
i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 40

Abstract
In the past decades, extensive changes have occurred especially in high-altitude and low-altitude Hyrcanian for-
ests. Knowledge of the quantity and location of forest land use changes is the first step for forest conservation and 
management in Hyrcanian forests. To achieve this goal, the results of two terminated research projects, conducted 
at the Research Institute of Forests and Rangelands of Iran, were used to evaluate the changes in Hyrcanian 
forests during the 12-year period (2004-2016). The results showed that in the past 12 years, 161290 hectares of 
forest area (areas with tree height more than 5m and canopy cover more than 5%) were decreased. The forest 
cover changes in Guilan, Mazandaran and Golestan provinces were calculated to be 48543, 79558 and 33189 
hectares, respectively. The rate of forest changes was estimated as 0.74 percent per year in the Hyrcanian forests 
of Iran. The present area of Hyrcanian forests of Iran was estimated as 1,650,495 hectares in 2016. According to 
the official announcement of Forests, Rangelands and Watershed Management Organization of Iran, the area of 
Hyrcanian Forests with a canopy cover more than 5% was reported to be 1,847,886 and 386, 073, 2 hectares in 
2004 and 2015, respectively. This shows an increase of 225500 hectares of forest cover during 21 years, approx-
imately 10738 hectares increase of forest area per year. Whereas, evidence shows that the forest cover degrada-
tion and conversion to other land uses in the Hyrcanian forests of Iran is increasing and this is an undeniable fact. 
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چکیده
در دهه های گذشته تغییرات وسیعی در محدوده پراکنش جنگل های شمال کشور به  ویژه در حاشیه ارتفاعات باالدست )حد 
کوهستانی محدود به مراتع( و پایین دست )دشت، محدود به اراضی کشاورزی( به وجود آمده است. آگاهی از میزان و موقعیت 
تغییرات کاربری اراضی در عرصه های جنگلی اولین قدم در امر حفاظت و احیای جنگل های هیرکانی محسوب می شود. 
به منظور نیل به این هدف و آگاهی از میزان تغییرات در عرصه جنگل های هیرکانی از نتایج دو طرح تحقیقاتی خاتمه یافته در 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به  منظور ارزیابی تغییرات حاصله در بازه زمانی 12 ساله )1383 تا 1395( استفاده 
شد. نتایج این بررسی نشان داد که طی 12 سال گذشته 161 هزار و 290 هکتار از پوشش جنگلی محدوده جنگل های 
هیرکانی از معیارهای تعریف جنگل )اراضی با مساحت حداقل 0/5 هکتار، پوشش درختی به ارتفاع بیش از 5 متر و تاج 
پوشش بیش از 5 درصد( خارج شده است. سهم این تغییر در استان های گیالن، مازندران و گلستان به ترتیب برابر 48 هزار و 
543، 79 هزار و 558 و 33 هزار و 189 هکتار است. طبق این اطالعات، نرخ کاهش سطح )تخریب( جنگل در کل محدوده 
جنگل های هیرکانی برابر 0/74 درصد بود. به عبارتی به ترتیب ذکر شده در استان های شمالی کشور این نرخ برابر با 0/74، 
0/74 و 0/73 بوده و مساحت کل جنگل های هیرکانی نیز در سال پایانی تحقیق )1395( برابر با یک میلیون و 650 هزار 
و 498 هکتار برآورد شد. طبق اعالم رسمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مساحت جنگل های هیرکانی )تاج 
پوشش بیش از 5 درصد( در سال های 1373 و 1394 به ترتیب یک میلیون و 847 هزار و 886 و 2 میلیون و 73 هزار و 
386 هکتار گزارش شده بود. این آمار نشان دهنده افزایش 225 هزار و 500 هکتاری پوشش جنگلی در طول 21 سال )با 
افزایش ساالنه 10 هزار و 738 هکتار( است؛ در صورتی که شواهد ملموس و عینی نشان می دهد که میزان تخریب پوشش 
جنگلی و تبدیل جنگل به سایر کاربری ها در جنگل های هیرکانی رو به افزایش است و این یک واقعیت انکارناپذیر است.

