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 جنگل شناسی نزدیک به طبیعت
دیدگاه ها و اهداف

خسرو ثاقب طالبي* 
در طبیعـت منطقـه معتدلـه شـمالی، جنـگل پیچیده ترین اکوسیسـتم 
موجـود اسـت. به عبـارت دیگـر، یـک جامعـه گیاهی بزرگ اسـت 
کـه بـا محیـط اطـراف خـود به حالـت تعـادل رسـیده و به اصطالح 
پوشـش گیاهـی کلیماکـس را ایجـاد کـرده اسـت )شـکل 1(. اگـر 
از دخالت هـای انسـان و اثـرات آن صرفنظـر شـود، تنهـا آب هـا، 
مناطـق  کویرهـا  و  خشـک  کوه هـای  تخته سـنگ ها،  باتالق هـا، 
عـاری از جنـگل بوده انـد. ایـن منظـره منطقـه معتدلـه شـمالی در 
هـزاران سـال پیش از دخالت انسـان بوده اسـت. فقـط جنگل های 
طبیعـی هسـتند کـه بـا عوامـل طبیعی محیـط یعنـی اقلیـم، خاک 
و توپوگرافـی حالـت تعـادل برقـرار کرده انـد. پـس از دخالـت 
انسـان، گسـتره وسـیعی از جنگل هـا بـه نقـاط مسـکونی، اراضی 
کشـاورزی و صنعتـی تبدیـل شـدند کـه همچنـان نیـز ایـن روند 
ادامـه دارد. بنابرایـن، سـطوح جنگلی باقیمانده به قـدری با ارزش 
هسـتند کـه بایـد بـه هـر شـکل ممکـن حالـت جنگلی خـود را 

کنند. حفـظ 
جنـگل مجموعـه و بافـت ارتباطی پیچیـده ای بیـن درختان، 
درختچه هـا، گیاهـان علفـی، قارچ ها، خاک، جانوران، حشـرات، 
باکتری هـا و سـایر عناصـر زنده و مرده به شـمار مـی رود. جنگل 
یـک سیسـتم پویـا و به طـور دائـم در حال تحـول اسـت که در 
مقابـل هـر عمل یـک واکنش از خود نشـان می دهد و براسـاس 
آن یـک مسـیر مثبـت یـا منفـی را طـی خواهـد کـرد. به همیـن 
دلیـل، جنـگل بایـد در ابتـدا به طور کامـل مطالعه شـده و مورد 
شـناخت دقیـق قـرار بگیـرد تـا بتـوان آن را به نوعـی مدیریت 
کـرد کـه موجودیـت، ماهیت و اسـتمرار آن همواره حفظ شـود.

جنـگل را می تـوان مشـابه جامعـه انسـانی درنظـر گرفت. 
هـر دو از موجـودات زنـده تشـکیل شـده اند کـه دارای طـول 
عمر مشـخصی هسـتند، اما در مجموع جوامع پایایی محسـوب 
می شـوند؛ هرچنـد که ممکن اسـت تحـت تأثیر عوامـل طبیعی 
بـا  انسـانی  جوامـع  هماننـد  برونـد.  بیـن  از  غیرطبیعـی  یـا 
نژادهـای مختلـف، جنـگل نیز تحـت تأثیر عوامـل جغرافیایی، 

