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 چکیده 
طول  ،ترین جنگل های ایران محسوب می گرددهجنگل های هیرکانی یکی از قدیمی ترین و ارزند

بالغ میگردد که این مقدار  ن هکتارمیلیو9/1مساحت به  کیلومتر و 118نآوعرض کیلومتر  088آن تقریبی 

های باستانی با قدمت بیش از پنج  جنگل .شود % مساحت کل کشوررا شامل می1/1و های کشور %جنگل11

های شمال در نیم قرن اخیر  سطح جنگلمحسوب می گردد.  ارزش به عنوان بانک ژن بسیار با میلیون سال

متاسفانه با گذشت زمان  (1391)مهاجر مروی ،.یافته است میلیون هکتار کاهش 9/1میلیون هکتار به  1/3از 

-بایستی با تخصیص منابع مالی و با جنگل های هیرکانی کاسته شده و به دالیل متعدد از مساحت جنگل

با مدیریت علمی و پایدار نسبت به ضروری است سازمان جنگل ها و  .ها افزایش یابد سطح جنگل ،کاری

این تحقیق و مقاله در جهت شناخت  وژیک جنگل های هیرکانی اقدام نماید.حفاظت فیزیکی، فنی و بیول

 بهتر و حفاظت اصولی از جنگل ها بسیار کارساز و مفید واقع می گردد.
 

 ، تک گزینیطرح تنفس جنگل هیرکانی، حفاظت ، مدیریت پایدار، کلید واژه :
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 مقدمه 
سواحل جنوبی  های البرز قرار گرفته و ههای شمالی کو سبزی بر روی شیبگاهی هیرکانی همچون نوار منطقه رویش

یابد طول تقریبی این ناحیه ی ستارا در شمال غرب تا حوالی گرگان امتداد مآپوشاند این ناحیه از حوالی  دریای خزر را می

% مساحت 1/1و های کشور %جنگل11گردد که این مقدار بالغ می میلیون هکتار9/1مساحت  کیلومتر و 118نآوعرض  088

)ثاقب طالبی خسرو  های هیرکانی پراکنش دارد جنگل گونه درختچه ای در 18گونه درختی و 08کل کشوررا شامل میشود

 .استمترگسترش یافته  2088های خزری از سطح دریا تا ارتفاع حدوداز سوی دیگر جنگل (1303

میلیون  9/1حدودجنگل می باشد که  هکتار میلیون 2/10دارای کیلومتر مربع ، 1100888کشور ایران با وسعت

. (Sarikhani,1380)گردد به عنوان قطب تولید چوب محسوب میو (Marvi Mohajer,1385).شمال کشور واقع شده ن درآ هکتار

- شود و دامنهداغی بجنورد ختم میهای خشک مشرق تا دهستان گلیهای آستارا شروع شده و به جنگلها از کوهاین جنگل

شود که از درخت  جنگل به بخشی از زمین گفته می (Marvi Mohajer,1385) .شمالی سلسله کوه های البرز را می پوشاند های

  .(MarviMohajer,1385) .آن، اشتراک زیستی به وجود آمده استو درختچه و گیاهان علفی پوشیده شده و بین گیاهان و جانوران

 Marvi).درصد سطح آن را بپوشاند18گیرند و تاج درختان آن نباید کمتر از ظر میدر ن هکتار 3/8کمترین مساحت جنگل را 

Mohajer,1385) درصد باشد به آن بیشه 18ها کمتر از پوشاند یعنی تاج پوشش آن تاج درختان می اگر مجموع مساحتی که

ختان آن به سطح زمین بیش گوید: نیم هکتار زمین که درصد تاج پوشش در شود. فائو در تعریف جنگل می گفته می

 ,FAO).درصد باشد 1های ایران میزان تاج پوشش درختان باید  که براساس تعریف سازمان جنگل  حالی در .درصد باشد18از

 آن در که است طرحی داریجنگل طرح دارد:می بیان که است نموده را ارائه داریطرح جنگل از جامع گذارتعریف قانون (2012

 هایجنگل یا جنگل داخل در که عمرانی و عملیات احیایی و برداریبهره نحوه و اجراء مدت و برداشت موقع و محل و مقدار