واژه های کلیدی: تصاویر ماهوار ه ای، تخریب، حفاظت و احیا
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 مقدمه 
به لحــاظ  هیرکانــي  جنگل هــای 

نظــر  از  آن  خــاص  اهمیــت 
قدمــت  همچنیــن  و  محیط زیســتی 

ــای  ــی و گونه ه ــوع ژنتیک ــش، تن پیدای
ــی  ــه ای، علف ــه ای، بوت ــی، درختچ درخت

ــی و  ــای اکولوژیک ــوری و کاربرده و جان
بوم گــردی به عنــوان یکــی از قدیمی تریــن 
و ارزشــمندترین جنگل های دنیا محســوب 
می شــوند )رضایی، 1388(. میانگین ســهم 
ــران  ــا 0/8 و در ای ــگل در دنی ــرانه جن س
0/2 هکتــار اســت کــه ایــن رقــم کشــور 
ــا  ــگل دنی ــور کم جن ــره 56 کش را در زم
قــرار داده اســت )عصــاره و ســیداخالقی، 
ــی  ــای هیرکان ــن جنگل ه 1388(. بنابرای
ــی،  ــع مدیریت ــزي جام ــد برنامه ری نیازمن

ــا هســتند. حفاظــت و احی
ــگام در  ــی به هن ــات مکان ــه اطالع تهی
دوره هــای زمانــی مختلــف از عرصه هــای 
جنگلــی و پراکنــش آنها یکــي از اطالعات 
پایــه و اصلــی در جهــت اهــداف مدیریــت 
جنــگل و توســعه برنامه هاي محیط زیســتی 
جنگل هــای هیرکانــي اســت. تصاویــر 
ماهــواره اي یکــي از منابــع مهــم تهیــه داده 
بــراي اهــداف ذکر شــده هســتند. اســتفاده 
از ایــن تصاویــر و تلفیــق آنها بــا اطالعات 
میدانــی مي توانــد اطالعــات دقیــق و 
تصمیم گیري هــاي  بــراي  را  کاملتــری 
ــه کــه عوامــل مختلفــي در آنهــا  چندجانب
دخالــت دارنــد، فراهــم کنــد )میرآخورلــو، 
ــا ایــن داده هــا مي تــوان بعضــی  1382(. ب
جنگل هــای  موضوعــي  نقشــه هاي 
هیرکانــی را دائمــًا و به طور پیوســته بهنگام 
و خروجي هــای مــورد نیــاز از آنهــا تهیــه 

ــو، 1382(. کرد)میرآخورل
بــا ســطح جنگل هــای  رابطــه  در 
اطالعــات  و  آمــار  تاکنــون  هیرکانــی 
ــع  ــی از مناب ــیار متفاوت ــف و گاه بس مختل
ــه شــده اســت.  رســمی و غیررســمی ارائ
کریــم ســاعی، رئیــس دایــره جنــگل 
ــی  ــا روش پیمایــش میدان اداره فالحــت ب
در ســال 1325 مســاحت جنگل هــای 
ــدود 3  ــی( را ح ــور )هیرکان ــمال کش ش
میلیــون و 400 هــزار هکتــار اعــالم کــرد. 
براســاس نقشــه های بــا مقیــاس 1:25000 