مختلـف  فرم هـای  دارای  عامل هـا  سـایر  یـا  خاکـی  و  اقلیمـی 
اسـت. درختـان نیـز ماننـد انسـان ها دارای خصوصیـات انفـرادی 
و ژنتیکـی متفـاوت هسـتند. هماننـد جوامـع انسـانی بـا گروه هـای 
سـنی مختلـف و خانواده هـا بـا حضـور پدربـزرگ و مادربـزرگ، 
پـدر و مـادر، فرزنـدان، نوه هـا و نتیجه هـا در جنـگل هـم درختـان 
بـا سـنین مختلـف و از نسـل های مختلـف در کنار یکدیگـر حضور 
دارنـد )شـکل های 2 و 3(. درختـان نیز مانند انسـان ها دوره جوانی 
را سـپری می کننـد و بایـد در مقابـل عوامـل محیطـی آسیب رسـان 
محافظـت شـوند )شـکل 4(. همچنیـن بـا رسـیدن بـه بلـوغ دارای 
نقـش تولیـدی در جامعـه خـود می شـوند کـه در بعضـی بیشـتر و 
بعضـی دیگـر کمتـر و بـا کیفیت های متفـاوت اسـت. در درختان نیز 
ماننـد انسـان قابلیـت تولیـد فـردی از جوانی تـا یک مرحله سـنی 
افزایـش می یابـد و به اوج می رسـد و سـپس با افزایش سـن، تولید 
کاهـش می یابـد و در نهایـت متوقـف و خامـوش می شـود. بـرای 
دسـتیابی بـه هـدف و تولیـد بیشـتر، تک درختـان هـم بایـد ماننـد 
انسـان هدایـت شـده، پـرورش یابنـد، محیط رشـد و تولید مناسـب 
برایشـان فراهـم شـود و عوامـل بازدارنـده حـذف شـوند. بنابراین، 
همان گونـه کـه ایـن تمایـل وجـود دارد تا جامعه انسـانی به سـمت 
ایـده آل هدایـت شـود، در جنگل نیز اگـر تولید بهینه و مسـتمر مورد 
انتظـار اسـت، بایـد مدیریـت و پرورش مـورد توجه قرار گیـرد. اما 

ایـن مدیریـت و پـرورش بایـد چگونه باشـد؟

انتظار انسان از جنگل چیست؟ 
از نظــر انســان کــه طبیعــت را تحــت کنتــرل خــود درآورده 
انتظاراتــی  جنــگل  از  بکنــد،  کاری  چنیــن  می خواهــد  یــا 
و  نیازهــا  انســانی،  جوامــع  تکامــل  بــا  دارد.  وجــود 
ــرون  ــت. در ق ــده اس ــر ش ــتر و متنوع ت ــر بیش ــته های بش خواس
گذشــته انســان فقــط از جنــگل انتظــار تولیــد حداکثــری و 
ــت؛  ــان را داش ــن زم ــه و در کمتری ــل هزین ــا حداق ــمند ب ارزش
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یعنــی معــدن 
چــوب کــه منجــر بــه توســعه شــیوه های 

جنگل شناســی کالســیک شــد. ایــن شــیوه ها جنــگل 
بیشــتر  در  و  همســالی  توده هــا،  همگن شــدن  به ســمت  را 
ــادل  ــم  خــوردن تع ــد. به ه ــا ســوق دادن ــوارد خالص شــدن آن ه م
اکولوژیــک، ضعیــف شــدن خــاک و رویشــگاه و همچنیــن کاهــش 
تنــوع زیســتی )فــون و فلــور( پیامــد ایــن نــوع مدیریت اکوسیســتم 

ــود. ــگل ب ــده جن پیچی
امــروزه بــا مشــخص  شــدن ســایر نقش هــا و وظایــف جنــگل 
ــده  ــتر ش ــگل بیش ــان از جن ــارات انس ــوب، انتظ ــد چ ــز تولی به ج
ــالم،  ــاک و س ــوای پ ــا ه ــبز ب ــط س ــان محی ــان خواه ــت. انس اس
اقلیمــی مناســب و معتــدل بــرای آســایش، تفریــح و تفــرج و رفــع 
ــر آن، نقش هــای حفاظتــی جنــگل یعنــی  خســتگی اســت. عالوه  ب
حفاظــت خــاک، جلوگیــری از ریــزش ســنگ و بهمــن و همچنیــن 
تنظیــم آب و ترســیب کربــن بیــش از پیــش روشــن شــده اســت. 
ــگل در  ــوع جن ــای متن ــی و رنگ ه ــر طبیع ــردن از مناظ ــذت ب ل

