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 چکیده
ای غرب کشور امیدوارکننده نیست و مدیریت این منابع ها منافع فراوانی را برای بشر در بردارند. جای شک نیست که وضعیت جنگلهجنگل

باید مورد توجه جدی و اساسی قرار گیرد تا با توجه به شرایط کنونی کشور موجبات پایداری این منابع ارزشمنند را ایاماد ننایمد. آسمی      
های هنراه از سوی دیگمر،  ری از گونههای بلوط زاگرس از یک سو و رشد بسیار کند درختان بلوط، و بسیادیدگی شدید و درازمدت جنگل

-ی پاسداشت جنگل است به هیچ شکلی اجمازه ننمی  برداری اقتصادی توأم با مالحظات فنی درازمدت را که الزمهبه صورتی است که بهره

باشد. ها وابسته میدهد. از طرفی بشر برای ادامه حیات و رفع نیازهای خود به طور مستقیم و غیرمستقیم به منابع طبیعی از جنله جنگل
رویه و چرای مفرط غالباً به های زاگرس به علت قطع بیپس حفظ، احیاء و توسعه آنها از اهنیت بسیار باالیی برخوردار است. امروزه جنگل

در آینمده  دهند. چنانچه جلوی تخری  سریع جنگلهای زاگرس گرفته نشمود،  زاد را تشکیل میاند و بیشتر فرم شاخهحالت مخروبه درآمده
های سنگالخی و فاقد پوشش گیاهی مناسم  خواهنمد شمد کمه     نزدیکی مناطق جنگلی غرب و جنوب غربی کشورمان تبدیل به کوهستان

خطرات و صدمات سیل و سایر عواق  آن برای کل منطقه غیرقابل جبران خواهد بود. جهت اصالح و احیای جنگلهای زاگمرس بایمد ابتمدا    
های جامع و اصمولی کمه جوابگموی    ناهنگ کشاورزی، مرتعداری و جنگلداری دنبال شود و با عنل کردن طرحیک سیاست هنه جانبه و ه

 های این مناطق استفاده گردد.منطقی به استفاده صحیح از اراضی باشد، به طور معقول از زمین
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 مقدمه

ط در غرب کشور واقع شده است. رویشگاهی که وسعتی بالغ بر یک پنام سطح ایران و مهنترین رویشگاه بلو

میلیون  2/5(. این رویشگاه پوششی غال  بر 1378نام، میلیون نفر را داراست )بی 20جنعیتی در حدود 

درصد از سطح جنگلهای ایران را به خود اختصاص داده است )توکلی،  41هکتار جنگل دارد که حدود 

هایی برای مدیریت بهینه منابع طبیعی اجرا شود که در آن تنامی نیازهای (. در این میان بایستی طرح3138

مردم بومی در نظر گرفته شود. اولین اقدام برای توسعه یافتگی این نواحی رفع فقر خانوارهای ساکن در 

-بومی و تخری  جنگل برنامه های اخیر برای رفع مشکالت حاصله از فقر مردمجنگل است. در ایران در سال

 های جنگلداری مشارکتی با حضور مردم بومی به طور جدی توصیه شده است.

های مختلف و عوامل مختلف آب و هوایی، موجودی این رویشگاه از لحاظ کنی و امروزه در اثر دخل و تصرف

سینای طبیعی و اکولوژیک رود تا های فراوان میکیفی به مخاطره افتاده است. لذا به خاطر دخل و تصرف

 های رفیع و سر به فلک کشیده آن، دچار کنی پوشش گیاهی و فرسودگی گردد. خود را از دست بدهد وکوه

شوند، های حفاظتی نامیده میهای مناطق غرب و جنوب غربی کشور )زاگرس( به طور معنول جنگلجنگل

ر و روستاییان و تامین سوخت روستاییان دخیل عالوه بر حفاظت از آب و خاک، در ساخت و ساز منازل عشای

زایی آنها موثر بوده و نقش مهنی در های دیگری نیز در اشتغال عشایر و درآمدبوده است. هنچنین به شکل

های تولیدی توسط حشرات کنند. استفاده از میوه بلوط در تغذیه عشایر، استحصال گالزندگی آنها ایفا می