ــی  ــای هوای ــه از عکس ه ــه برداری ک ــازمان نقش س
1:20000 ســال 1346 تهیــه شــده بــود، مســاحت 
جنگل هــای هیرکانــی یــک میلیــون و 989 هــزار 
و 458 هکتــار تعیین شــد )پیــام طبیعت، 1395(. 
ثابتــی در ســال 1355 جنگل هــای هیرکانــی را 
بــا احتســاب جنگل هــای ارســباران 3 میلیــون 
هکتــار بــرآورد کــرد )ثابتــی، 1355( کــه بــا 
ــار مســاحت  ــزار هکت کســر حــدود 200 ه
جنگل هــای ارســباران در آن زمان، مســاحت 
ایــن جنگل هــا 2 میلیــون و 800 هزار هکتار 
محاســبه شــد. به ســفارش ســازمان جنگلها، 
مراتــع و آبخیزداری کشــور در ســال 1373 
ســازمان نقشــه برداری کشــور با اســتفاده از 
ــای  ــی مســاحت جنگل ه ــای هوای عکس ه
هیرکانی را یــک میلیون و 847 هزار و 886 
هکتــار عنوان کــرد )پیــام طبیعــت، 1395(. 
از آخریــن عکس برداری انجام شــده توســط 
ســازمان نقشه برداری کشــور در سال 1382، 
نقشــه های بــا مقیــاس 1:25000 تهیــه شــد 
کــه طبــق آن مســاحت جنگل هــای هیرکانی 
بــا تاج پوشــش بیشــتر از یک درصــد، یک 
میلیــون و 936 هــزار هکتــار بــرآورد شــد 
)پیــام طبیعت، 1395(. مســاحت جنگل های 
هیرکانــی براســاس نتایــج طــرح تحقیقاتــی 
مصوب مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتع 
کشــور، با تــاج پوشــش بیــش از 10 درصد 
نیــز یک میلیون و 702 هــزار و 410 هکتار 
بــرآورد شــد کــه 49 درصــد آن را جنــگل 
انبــوه )تــاج پوشــش بیشــتر از 60 درصــد( 
ــاج  ــوه )ت ــگل نیمه انب ــد را جن و 51 درص
پوشــش بیــن 10 تــا 60 درصــد( تشــکیل 
می داد )میرآخورلو، 1382(. در ســال 1395 
مدیــرکل دفتر مهندســی و مطالعات ســازمان 
ــور در  ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات جنگله
ــرد  ــران اعــالم ک ــه ای ــا روزنام گفت وگــو ب
کــه در ســال 1394 با بهره گیــری از تصاویر 
ماهــواره لندســت مربــوط بــه ســال 2015 
میــالدی و تصاویــر ماهــواره اســتر مربــوط 
بــه ســال 2013 میــالدی، نقشــه های ســال 
ــق و  ــی تدقی ــای میدان ــا بازدید ه 1384 ب
ــاج  ــا ت ــی ب ــای هیرکان ــاحت جنگل ه مس
پوشــش بیــش از 5 درصــد 2 میلیــون و 73 
ــه 2  ــد ک ــرآورد ش ــار ب ــزار و 386 هکت ه
میلیــون و 4 هــزار هکتــار آن تــاج پوشــش 
بیــش از 10 درصــد دارد )روزنامــه ایــران، 

1395(. امــا فائــو براســاس گــزارش ســال 
ــا،  ــازمان جنگله ــران )س ــت ای 2015 دول
مراتــع و آبخیــزداری کشــور( مســاحت 
ــون و  ــک میلی ــی را ی ــای هیرکان جنگل ه
 FAO,) 939 هــزار و 494 هکتار اعالم کرد

 .(2015
ــدان  ــوع و فق ــت موض ــه اهمی ــر ب نظ
ــول در  ــت قابل قب ــا دق ــات مســتند ب اطالع
زمینــه مســاحت و پراکنــش عرصــه موجود 
ــن  ــی ای ــدف اصل ــی، ه ــای هیرکان جنگل ه
بررســی برآورد میــزان کاهش ســطح جنگل 
و نرخ تخریب پوشــش جنگلــی در محدوده 
ــن مقایســه  ــی و همچنی ــای هیرکان جنگل ه
آمــار و اطالعــات ارائه شــده توســط منابــع 
مختلــف داخلــی و خــارج کشــور در رابطــه 

ــا ســطح ایــن جنگل هــا اســت. ب

 اقدامات و نتایج
ــرح  ــج دو ط ــاس نتای ــی براس ــن بررس ای
ــدوده  ــدي مح ــوب )پهنه بن ــی مص تحقیقات
از  اســتفاده  بــا  هیرکانــي  جنگل هــاي 
-07 به شــماره  ماهــواره اي  داده هــاي 
ــدي محــدوده  0310117909-79 و پهنه بن
جنگل هــاي هیرکانــي با اســتفاده از داده هاي 
ــماره 09-09-93-137- ــواره اي به ش ماه

ــع  ــا و مرات ــات جنگله ــه تحقیق 04( مؤسس
ــال های 1383 و 1395  ــه در س ــور ک کش
خاتمه یافتــه، انجــام شــده اســت. در ایــن دو 
طــرح به ترتیــب از تصاویر ماهواره لندســت 
7 و 8 به منظــور اســتخراج نقشــه پراکنــش 
جنگل هــای هیرکانــی اســتفاده شــد. صحت 
ــی استخراج شــده ســال های  نقشــه های نهای