همچنین مجری طرح  (Shamekhi,1388).باشد رسیده ایران جنگلبانی سازمان تصویب به و شده درج آید عمل به باید مربوط

 منعقده قرارداد و طرح مصوب مقررات، کتابچه و قوانین اساس رب را داریجنگل طرح اجرای که است حقوقی یا حقیقی شخص

 .(Shamekhi,1388).دارد برعهده سازمان های بخشنامه و

 

 موقعیت جغرافیایی ایران از نظر عرض جغرافیایی
های  های شمال ایران با جنگل شباهت جنگل ،نطقه اقلیمی خشک و نیمه خشک جهانقرار گرفتن کشور ایران در م

 (.پوشش گیاهی در دامنه های شمالی و جنوبی البرز ،سبزتابستانههای پهن برگ معتدله  شمال ترکیه و اروپا )جنگل قفقاز،
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 ( : پراکنش گونه های گیاهی در جبهه شمالی و جنوبی کوه های البرز1نقشه)

 
 

 مساحت جنگلهای جهان، آسیا و ایران( : 1جدول )

 

 (.LFCc) . %( محسوب می شود18ایران از نظر پوشش جنگل جزو کشورهای با پوشش کم جنگل )کمتر از 

Low Forest Cover countries 

 

 نتیجه گیری
 و های اروپا و بازمانده دوران سوم زمین شناسی محسوب میگرددهای هیرکانی فسیل زنده و به عبارتی مادر جنگلجنگل

افزایس تنوع زیستی گام اساسی برداشت تا با نگاه  غنی سازی و بایستی با برنامه ریزی مدون در جهت توسعه کمی کیفی،

 .های بعد حفظ نمودبرای نسل ثروت ملی رااین توسعه پایدار بتوان 

 

 رانهای شمال ای ویژگیهای مهم جنگل
 .های طبیعی جنگل •

 .ارزش به عنوان بانک ژن بسیار با های باستانی با قدمت بیش از پنج میلیون سال جنگل •

 .وجود قسمتهای بکر و دست نخورده •

 .گونه درختی و درختچه ای( 138تنوع زیستی باال )بیش از  •

 وجود گونه های درختی اندمیک )مربوط به دوران سوم از قبیل انجیلی، لیلکی، سفیدپلت، لرگ، و...( •

  جهان آسیا ایران شمال ایران
 )میلیون هکتار(   مساحت 0888 188 12 2

 درصد نسبت به سطح منطقه 38 19 7/1 2/1
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 .ارزش باالی زیست محیطی و نقش آن در اقتصاد کالن کشور •

 .قطب اکوتوریسم از نظر ملی و جهانی •

 .ضمانت امنیت زیستی برای انسان •

 بهره برداری  از جنگل های شمال

  جنگلهای شمال ایرانبهره برداری سنتی از 
ها و معادن کشور به آقای  های شمشاد در گیالن از طریق واگذاری امتیاز بهره برداری از جنگل قطع یکسره جنگل •

 شمسی توسط ناصرالدین شاه قاجار 1211ژولیوس رویتر انگلیسی در سال 

 به خارجقطع درختان گردو و بلوط توسط مقاطعه کاران روسی، یونانی و ... و صادرات آن  •

 قطع درختان راش و بلوط برای تهیه تراورس راه آهن شمال و جنوب •

 قطع درختان جنگلی برای تهیه و تامین ذغال مورد نیاز تهران و سایر شهرها •

 قطع درختان بلوط برای تهیه تخته بشکه و صادرات آن به انگلستان •

 قطع درختان برای مصارف روستایی )چوب سوخت و ساختمانی( •

 اری صنعتیبهره برد
 1301ملی شدن جنگلها در سال  •

 .شمسی(1330داری مصوب )ها طبق طرحهای جنگل بهره برداری از جنگل •

 .داری( های جنگل های دولتی )مجریان طرح ها به بخش خصوصی و شرکت واگذاری بهره برداری از جنگل •

نادا و همچنین سازمان خواربار و تهیه و اجرای طرحهای جنگلداری به کمک کشورهای خارجی از قبیل رومانی و کا •

  (FAO) .کشاورزی جهانی

 .استقرار واحدهای بزرگ صنایع چوب و کاغذ در گیالن )چوکا( و مازندران •

 .پایه ای در گیالن و کشت سوزنی برگان خارجی به صورت تک کشتی های جلگه ای و کوه قطع یکسره جنگل •

 های شمال کشور وضعیت امروزی جنگل
 داری همراه با مجری طرح ون هکتار دارای طرح جنگلبیش از یک میلی. 

