸ت بح贸دود  اإلجمالی贸ةالمس贸احة  إلىنسبة مساحة الغابة   إنوالحسابیة نجد 
بنس贸بة جی贸دة  تتغطیھ贸ا كان贸م بالمنطق贸ة والغاب贸ات الت贸ي تشجر نتیجة االھتم贸ا بدأتالمساحة التي  أن إال

فیھ贸ا كم贸ا نج贸د ان贸ھ  األشجارتحسین وضع الغابات وزیادة مساحتھا و عدد  إلىوسوف تؤدي مستقبال 
المت贸وفرة ف贸ي المنطق贸ة  اإلمكانی贸اتلالس贸تفادة م贸ن ) Agroforestry(یوجد توج贸ھ جی贸د فیم贸ا یخ贸ص ال

مع تحسین الوض贸ع االقتص贸ادي للمنطق贸ة كم贸ا وت贸م  األرض إنتاجیةلغرض المساھمة المثلى في زیادة 
متر مكعب تقریبا وھي كمیات قلیلة مقارن贸ة بمس贸احة المنطق贸ة وان ) ٤٤١٦٨( الخشبي زینخالتقدیر 

ث贸ر الس贸لبي ف贸ي ألا اوالت贸ي ك贸ان لھ贸 السبب في ذلك ھو زی贸ادة المس贸احة الفارغ贸ة غی贸ر المس贸تغلة غاباتی贸ا
 أس贸贸عار إل贸贸ىوق贸贸د ق贸贸درت قیم贸贸ة  ھ贸贸ذا الخ贸زین الخش贸贸بي اس贸贸تنادا كم贸ا  ألغاب贸贸اتيانخف贸اض الخ贸贸زین الخش贸贸بي 
دین贸ار  ألف)٣٠٠(عن سعر المتر المكعب الواحد من الخشب والذي قدر بالسوق بعد جمع البیانات 

 األراض贸贸يولك贸贸ن عن贸贸د تق贸贸دیر اس贸贸تغالل .ملی贸贸ون دین贸贸ار ) ١٣٢٥٠(فكان贸贸ت قیم贸贸ة الخ贸贸زین الن贸贸امي تقریب贸贸ا 
دین贸ار س贸نویا وھ贸ي مب贸الغ )١٣٠٠٠٠٠(لغ المق贸درة بح贸دود الس贸یاحیة فق贸د كان贸ت المب贸ا األكشاكلغرض 
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 ١٩٨

 إل贸ىوالس贸بب ف贸ي ذل贸ك یرج贸ع زھیدة جدا في مثل ھذه المناطق السیاحیة ذات الرواج السیاحي الع贸الي 
كثی贸رة م贸ن الس贸نة التوج贸د  أوق贸اتأنھ ف贸ي  أساسعلى  لإلیجاروالتقدیرات المتواضعة  أوالالتجاوزات 

ھ贸贸ذا  أن إالف الجوی贸贸ة القاس贸贸یة وخاص贸贸ة ف贸贸ي فص贸贸ل الش贸贸تاء حرك贸贸ة س贸贸یاحیة ف贸贸ي المنطق贸贸ة بس贸贸بب الظ贸贸رو
النظ贸ر ف贸ي ھ贸ذا الموض贸وع  إع贸ادةالسیاحیة منخفضة جدا لذا یمك贸ن  األكشاكتكون عائدات  أنالیبرر 

مش贸رعا اقتص贸ادیا ناجح贸ا  القائمة مع التفكیر في جعلھ贸ا األكشاكووضع خطة في مجال استغالل ھذه 
یوج贸د اس贸تثمار ف贸ي المنطق贸ة ف贸ي  كما وتشیر النتائج ان贸ھ ال .نطقة والدائرة الغاباتیة وسكان الم لألفراد

مجال السیاحة مثل استحصال مبالغ نقدی贸ة م贸ن الس贸یاح او وج贸ود مش贸اریع س贸یاحیة ترویجی贸ة كالفن贸ادق 
وغیر ذلك وھ贸ذا م贸ایمكن التفكی贸ر ب贸ھ مس贸تقبال ین贸تج  ضةامخیمات وساحات ممارسة الریلوالمسابح وا