جنگل های 
هیرکاني به لحاظ اهمیت 

خاص آن از نظر محیط زیستی 
تنوع  پیدایش،  قدمت  همچنین  و 

ژنتیکی و گونه های درختی، درختچه ای، 
بوته ای، علفی و جانوری و کاربردهای 
اکولوژیکی و بوم گردی به عنوان یکی 
ارزشمندترین  و  قدیمی ترین  از 
جنگل های دنیا محسوب می شوند.
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درصدمساحت در سال 1395درصدمساحت در سال 1383نام استان

54734730/2349880430/22گيالن

88947549/0680991749/07مازندران

37496620/7134177720/71گلستان

18117881001650498100جمع

جدول 1- مساحت جنگل های هیرکانی در سال های 1383 و 1395به تفکیک استان های شمال کشور )هکتار(
منبع: گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته در سال های 1383 و 1395، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

و آبخیــزداری کشــور مســاحت جنگل هــای 
هیرکانــی بــا تاج پوشــش بیــش از 5 درصد 
در ســال های 1373 و 1394 به ترتیــب یک 
ــار و 2  ــزار و 886 هکت ــون و 847 ه میلی
میلیــون و 73 هــزار و 386 هکتــار گزارش 
شــده اســت )ردیف هــای 6 و 12 جدول 3(. 
ایــن آمــار نشــان دهنده افزایــش 225 هــزار 
و 500 هکتــاری پوشــش جنگلــی در طــول 
21 ســال )افزایش ســاالنه 10 هــزار و 738 
هکتــار( اســت. گزارش هــای ســازمان فائــو 
کــه براســاس گــزارش ســاالنه کشــورهای 
عضــو از وضعیــت کشــاورزی و منابع طبیعی 
ــای  ــاحت جنگل ه ــود، مس ــر می ش منتش
ــی را در ســال های 1360، 1369،  هیرکان
1384، 1389 و 1394 به ترتیــب یــک 
میلیــون و 803 هــزار و 800، یک میلیون 
و 771 هــزار، یــک میلیــون و847 هــزار 
و 886، یــک میلیــون و 847 هــزار و 
886 و یــک میلیــون و 939 هــزار و 
 FAO( 494 هکتــار گــزارش کرده اســت
2015 ,2005 ,2000 ,1990). طبق این 
ــی از  گــزارش ســطح جنگل هــای هیرکان
 4 )ردیف هــای  تــا 1394  ســال 1360 
هــزار   135 به میــزان   )3 جــدول   14 و 
و 694 هکتــار افزایــش داشــته اســت 
)افزایــش ســاالنه 3 هــزار و 877 هکتــار(. 
ــر  ــات ذک ــان اطالع ــع یکس ــه مناب باتوجه ب
شــده )ســازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری 
کشــور و FAO(، اختــالف افزایــش ســطح 
پوشــش جنگلــی جنگل هــای هیرکانــی 
بــا اختــالف حــدود 3 برابــر تأمــل برانگیــز 
اســت کــه نادرســت بــودن آمارهــای ارائــه 
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به ترتیـب 4045، 6629 و 2765  گلسـتان 
هکتـار برآورد شـد. نرخ تخریب سـاالنه در 
اسـتان ها به همـان ترتیـب ذکر شـده برابر با 

0/74، 0/74 و 0/73 درصـد تعیین شـد.
در جــدول 3 آمــار ارائــه شــده در 
ســال های مختلــف در مــورد مســاحت 
ــت. ــده اس ــه ش ــی ارائ ــای هیرکان جنگل ه

 نتیجهگیري نهایي و پیشنهادها
نتایــج به دســت آمــده از دو طــرح تحقیقاتی 
ارزیابی شــده )جداول 1 و 2(، کاهش ســطح 
جنــگل با تاج پوشــش بیــش از 5 درصد را 
به میــزان 159 هــزار و 950 هکتــار در بــازه 
زمانــی 12 ســاله و نــرخ تخریب ســاالنه را 
ــای  ــدوده جنگل ه ــا 0/74 در مح ــر ب براب
ــی نشــان می دهــد. طبــق جــدول 3  هیرکان
و اعــالم رســمی ســازمان جنگلهــا، مراتــع 