بهره بــرداری فصل هــای مختلــف و تماشــای حیوانــات  آن 
ــرای آن ارزش  ــوان ب ــه نمی ت ــی اســت ک کیف
ــا  ــم باره ــور حت ــرد. به ط ــن ک ــی تعیی پول
شــنیده اید کــه یــک جنــگل X مقــدار چــوب 
ــنیده اید  ــا ش ــا آی ــال دارد؛ ام ــه ارزش X ری ب
ــن  ــرای م ــال ب ــگل X ری ــن جن ــدن ای ــه دی ک
لــذت ایجــاد کــرد و مــرا X ریــال شــاد کــرد؟

جنگل شناسی نزدیک به طبیعت چیست؟
جنگل شناسـی نزدیـک بـه طبیعـت یـک دیـدگاه، فلسـفه و روش 
مدیریـت توده هـای جنگلـی اسـت کـه به دنبـال هدایـت و مدیریت 
جنگل متناسـب با خصوصیات توده ها، آمیختگی مناسـب و سـاختار 
طبیعی آنهاسـت. در ایـن دیدگاه هر توده جنگلی بـا توجه به عناصر 
تشـکیل  دهنده و عوامل  محیطی موجـود در آن دارای پویایی، تحول 
و شـتاب رشـد خـاص خـود اسـت و یـک موجودیـت منحصـر به 

خـود 
دارد.  یکبـاره  و 

اگرچـه در ایـن روش اقتصـاد 
مهـم اسـت، امـا اکولـوژی اهمیـت و جایگاه 

ویـژه ای دارد. درواقـع، پیونـد اکولوژی- اقتصـاد با رویکرد 
حفـظ موجودیـت جنـگل و پایـداری اکوسیسـتم بـه گونـه ای انجام 
می شـود کـه جنـگل پایـدار با تنـوع زیسـتی زیـاد و تولید مسـتمر 
تضمیـن شـود. چنیـن جنگلـی به طـور معمـول آمیخته، ناهمسـال و 
نامنظـم )ناهمگـن( خواهـد بـود. در ایـن فلسـفه درخت بـد وجود 
نـدارد. اگـر درختـی چـوب مرغوبی تولیـد نمی کند، از تـوده حذف 
نمی شـود بلکـه بـه اجـرای سـایر وظایف خـود و کمک بـه حفظ، 
ادامـه می دهـد. یعنـی از  بهبـود شـرایط اکولوژیـک  اصـالح یـا 
طبیعـت الگـو گرفته می شـود و آنچـه را که طبیعـت در مدت زمان 
طوالنـی انجـام می دهـد، به نوعـی هدایـت شـده و کمـی سـرعت 
قابـل  بخشـیده می شـود. نکتـه مهـم و 
اشـاره ایـن اسـت کـه هـر تـوده برنامه 
و  دارد  را  خـود  خـاص  جنگل شناسـی 
از ارائـه یـک نسـخه واحـد بـرای تمـام 

جنـگل پرهیـز می شـود.
شــیوه های  مقابــل  در  روش  ایــن 
بــا  »بیگانــه  به اصطــالح  یــا  کالســیک 
طبیعــت« قــرار می گیــرد کــه بــا قطــع یکســره 
و جنــگل کاری شــروع شــد کــه همــان عمــل 
همگن ســازی و ایجــاد توده هــای همســال یــا به نوعــی 
عمــل زراعــت بــود. ایــن شــیوه هنــوز در بســیاری از 
ــیوه های  ــته ش ــرن گذش ــود. در دو ق ــرا می ش ــورها اج کش
ــدند  ــره ش ــع یکس ــن قط ــری جایگزی ــی دیگ جنگل شناس
کــه بــه تدریــج کامل  تــر شــد و بــا اجــرای آنهــا خســارت 
ــث  ــان باع ــا همچن ــد، ام ــگل وارد می ش ــه جن ــری ب کمت