وادراك الم贸贸واطن ار وتط贸贸ویر مجتم贸贸ع الغاب贸贸ة والس贸贸اكنین ب贸贸القرب منھ贸贸ا عن贸贸ھ تط贸贸ویر الغاب贸贸ة واالس贸贸تثم
الغابات والمنطقة عندما یدفع مبالغ لقاء السیاحة ویكون مستعد على ال贸دفع وھ贸ذا ھ贸و    السائح اھمیة 

احد مقاییس تقییم السیاحة كما ویمكن للجوانب ذات العالقة بالغابات من القطاع الخاص مالك الغاب贸ة 
اص من مستثمرین وسیاح واھالي المنطقة االستفادة من نتائج المقاییس التي تم اع贸دادھا والقطاع الخ

  ).٢(ووضعت ضمن الجدول
 

  على غابة زاویتا منتائج تطبیق معاییر ومؤشرات التقیی) ٢(جدول   
    المعیار الرئیسي  المعاییر الفرعیة  نتائج التقییم والتقدیرات

  دونم٢٣١٢
دونم في عام  ٣٦٠%(١٥,١
٢٠٠٩(  

  دونم سنویا) ١٥٠-١٠٠(
  )دونم٥٤٥,٠٤%(٢٢,٧١

  توجد ال
  توجد ال

  متر مكعب٤٤١٦٨
٩١% 

  المساحة-١-١-١
نسبة مساحة الغابات إلى -٢-١-١

  المساحة 
  اإلجمالیة          

  المساحة المشجرة-٣-١-١
 نسبة مساحة الزراعة البینیة-٤-١-١

  والمراعي
  أألحزمة الوقائیة-٥-١-١
  دامة الصیانة واإل-٦-١-١
  الكتلة الخشبیة ومخزون الخشب-٢-١

 المساحة تحت اإلدارة ونسبتھا        

 -١ مدیات مصادر الغابة

  
  دونم١٤٠٠
  دونم٨٠٠

  دونم١٦٠٠
٧,٧٧%  

  یوجد ال
  أنواع ٧

٤٠,٩%  
٧٥ %  

  غابة زاویتا
٢٢,٧%  

  
 متوسط الكثافة

  المساحة بنوع الغطاء النباتي-١-٢
  طبیعیة-     
  اصطناعیة-     

  احة المناطق المحمیةمس-٢-٢
  تفتت أراضي مساحات الغابات-٣-٢
  الضرائب المؤثرة في النظم البیئیة-٤-٢
األنواع الشجریة المنتشرة في -٥-٢

  المنطقة
مساحة األنواع المعرضة -٦-٢

  للمخاطر 
  أالعتماد على التجدید الطبیعي-٧-٢
  موطن ومنشأ البذور-٨-٢
نسبة مساحة األنواع محدودة -٩-٢

                 النطاق 
  معتمدة على الغابات       

مستوى كثافة األنواع في أماكن -١٠-٢
 تواجدھا

التنوع البیولوجي 
 وحمایتھ 

٢- 

٤٤%  
  دونم٤٠٠

  الصنوبر البروتي
٢%  
  

نسبة مساحة الغابات المتأثرة -١-٣
  بالحرائق

مساحة الغابات الطبیعیة التي -٢-٣
  تتجدد بشكل 

  جید       

الجوانب الحیویة 
 وتكاملھا

٣- 
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  غیر معلوم
٤٤%  

 غیر معروفة

  األنواع الشجیریة األكثر تضررا-٣-٣
نسبة المساحة التي تعرضت -٤-٣

  للتوسع 
والعمراني والسیاحة  الزراعي       

  العشوائیة 
متوسط استھالك الفرد من -٥-٣

  أخشاب الغابة
نسبة مساحة الحرائق بواسطة -٦-٣

  األفراد
 األضرار الناجمة عن الرعي-٧-٣

  غیر محدودة
  یوجد ال

مساحات قلیلة بدون تخطیط 
  تقطع لغرض الوقود

 أنواع من النباتات الطبیة

مساحة األراضي التي تدار -١-٤
  لألغراض 

  الوقائیة       
مساحة الغابات المخصصة -٢-٤

  ألغراض 
  إنتاجیة       

  إنتاج األخشاب-٣-٤
 اإلنتاج ألغراض غیر غاباتیة-٤-٤

السعة اإلنتاجیة 
 والوظائف

٤- 

١٧,٥٨%  
  

  معظم مساحة المنطقة
  ال یوجد
٤٠,٩%  

  كفاءة عالیة
  

 ال یوجد

نسبة المساحة المدارة ألغراض -١-٥
     وقائیة 
  وحمایة مساقط المیاه       

  المساحة ألغراض حمایة التربة-٢-٥
  مساحة الكثبان الرملیة-٣-٥
نسبة مساحة األراضي التي -٤-٥