 
ــورهای  ــام کشــ در تم

اروپایــی، آمریــکای شــمالی، 
روســیه و کانــادا طرح های کالن پایش 

توســط مؤسســات بی طــرف )تحقیقاتــی 
و دانشــگاهی( اجــرا و براســاس اطالعات 
اســتخراج شــده، طرح های حفاظــت، احیا 
و توســعه جنگل هــا برای حــال و آینده 
می شــود.  پیش بینــی  و  اجــرا 

1383 و 1395 به ترتیــب بــا 2960 
و 1852 نمونــه صحرایــی ارزیابــی 
ــب  ــی و ضری ــت کل ــده و صح ش
ــر  ــب ســال های ذک ــا آن به ترتی کاپ
شــده برابــر 93/6 و 0/89 درصد و 
94/8 و 0/90 درصد، برآورد شــد. 
ــج،  ــی رای ــف علم ــاس تعاری براس
ــه  ــای عرص ــا معیاره ــی ب ــش جنگل پوش
بیشــتر از 0/5 هکتــار، پوشــش درختــی بــا 
ارتفــاع بیــش از 5 متــر و تاج پوشــش بیش 
از 5 درصــد از غیرجنــگل تفکیــک می شــود 

)مصــدق، 1375، مــروی مهاجــر، 1384 
ــرح  ــر دو ط ــدم، 1394(. در ه و پورمق
ــای  ــن محدوده ه ــرای تعیی ــی ب تحقیقات
بــا پوشــش جنگلــی از معیارهــای 
عرصه هــای بــا مســاحت بیــش از 
0/5 هکتــار و تــاج پوشــش بیــش از 5 

درصــد اســتفاده شــده اســت. نتایج حاصل 
از نقشــه های پهنه بنــدی جنگل هــای هیرکانــی 
در ســال های 1383 و 1395، به تفکیــک ســه 
اســتان شــمالی )محــدوده اســتان ها براســاس 
تقســیمات کشــوری( در جــدول 1 ارائــه شــده 
اســت. طبــق این جــدول مســاحت جنگل های 
هیرکانــی در ســال 1383 یــک میلیــون و 811 
ــار و در ســال 1395 یــک  هــزار و 788 هکت
میلیــون و 650 هــزار و 498 هکتــار بــرآورد 

شــده اســت.
طبق جدول 2 تخریب ساالنه در محدوده 
کل جنگل هـای هیرکانـی 13 هـزار و 440 
هکتـار و نرخ کاهش سـطح جنگل )تخریب( 
معـادل 0/74 درصد اسـت. همچنین تخریب 
سـاالنه در اسـتان های گیـالن، مازنـدران و 
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نرخ تخریب ساالنهتخریب ساالنهمساحت کاهش سطحنام استان

0/74درصد485434045گيالن

0/74 درصد795586629مازندران

 0/73 درصد331892765گلستان

0/74 درصد 13440 161290جمع

جدول 2- کاهش سطح جنگل در محدوده جنگل های هیرکانی در بازه زمانی 12 ساله به تفکیک استان های شمال کشور )هکتار(
منبع: گزارش نهایی طرح تحقیقاتی خاتمه یافته در سال های 1395، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

توضیحمساحتسالمنبعردیف

---13253.400.000کریم ساعی1

----13461.989.485سازمان نقشه برداری کشور2

----13552.800.000دکتر حبيب اهلل ثابتی3

4FAO (Food and Agriculture Organization)13601.803.800تاج پوشش بيش از 5 درصد

5FAO (Food and Agriculture Organization)13691.771.000تاج پوشش بيش از 5 درصد

تاج پوشش بيش از 5 درصد13731.847.886سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور6

تاج پوشش بيش از 1 درصد13821.936.000سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور7

تاج پوشش بيش از 5 درصد13821.811.788مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور8

تاج پوشش بيش از 10 درصد13821.711.788مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور9