های مازوج و قلقاف )که از درصد بیشتری تانن نسبت به سایر تیپهای خصوص گال به Cynipidaeی خانواده

روند. آسی  دیدگی شدید و درازمدت گالها برخوردارند( و فروش آنها از جنله این موارد به شنار می

ر، های هنراه از سوی دیگهای بلوط زاگرس از یکسو و رشد بسیار کند درختان بلوط و بسیاری از گونهجنگل

ی پاسداشت جنگل است برداری اقتصادی توأم با مالحظات فنی درازمدت را که الزمهبه صورتی است که بهره

دهد. از طرفی بشر برای ادامه حیات و رفع نیازهای خود به طور مستقیم و به هیچ شکلی اجازه ننی

ء و توسعه آنها از اهنیت باشد. پس حفظ، احیاها وابسته میغیرمستقیم به منابع طبیعی از جنله جنگل

ی جنگلداری، از طریق بسیار باالیی برخوردار است. افزایش احساس مسئولیت مردم نسبت به حفظ و توسعه

های مهم تواند داشته باشد یکی از فعالیتسازی اقشار مختلف جامعه به منافعی که جنگل و درخت میآگاه

پور ( و جنعه1378(، جنیفر )1379امانی )(. ,FAO 4199)آید ها به شنار میدر مدیریت پایدار جنگل

( معتقدند منابع و اراضی جنگلی باید به ترتیبی مدیریت شوند که از جنبه اکولوژیک، هنیشه زنده و 1378)

پایدار باشند و بتوانند نیازهای اجتناعی، اقتصادی، اکولوژیکی، فرهنگی و روحی نسل های فعلی و آینده را 

 گویند.ها مینوع مدیریت را مدیریت پایدار جنگلپاسخ دهند. این 

 علل تخریب جنگلهای زاگرس

های زاگرس، وضعیت و های علنی و نتایج مطالعات صورت گرفته در عرصهبا توجه به مشاهدات، گزارش

دهد که از مهنترین و اند. شواهد نشان میکیفیت جنگلها از لحاظ کیفی و کنی رو به وخامت گذاشته
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برداری بیش از توان این اکوسیستم و فشارهای زیست محیطی بیش از توان به بهرهین دالیل آن میترعنده

بندی ننود. شرایط توان آنها را در دو دسته عوامل انسانی و طبیعی دستهحد و غیر اصولی اشاره ننود که می

زیستی در آن در حال  موجود به نحوی است که تادید حیات در بیشتر این عرصه به صفر رسیده و تنوع

 اند.های گیاهی و جانوری آن منقرض شدهکاهش و تعدادی از گونه

هائی که موج  محو جنگل در اند: آسی های فراوان بودههای زاگرس از دیرباز در معرض آسی جنگل

 های دیگر گردیده است. فضای بازی که هم اکنون درهائی از آن و باعث سیر قهقرائی در قسنتقسنت

ها، در طول های وارده به این جنگلشود تنها منبعث از خشکی نیست و آسی های زاگرس مشاهده میجنگل

 (. 1382ای و ابراهینی رستاقی، ها دارد )جزیرههای متنادی نیز سهنی در این تنکی جنگلقرن

ش از حد، تهاجم استفاده از چوب درختان به عنوان سوخت، تغییر کاربری اراضی، قطع درختان، چرای بی

ای و های توسعههای عندی و غیر عندی، خشکسالی، تغییرات اقلینی، طرحسوزیها، آتشآفات و بیناری

پدیده گرد و غبار از مهنترین عوامل تهدید کننده حیات جنگلهای این منطقه است. عالوه بر این موارد، 

ت تحت تأثیر قرار داده و باعث ضعف زراعت دیم در زیر اشکوب جنگل کیفیت درختان منطقه را به شد

(. از سوی دیگر عدم زادآوری درختان، 1392فیزیولوژیک درختان و حنله آفات و امراض شده است )شیرانی، 

های پیر سوق داده شوند. در چنین وضعیتی، کاهش تراکم ها به سوی جنگلموج  گردیده تا این جنگل