  تعرضت 
  للتعریة        

كفاءة األشجار في إصالح سفوح -٥-٥
  الجبال 
  من التعریة       

مساحة األراضي المعدة لمكافحة -٦-٥
 التصحر

وظائف الحمایة البیئیة 
 للغابات واألراضي

٥- 

  ملیون دینار١٣٢٥٠
  یوجد  ال

  ملیون دینار سنویا٢,٢٥
  یوجد ال

  صفر
  

  ال یوجد
  ال یوجد

عامل ٤٠عامل دائمي و٥٠
  موظفین٥مؤقت و
  ة جدامحدود
  فرد١٢٦٠
 دار سكني١٨٠

  قیمة الخزین الخشبي-١-٦
قیمة المنتجات الغیر -٢-٦

  )بذور+ثمار(الخشبیة
قیمة عائدات السیاحة من تأجیر -٣-٦

  األكشاك
  قیمة عائدات الصید-٤-٦
مساھمة الغابة في إجمالي الناتج -٥-٦

والدخل         المحلي              
  القومي

  من الغابة قیمة الطاقة الحیویة-٦-٦ 
  مستوى االستثمار في الغابة-٧-٦
العمالة في الغابة ضمن القطاع -٨-٦

  العام
  مساھمة الغابة في األمن الغذائي-٩-٦
 مساھمة المنطقة في االستیطان -١٠-٦

تطویر الجوانب 
االجتماعیة 
 واالقتصادیة

٦- 

یوجد قانون غابات غیر 
  مطبق یمكن تطبیقھ

  متوسط في الوقت الحالي 

والسیاسات والتشریعات الغاباتیة -١-٧
  القطري المستوى                  على 

  التنفیذ الفعلي للتشریعات-٢-٧

الجوانب القانونیة        -٧
 والمؤسساتیة
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التشاور مع المجتمعات المحلیة -٣-٧ محدود
  ووسائل 

 المعلومات       
  

اال أن ئی贸ة ول贸یس الغ贸راض انت贸اج الخش贸ب الغاب贸ة تس贸تخدم الغ贸راض س贸یاحیة ووقابأن  ایضا  ونستنتج    
. في االتجاه نحو االنتاج الدائم المستمر من خالل العنایة بالغاب贸ة واس贸تخداماتھا المختلف贸ةخطأ  ھذا الیشكل

كم贸贸ا تش贸贸یر النت贸贸ائج ال贸贸ى أن الغاب贸贸ة كوح贸贸دة حیاتی贸贸ة تمت贸贸از بمواص贸贸فات جی贸贸دة م贸贸ن حی贸贸ث المحت贸贸وى النب贸贸اتي 
ه النتائج التي تم الحصول علیھ贸ا م贸ن تطبی贸ق مع贸اییر التقی贸یم یمك贸ن واالشجار والمخزون المائي كما ان ھذ

ان تدلنا على وضع السیاسة المناسبة للتعامل مع ھذه الغابات مستقبال وصوال الى الغابة المثلى حیث ان贸ھ 
وغی贸ر ة ت贸بثا/متع贸ددة /مبس贸طة / غی贸ر مطلق贸ة/مطلق贸ة /االش贸تراكیة ( من المعروف ان انواع السیاس贸ة تتمث贸ل

          ). ةتثاب
وان . وان كل نوع یعني تعامل خاص مع الغابات من خالل تطبیق مفردات ذالك الن贸وع م贸ن السیاس贸ة    

ھ贸贸ذه السیاس贸贸ات الیمك贸贸ن تطبیقھ贸贸ا بش贸贸كل منف贸贸رد نظ贸贸را الخ贸贸تالف الظ贸贸روف الت贸贸ي تراف贸贸ق ك贸贸ل ن贸贸وع م贸贸ن ھ贸贸ذه 
لتركیز على الن贸وع السیاسات لذا نقترح ان یكون ھنالك سیاسة خاصة تطبق على ھذه الغابات من خالل ا