 میلیون هکتار .(0/3   1 /9)های شمال در نیم قرن اخیر  کاهش سطح جنگل 

 ( 388       218کاهش حجم چوب سرپا).  

 )از دست دادن درختان قطور )بیش از سه متر قطر. 

 کاهش تنوع زیستی گیاهی و جانوری. 

 های برق فشار قوی، کانال رنامه های عمرانی توسعه کشور )جاده سازی، دکلتخریب عرصه های جنگلی توسط ب 

 .های انتقال آب و...(

    عرصه های جنگلی08تداوم چرای دام سنتی در بیش از  %.    

  متر مکعب( 38888برداشت چوب به صورت قاچاق )بیش از. 

 1370شناسی همگام با طبیعت از سال  اجرای روش جنگل. 

 ن براساس شیوه تک گزینیبرداشت درختا. 

  تا کنون 1392بهره برداری درختان آسیب دیده و باد افتاده بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال. 
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بایستی با تخصیص منابع  های هیرکانی کاسته شده و متاسفانه با گذشت زمان به دالیل متعدد از مساحت جنگل

 .ها افزایش یابد کاری سطح جنگلمالی و با جنگل

 های شمال از دیدگاه جنگل شناسی ینده مدیریت جنگلآ
 تداوم نشانه گذاری درختان)برداشت چوب( به جهت اصالح وپویایی جنگل. 

 تعیین و تفکیک بخشهای بکر جنگلهای شمال به منظور حفاظت دائم. 

 گاههای جنگلی برای هر یک از درختان جنگلی شمال توسعه ذخیره. 

 جنگلی در سه استان شمالی کشور جهت حفاظت کامل انتخاب سه تا چهار حوضه آبخیز. 

 ایجاد پارک ملی و جنگلی در هر یک از استانهای گیالن و مازندران. 

 شناسی همگام با طبیعت در حوضه های آبخیز اجرای مدیریت جنگل. 

 های برنامه توقف بهره برداری چالش
 عالداری ف های جنگل وجود قراردادهای بهره برداری با مجریان طرح 

 کمبود تامین چوب مورد نیاز صنایع وابسته به جنگل 

 ها ها در حالت نبود مجریان طرح چگونگی حفاظت جنگل 

 امکان افزایش قاچاق چوب 

 احتمال افزایش شدت چرای دام در عرصه های جنگلی 

 الزامات اجرای برنامه توقف بهره برداری
 ان...(وارد کردن چوب از کشورهای همسایه شمالی )روسیه، گرجست 

 افزایش تعداد قرقبانها به منظور حفاظت فیزیکی از عرصه های جنگلی 

 ( 183ایجاد واحدهای مدیریت فنی براساس حوضه های آبخیز )حوضه 

  تهیه شناسنامه اکولوژیک برای هر حوضه آبخیز 

  تندرشد.توسعه زراعت چوب در عرصه های غیر جنگلی با تاکید بر گونه های بومی و  

 ها التی مناسب برای مدیریت پایدار جنگلساختار تشکی
  :ایجاد وزارت آب و منابع طبیعی شامل 

 1- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری 

 2- معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست. 

 3- بخش آب وزارت نیرو. 

 وضه های آبخیز بدیهی است بدون وجود یک ساختار تشکیالتی قوی و کارا همراه با اجرای مدیریت فنی در سطح ح

 های شمال ایران در چارچوب توسعه پایدار کشور امکان پذیر نمی باشد. رسیدن به هدف مدیریت پایدار جنگل

 منابع مورد استفاده
 : نشریه آماری جنگلهای شمال ایران، دفتر مهندسی وزارت منابع طبیعی، تهران.1303 .1

 بانی شاورزی، اداره جنگل: شمه ای درباره جنگلهای ایران، وزارت ک1321 .ساعی، ک .2

 شناسی و پرورش جنگل، دانشگاه تهران. : جنگل1300مروی مهاجر،م،ر.  .3

0. Google earth . 

 