ها، افزایش دمای هوا، ای گیاهی و جانوری، وقوع سیالبهحام تاج پوشش، پایین آمدن سطح تنوع گونه

های زیر زمینی وقوع پدیده ریزگردها و غبارها، کاهش یافتن ذخیره نزوالت جوی که منار به افت ذخیره آب

های این مناطق را با وضعیت دشواری مواجه ساخته و ضربه پذیری آنها را در مواجهه با شده است، جنگل

 چندین برابر ننوده است. های محیطی استرس

 

 اقدامات مدیریتی

توان آنها را در دو دسته جداگانه شود شامل یک سلسله عنلیات و اقدامات است که میمسائلی که مطرح می

ها صورت گیرد، به عبارت دیگر گناانید: دسته نخست شامل مانوعه کارهائی است که باید در جنگل

ط است؛ اما دسته دوم، شرح اقدامات جنبی است که اناام آنها برای مستقیناً به جنگل و درخت بلوط مرتب

باشد و یا زمینه را برای اعنال مدیریت صحیح جنگل یا تحقق به ثنر رسیدن اقدامات دسته اول ضروری می

 سازد. مقاصد پرورشی و یا حفظ و حنایت موثر جنگل مهیا می

 این اقدامات به اختصار شامل: 

جنگل: مدیریت این جنگلها به روشی که شرایط خاص محلی و منطقه ای از مدیریت بهناار  -1

 جنیع جهات دقیقا در آن ملخوط شده باشد اداره ننود.

 بازسازی جنگل : غرض از بازسازی جنگل، اعاده وضع اولیه جنگلهای بلوط در حد امکان است. -2

 های تنک کنک به انبوهی جنگل -الف

 آبخیزداری  -ب
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 امات حفاظتی سایر اقد -ج

 تولید چوب  -3

 تواند شامل موارد زیر باشد: اقدامات جنبی که می -4

 های الزم تشکیل یک گروه مردمی هنراه با آموزش -الف

 (. 1382ای و ابراهینی رستاقی، های درآمدزا از قبیل زنبورداری )جزیرهایااد فعالیت -ب

 های زاگرسمشکالت احیاء جنگل

-دسته تقسیم می 4برداری از جنگلها و مراتع زاگرس مشکالتی وجود دارد که به و بهره در راه توسعه، احیا

 -4مشکالت سازمانی و تشکیالتی  -3مشکالت تخصصی و فنی  -2مشکالت اجتناعی  -1شوند: 

 های طبیعی. محدودیت

برداری از هرهبعضی از مشکالت اجتناعی عبارتند از: رشد جنعیت منطقه، عدم تعادل و توازن در نظام ب

های نامناس  های کشاورزی، شیوهها و مراتع به زمینمنابع، مشکل تأمین سوخت، تخری  و تبدیل جنگل

 برداری از محصوالت فرعی. های سنتی بهرهدامداری، فشار چرای بیش از حد دام و شیوه

نبود اطالعات علنی و ترین مشکالت فنی عبارتند از: کنبود نیروی متخصص و آگاه به دانش روز، کمهم

 کنبود امکانات مناس  و نیز عدم رابطه  مناس  بین مراکز تحقیقاتی و مراکز اجرایی. 

 توان به عدم توزیع مناس  اعتبارات و ناهناهنگی بین نهادهای اجرایی اشاره کرد. از مشکالت تشکیالتی می

 های طبیعی منطقه نیز عبارتند از: برخی محدودیت

ی و اکولوژیکی تدریای نظیر افزایش دما، تبخیر و تعرق، مسایل مربوط به خاک و منابع آب و تغییرات اقلین

 غیره.