بالسیاسة االشتراكیة والتي تعني بأن الدولة وعن طریق الجھات المعنیة بالغاب贸ات والتابع贸ة ل المتمثل االو
لھا ھي التي تتولى االشراف والمتابعة والتطبیق لكافة القرارات العلمی贸ة والعملی贸ة الت贸ي تقترحھ贸ا الجھ贸ات 

جامع贸ة دھ贸وك /ي یمك贸ن لقس贸م الغاب贸ات ف贸ي كلی贸ة الزراع贸ة مل واالستشارة التا العلمیة وذلك من خالل التع
خ贸رى األن贸واع ألاالستفادة من ا لكي تقوم بالتنفیذ واالشراف مع مدیریة غابات زاویتة إلى تقدیمھا    من 
سیاس贸贸ات الغاب贸贸ات عل贸贸ى الم贸贸دى القری贸贸ب والبعی贸贸د م贸贸ن خ贸贸الل سیاس贸贸ة الغاب贸贸ات المتع贸贸ددة الت贸贸ي ترم贸贸ي ال贸贸ى م贸贸ن 

احد وعلى فترات زمنیة متعاقبة وھنا یمكن تخصیص اجزاء م贸ن الغاب贸ة لك贸ي تحقیق عدة اھداف في ان و
تدار على انھا سیاحیة واالخرى كمراعي في اوقات مح贸دودة م贸ن الس贸نة فض贸ال ع贸ن تحدی贸د الج贸زء االخ贸ر 
لالستثمارات الخشبیة في من贸اطق مح贸دودة وخاص贸ة االش贸جار الكبی贸رة الت贸ي وص贸لت ال贸ى مرحل贸ة انخف贸اض 

رضة لالصابات الحشریة والمرضیة والتاثیرات االخ贸رى علیھ贸ا اي یمك贸ن اج贸راء االنتاجیة واصبحت مع
ط贸贸ع وف贸贸ق اس贸贸لوب االدارة الدائم贸贸ة المس贸贸تمرة ق العملی贸贸ات االس贸贸تثماراالختیاریة وك贸贸ذلك یمك贸贸ن وض贸贸ع دورات

م贸ع الحف贸اظ عل贸ى قی贸ام .)ایمنكبي، ببابلو،برى بھارى،ببادي،كزو(للقطع الغاباتیة التي ھي بالقرب من قرى
ل贸ك الع贸ادة ترتی贸ب  كما ویمكن االستفادة من اخشاب ھذه المناطق اوال وذ.بات بواجباتھا الوقائیة ھذه الغا

ء وتطبیق الخطط االداری贸ة والعلمی贸ة علیھ贸ا بش贸كل س贸لس اوتنظیم الغابة لكي تكون بواقع متمیز یمكن اجر
بی贸ق التش贸جیر واع贸ادة على المدى البعید م贸ع االخ贸ذ بتطذلك وبسیط وصوال الى الغابة المثلى حتى اذا كان 

م贸贸ن %٤١التش贸贸جیر ف贸贸ي المس贸贸احات الخالی贸贸ة م贸贸ن االش贸贸جار الت贸贸ي ت贸贸م حس贸贸ابھا عل贸贸ى انھ贸贸ا تش贸贸كل تقریب贸贸ا نس贸贸بة 
ت الغاباتیة المشار الیھ贸ا انواع االخرى من السیاسكما ونشیر ھنا بانھ الیمكن تطبیق اال. مساحة المنطقة 

الخش贸اب والت贸ي الیمك贸ن لھ贸ذه الغاب贸ات م贸ن نتیجة ت贸أثیر مجموع贸ة م贸ن العوام贸ل منھ贸ا الطل贸ب الع贸الي عل贸ى ا
مكافئتھا بانتاجھا فضال عن الجوانب والفوائ贸د البیئی贸ة المھم贸ة ج贸دا الت贸ي تق贸وم ھ贸ذه الغاب贸ات بتوفیرھ贸ااالمر 
ال贸贸ذي الیتناس贸贸ب م贸贸ع تطبی贸贸ق السیاس贸贸ات الغاباتی贸贸ة االخ贸贸رى حفاظ贸贸ا عل贸贸ى دیموم贸贸ة غاب贸贸ة زاویت贸贸ة لك贸贸ي تك贸贸ون 