شکل 1- راشستان های جنگل های هیرکانی

 
جنـگل یک سیسـتم پویـا و به طـور دائم 
در حـال تحـول اسـت کـه در مقابل هر 
عمـل یـک واکنـش از خـود نشـان 
می دهـد و براسـاس آن یـک مسـیر 
مثبـت یـا منفـی را طـی خواهـد کرد 
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ــی(  ــی پناه ــیوه تدریج ــص )ش ــال و خال ــای همس ــاد توده ه ایج
یــا گروه هــای همســال آمیختــه می شــدند )شــیوه تدریجــی 

ــه ای(. روزن
ــی  ــه جنگل شناس ــود ک ــور می ش ــوارد تص ــیاری از م در بس
نزدیــک بــه طبیعــت همــان شــیوه تک گزینــی اســت؛ امــا 
ــت  ــه طبیع ــک ب ــی نزدی ــد، جنگل شناس ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
حالی کــه  در  می شــود،  محســوب  دیــدگاه  و  تفکــر  یــک 
ــه  ــر ب ــه منج ــت ک ــی اس ــیوه جنگل شناس ــک ش ــی ی تک گزین

ناهمســالی بــا ســاختمان پلکانــی می شــود.
ــت  ــه طبیع ــک ب ــی نزدی ــه در جنگل شناس ــی ک ــی از نکات یک
اهمیــت دارد، وجــود و حفــظ خشــکه  دار به صــورت ســرپا و افتــاده 
ــتگاهی  ــان زیس ــوان درخت ــکه  دار ها به عن ــکل 5(. خش ــت )ش اس
نقــش مهمــی در حفــظ تنــوع زیســتی دارنــد. عالوه بــر ایــن، هــم 
شــرایط مناســبی بــرای تجدیــد حیــات و نهال هــا ایجــاد می کننــد 
ــرات و  ــدگان، حش ــدگان، خزن ــرای پرن ــبی ب ــن مناس ــم مأم و ه

ــکل 6(. ــوند )ش ــوب می ش ــا محس قارچ ه
جنگل شناسـی نزدیـک بـه طبیعت موجب می شـود تـا توده های 
جنگلـی به شـکل ناهمسـال، نامنظم، آمیختـه و متشـکل از درختان 

بومی باشـند. همچنین اکوسیسـتم جنـگل پایدار 
شـده و در حالت تعـادل بیولوژیک- اکولوژیک 
)طوفـان،  مقابـل حـوادث  در  و  رویشـگاه  بـا 
خشـکی، آفـات و بیماری هـا( مقـاوم می شـود. 
خـاک چنیـن جنگل هایـی دارای حاصلخیـزی 
دائمـی بـا فّعالیّـت بیولوژیـک زیـاد و غنـی از 
گیاهـان و میکروارگانیسم هاسـت. تنـوع ژنتیکی 
و زیسـتی آن زیـاد بـوده و وظایـف جنـگل از 
نظـر حفاظـت و تفـرج به خوبـی تأمین می شـود. 
دینامیـک رشـد در چنین جنگل هایـی به صورت 
مسـتمر، منظم و زیـاد بوده و چوب هـای قطور و 
بـا ارزش در کنار چوب هـای میان قطر و همچنین 
چوب هـای کم قطـر و کـم ارزش تولیـد می شـوند 
)شـکل 7(. مطالعـه جنگل هـای بکـر و سـاختار 
و نحـوه تجدیـد حیـات آنهـا می توانـد اطالعـات 
اجـرای جنگل شناسـی  بـرای شـیوه  را  مناسـبی 
نزدیـک بـه طبیعـت در اختیار متخصصـان جنگل 

دهد. قـرار 

شـکل 2- درخت بسیار قطور بلندمازو در جنگل های نکا، مازندران
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شکل 3- درخت بسیار قطور نمدار در جنگل های لوه، گلستان

شکل 5- خشکه دار سرپا در جنگل های هیرکانی

شکل 4- درخت بادافتاده در جنگل های هیرکانی

شکل 6- قارچ های روییده بر خشکه دارها در جنگل های هیرکانی

شکل 7- تنوع قطری در جنگل های ناهمسال
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