 های زاگرسمشکالت مدیریتی جنگل

میلیون  8/9رویشگاه زاگرس هنواره تنرکز جنعیتی باالیی داشته است به نحوی که در این محدوده بیش از 

اند که اکوسیستم منطقه را به ن نفر در داخل جنگل مستقر شدهمیلیو 5/1کنند و از این تعداد نفر زندگی می

(. عوامل بسیار زیادی در جنگلهای زاگرس وجود دارند که 1387اند )اسالمی، شدت تحت تأثیر قرار داده

ها گرفته نشود، در اند و چنانچه جلوی تخری  سریع این جنگلها گشتهموج  تخری  روز افزون این جنگل

های سنگالخی و فاقد پوشش گیاهی مناس  خواهد این مناطق جنگلی تبدیل به کوهستان آینده نزدیکی

شد که خطرات و صدمات سیل و سایر عواق  آن برای کل منطقه غیرقابل جبران خواهد بود )مروی مهاجر، 

شوند )سازمان حنایتی تلقی می-های حفاظتیهای زاگرس به عنوان جنگل(. با وجود اینکه جنگل1384

های سنتی به منظور تأمین نیازهای معیشتی جوامع (، اما استفاده1383جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، 

توان گفت مهنترین علت ناکامی ای وجود دارد. میهای این سازمان به طور گستردهمحلی، به رغم مخالفت

ی شدت فزاینده تخری  داری زاگرس نبود پذیرش اجتناعی است. موضوعی که دلیل اصلهای جنگلطرح

(. این 1383؛ غضنفری، 1384ای و ابراهینی رستاقی، ؛ جزیره1380های زاگرس است )فتاحی، جنگل

های زاگرس شده است های ملی و اجتناعی در قبال موقعیت بحرانی جنگلوضعیت باعث بروز حساسیت
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های زاگرس گیری در جنگلزغال، طرح 1351تا  1342(. در مقطع زمانی 1390)کنیته ملی توسعه پایدار، 

های جنگلی بود. ها مورد اجرا گذاشته شد.که حاصل آن تخری  تودهبه رغم حام سرپای پایین این جنگل

های قرق و احیاء شد که هدف آن احیاء و بازسازی مبادرت به تهیه طرح 1357تا  1352حد فاصل سالهای 

ها لحاظ نگردید، لذا در اجرا با اعی و اقتصادی در این طرحهای مخروبه بود. نظر به اینکه مسائل اجتنجنگل

ها در اکثر مناطق معوق ماند و در هر سری جنگلی چند پارسل بطور ناقص به مشکل مواجه و اجرای طرح

های جنگلداری به صورت جامع تهیه شد اما به طرح 1370تا  1360های مورد اجرا گذاشته شد. در طی سال

تناعی و اقتصادی و در چارچوب اجرای طرح توجه کافی مبذول نگردید و به این ترتی  نیازهای واقعی اج

های خارج از شنال به منظور توجه بیشتر به ها نیز در عنل توفیقی نداشتند. پس از آن دفتر جنگلاین طرح

ها را های صیانت  از جنگلهای مدیریت منابع جنگلی، جنگلداری چندمنظوره و طرحمنابع جنگلی، طرح

های زاگرس بخصوص در (. بررسی اجنالی وضعیت موجود جنگل1382ریزی و اجرایی کرد )پازوکی، طرح

ساله صیانت  از جنگل به اناام رسید و یا در حال اناام است، نشان  10های  هایی که در آن طرحگستره

 سائل اجتناعی و اقتصادی است.های زاگرس مدهد هنچنان مشکل اصلی مدیریت در جنگلمی

 های زاگرساحیاء جنگل
رویشگاه زاگرس بیشترین سطح را به لحاظ استفاده از محصوالت فرعی جنگل به خود اختصاص داده است. 

ها و مراتع کشور با در واقع این محصوالت اهنیت بیشتر از چوب برای اهالی دارا هستند. سازمان جنگل

های های جنگلداری به جای مدیریت یک منظوره و بازسازی جنگلدر طرح جایگزینی سیاست چندمنظوره

های سریع الرشد به های با محصوالت فرعی و هنچنین توسعه باغداری و کاشت گونهمخروبه با کاشت گونه

بادام و ... مورد توجه  -بنه -زیتون -های گردوباشد. گونهدنبال توسعه استعدادهای منطقه زاگرس می

(.  بدیهی است که به دلیل شرایط رویشگاهی 1387ور ، ها قرار گرفته است )طاهری آبکنار و پیلهاریکجنگل