  .غابات اخرى في المنطقة واالقلیمنموذجا یستفاد منھ مستقبال في تطویر 
اضافة الى كل ما ذكر یمكن اللجوء الى االخ贸ذ ب贸بعض او جمی贸ع المقترح贸ات االتی贸ة لغ贸رض الحف贸اظ عل贸ى 

  -:غابات زاویتة اوال ثم غابات االقلیم كافة 
المتعلق贸ة بالغاب贸ات م贸ع اج贸راء  االم贸ور تط贸رق ال贸ى معظ贸م ق贸د ابات العراقي كونھغتطبیق قانون ال -١

ك贸贸ون الق贸贸انون ق贸贸دیم وك贸贸ان ق贸贸د وض贸贸ع ع贸贸ام  ثةدحیالت اس贸贸تنادا ال贸贸ى الظ贸贸روف المس贸贸تبع贸贸ض التع贸贸د
ویمكن عمل لوحة ضوئیة یكتب فیھا بعض النصوص القانونی贸ة بالتعام贸ل م贸ع الغاب贸ات ) ١٩٥٦(

والعقوبات الواجبة على ك贸ل تج贸اوز وتوض贸ع عن贸د م贸دخل غاب贸ة زاوی贸ة لتك贸ون توعی贸ة للم贸واطنین 
  . ب التعامل بھا مع الغابات باھمیة الغابات والطریقة التي یج

عم贸贸ل الس贸贸贸دود المؤقت贸贸贸ة لالس贸贸تفادة م贸贸贸ن می贸贸贸اه االمط贸贸ار ف贸贸贸ي موس贸贸贸مھا واس贸贸تخدامھا وق贸贸贸ت الحاج贸贸贸ة  -٢
الغراض الغابات والزراعة ،ان ھ贸ذا الموض贸وع ب贸الغ االھمی贸ة نظ贸را الزم贸ة المی贸اه القائم贸ة حالی贸ا 

 .والمتوقع تفاقمھا مستقبال
یجین یمتلك贸贸ون م贸贸ؤھالت علمی贸贸ة وتقنی贸贸ة عالی贸贸ة تط贸贸ویر وتح贸贸دیث ك贸贸ادر دوائ贸贸ر الغاب贸贸ات لیش贸贸مل خ贸贸ر -٣

ومتط贸贸ورة وحدیث贸贸ة لتطبیقھ贸贸ا، م贸贸ع العم贸贸ل عل贸贸ى جع贸贸ل الك贸贸ادر ال贸贸وظیفي والعم贸贸الي ف贸贸ي ھ贸贸ذه ال贸贸دوائر 
متكامال للقیام باعمال التشجیر واعادة التشجیر والحفاظ على التجدی贸د الطبیع贸ي وص贸یانة الغاب贸ات 

 .فضال عن توفیر فرص عمل لدعم االقتصاد والمجتمع
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دی贸贸د من贸贸اطق خاص贸贸ة یمكنھ贸贸ا ان تك贸贸ون محمی贸贸ات نباتی贸贸ة وحیوانی贸贸ة وخاص贸贸ة لالن贸贸واع المعرض贸贸ة تح -٤
لالنقراض من النباتات والحیوانات البریة ، مع تطبیق ال贸نص الق贸انوني الخ贸اص بتنظ贸یم عملیل贸ت 

 . الصید
 

Criteria for evaluation the sustainable management and policy of Zawita 
forest in Duhok Governorate North of Iraq  

Zeki M. Akrawee                   ٍ◌Salim H. Haji                           Haji Y. Mourad 
Forestry Dept. / College of Agric. / University of Duhok،Iraq. 

 
ABSTRACT 

Ground and space data were used to estimate the values of the criteria 
which had  been developed by international organizations to assess the state of 
forests which showed, that Zawita are primarily afforest of a tourist, a non-
productive forest as it is the duty and the ratio of protective forest area of 15% 
of the total area of the region, also the wooden stock was calculated of this 
forest, which is estimated 44 thousand cubic meters to give the study included 
assessments of most of the indicators developed in this context has been placed 
in a special table, and through this policy has been developed can be applied to 
these forests is socialism and politics combined with forest policy and multi-
access forests Zawita to achieve production Permanent continuing trends in 
productivity, tourism, preventive and timber production in the future to be 
optimal. The complete results of application the criteria of evaluation were 
putted in special table in the results part.                                                            
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