هایی و دخالت انسان وضعیت جوامع مذکور در هنه نقاط یکسان نیست، تداخالتی وجود دارد و در قسنت

یک سیاست هنه جانبه و  های زاگرس باید ابتدااند. جهت اصالح و احیای جنگلبعضی از جوامع از بین رفته

های جامع و اصولی که داری دنبال شود و با عنل کردن طرحداری و جنگلهناهنگ کشاورزی، مرتع

های این مناطق استفاده گردد. جوابگوی منطقی به استفاده صحیح از اراضی باشد، به طور معقول از زمین

و راه امکان پذیر است. ابتدا باید در ها از دپس از تعیین و تفکیک مناطق جنگلی احیای این جنگل

هایی که هنوز امکان تادید حیات طبیعی در آنها وجود دارد، منطقه جنگلی کامالً محصور شده و جنگل

های مادری و فراهم ننودن شرایط الزم برای تادید حیات طبیعی عنلیات پرورشی الزم از قبیل تقویت پایه

های مناس  نیز باید به صورت واکاری جهت تکنیل کاری با گونهاناام گیرد. هنزمان با این کار جنگل

تادید حیات طبیعی اناام گیرد. در مناطقی که تخری  جنگل گسترش بیشتری یافته و امکان تادید 

-کاری این مناطق با گونههای مربوطه اقدام به جنگلباید از طریق طرححیات طبیعی عنالً وجود ندارد، می

های خارجی باید به دو مسأله مقاومت به خشکی تابستانه و ننود. در مورد وارد کردن گونههای مناس  بومی 

های این (. از طرفی چون سنگ مادری خاک1392سرمای زمستانه توجه خاصی مبذول داشت )شیرانی، 
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باشند. های اسیدی هستند، مناس  ننیهایی که طال  خاکمناطق اغل  آهکی هستند، مسلم است گونه

ای مشابه در سایر های مدیترانهکاری باید طبیعت منطقه و جنگلهای مناس  جنگلرای انتخاب گونهب

 کشورها مورد مطالعه قرار گیرد.

های دیده بانی در مناطق حساس به آتش ها استقرار برجهنچنین برای جلوگیری از تخری  این جنگل 

کارهای عنده یاهان دارویی و مشارکت مردمی راهسوزی، تغییر شیوه معیشت جنگل نشینان، توسعه کشت گ

-های زاگرس مستلزم سرمایهتوان گفت که احیای جنگلبرای مقابله با این مخاطرات هستند. به طورکلی می

باشد. های اصولی و منطقی هنراه با وجود نیروی انسانی متخصص الزم میگذاری زیاد، تهیه و تدوین برنامه

سایل اقتصادی و اجتناعی روستاییان و عشایر و میزان وابستگی آنها به زمین جنگل در این خصوص باید به م

آمیز خواهد بود که با ها در صورتی موفقیتهای جنگلی توجه خاصی مبذول داشت. این برنامهو فرآورده

تاها هنکاری و هنیاری روستاییان اناام پذیرد. در این خصوص بهبود وضع کشاورزی، دامداری و صنعت روس

تواند نقش موثری در کاهش وابستگی آنها به جنگل ایفا نناید. جایگزین ننودن سوخت فسیلی به جای می

 هایی است که باید به آن اولویت خاص داد. هیزم جزو برنامه

 گیرینتیجه
های جنگلی، اکوسیستم کم نظیری را در منطقه اکولوژیک های زاگرس به دلیل وجود تنوع تودهجنگل

ریزی منابع جنگلی در این (. لذا ضروری است فرآیند برنامه1389س شکل داده است )ابراهینی رستاقی، زاگر

های منحصر به فرد اکولوژیک آن باشد. افزایش جنعیت و وابستگی معیشتی جوامع منطقه حافظ ارزش

-نوم سنتی، بهرهبرداری به طور عهای جنگلی و ظرفیت تولید محدود منابع با بهرهجنگل نشین به عرصه

برداری بیش از توان این اکوسیستم و فشارهای زیست محیطی بیش از حد و غیر اصولی روند تخری  در این 

های حوزه رویشی زاگرس منوط به رعایت اصول اکوسیستم را موج  شده است. پایداری و استنرار جنگل

های حوزه رویشی غل جانبی در جنگلمند جنگل نشینان است. ایااد مشاداری و مشارکت نظامصحیح جنگل

شود. ولی نشینان به جنگل، به ویژه قطع درختان و برداشت چوب میزاگرس باعث کاهش وابستگی جنگل

توجه جدی در خصوص ایااد و حنایت از توسعه مشاغل جانبی در زاگرس به عنل نیامده است و این امر 

برداری و ی توسعه مشاغلی مانند پرورش زنبور عسل، بهرهپذیربرداران، میزان امکانباعث شده است که بهره

فرآوری محصوالت فرعی، قالی بافی و غیره را در حد متوسط یا پایینی مشخص ننایند. این در حالی است که 

ساز بسیاری از مشاغل پر درآمد برای جنگل گیری از استعدادهای نهفته در این حوزه رویشی، زمینهبهره

ریزی اصولی و صحیح متناس  با توان و استعداد ناحیه رویشی زاگرس براین لزوم برنامهنشینان است. بنا

 باشد.ضروری می

داری اجتناعی، از جنله تعیین تواند از طریق تدوین و اعنال قوانین مشخص در خصوص جنگلدولت می

های و سایر حنایت تکلیف مالکیت اراضی جنگلی، آگاهی بخشی به جنگل نشینان، تامین اعتبارات بانکی

 (. 1388های مدیریت منابع جنگلی را تضنین نناید )ثنری، نشینان، موفقیت طرحمادی و معنوی از جنگل

 گردد:کارهای زیر پیشنهاد میریزی و مدیریت این منابع جنگلی راهبرای برنامه
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های یشگاه و تدوین برنامههای مدیریت پایدار رویشگاه جنگلی بر اساس توان اکولوژیک روتنظیم برنامه -

 های فنی، حفاظتی و بیولوژیکی.جامع مدیریتی در بخش

های متناس  و ارزیابی کاربرد سرزمین بر مبنای ظرفیت اکولوژیکی و اصل بوم شناختی، استفاده از روش -

 های افزایش ذخیره نزوالت.تکنیک

های مرتبط در انش بومی و هنچنین تشکلهای مردم نهاد و داستفاده از مشارکت جوامع محلی، سازمان -

 های اجرائی.راستای پیشبرد برنامه

گیری از نظرات و تاارب متخصصین و اساتید صاح  نظر در ماامع ملی و بین النللی در جهت بهره -

 های پیش بینی شده.ارتقای کنی و کیفی برنامه

شود به مواردی از رس، پیشنهاد میهای حوزه رویشی زاگجهت دستیابی به مدیریت مطلوب در جنگل -

قبیل استفاده از امکانات و منابع محلی، مدیریت محلی جوامع و تخصیص منابع مالی و اعتباری مناس  در 

 (.1388های کم بهره، توجه ویژه مبذول گردد )ثنری، قال  پرداخت وام
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Abstract 

Forests have many benefits for humans. There is no doubt that the condition of the forests of 

the west of the country is not promising and the management of these resources must be given 

serious consideration in order to maintain the sustainability of these valuable resources in the 

light of the present conditions of the country. The severe and long-term damage of Zagros oak 

forests on the one hand and the slow growth of oak trees, and many associated species on the 

other, is such that economic exploitation coupled with the long-term technical considerations 

required for forest protection. It does not allow in any way. Humans, on the other hand, 

depend directly and indirectly on natural resources, including forests, for their livelihoods. So 

their preservation, restoration and development are very important. Today, Zagros forests are 

often destroyed due to unnecessary deforestation and overgrazing, forming most of the 

branched form. Unless the Zagros forests are destroyed rapidly, in the near future, the western 

and southwestern forests of our country will become rocky mountains with no suitable 

vegetation, which would have irreparable risks to the entire area. A comprehensive and 

coordinated agricultural, rangeland and forestry policy should be pursued to improve and 

restore Zagros forests and to use the land in these areas reasonably, in accordance with 

comprehensive plans and principles that are rational to the proper use of the land. 
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