10FAO (Food and Agriculture Organization)13841.847.886تاج پوشش بيش از 5 درصد

11FAO (Food and Agriculture Organization)13891.847.886تاج پوشش بيش از 5 درصد

تاج پوشش بيش از 5 درصد13942.073.386سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور12

تاج پوشش بيش از 10 درصد13942.004.000سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور13

14FAO (Food and Agriculture Organization)13941.939.494تاج پوشش بيش از 5 درصد

تاج پوشش بيش از 5 درصد13951.650.498مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور15

جدول 3- مساحت جنگل های هیرکانی در سال های مختلف براساس منابع رسمی )هکتار(
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شــده را در ذهــن تداعــی می کنــد. حتــی در 
صــورت صحــت اطالعــات ذکــر شــده باید 
ــه مســتندات علمــی و بازدید هــای  ــا ارائ ب
میدانــی مشــخص شــود کــه افزایش ســطح 
ــک از  ــرای کدام ی ــه اج ــده نتیج ــه ش ارائ
ــای  ــای جنگل ه ــعه و احی ــای توس طرح ه
ــع و  ــا، مرات ــازمان جنگله ــی در س هیرکان

آبخیــزداری کشــور بــوده اســت؟ 
اطالعـــات منتشـــر شـــده از منابع رســـمی 
ـــن  ـــده در ای ـــر ش ـــی ذک ـــی و بین الملل اجرای
ــار  ــه آمـ ــر وضعیـــت ارائـ ــه، بیانگـ مقالـ
ــی از  ــتند و غیرعلمـ ــات غیرمسـ و اطالعـ
ـــی از  ـــوان یک ـــی به عن ـــای هیرکان جنگل ه
ـــرد در  ـــمند و منحصربه ف ـــای ارزش جنگل ه
ـــان  ـــه متخصص ـــور ک ـــت. همان ط ـــا اس دنی
ـــتحضار  ـــگل اس ـــوم جن ـــن در عل ـــل ف اه
ـــی  ـــات غیرواقع ـــه اطالع ـــتناد ب ـــد اس دارن
ــطح  ــش سـ ــکلی از کاهـ ــا مشـ ــه تنهـ نـ

ــد،  ــل نمی کنـ ــی حـ ــای هیرکانـ جنگل هـ
بلکـــه برنامه ریزی هـــا ی کالن مدیریـــت 
جنـــگل را بـــا مشـــکل مواجـــه می کنـــد. 
همان طـــور کـــه شـــواهد ملمـــوس و 
ــزان تبدیـــل  ــد میـ ــان می دهـ عینـــی نشـ
ـــدوده  ـــا در مح ـــایر کاربری ه ـــه س ـــگل ب جن
جنگل هـــای هیرکانـــی رو بـــه افزایـــش اســـت 
کـــه ایـــن یـــک واقعیـــت انکارناپذیـــر اســـت. 
ـــب  ـــای تخری ـــکل های 1 ، 2 و 3 عرصه ه ش
ـــه از  ـــا ســـال 1395 را در ســـه منطق شـــده ت
ـــتان  ـــدران و گلس ـــالن، مازن ـــتان های گی اس

ـــد.  ـــان می ده نش
به منظـــور  می شـــود  پیشـــنهاد 
تعییـــن و ســـنجش عوامـــل مؤثـــر در 
ــای  ــای جنگل هـ ــت و احیـ ــر حفاظـ امـ
ــی  ــای هیرکانـ ــژه جنگل هـ ــور به ویـ کشـ
طـــرح کالن پایـــش ایـــن جنگل هـــا بـــا 
همـــکاری نهادهـــای مربوطـــه )اجرایـــی، 

ـــا  ـــود ت ـــه ش ـــی( تهی ـــی و آموزش تحقیقات
ــتمر  ــای مسـ ــتناد به اندازه گیری هـ ــا اسـ بـ
در دوره هـــای کوتاه مـــدت، میان مـــدت و 
ـــی و  ـــت علم ـــه مدیری ـــبت ب ـــدت، نس بلندم
ـــی اقـــدام شـــود.  ـــدار جنگل هـــای هیرکان پای
بـــا اســـتناد بـــه اطالعـــات علمـــی اســـتخراج 
زیرطرح هـــای  و  طرح هـــا  از  شـــده 
ــه  ــبت بـ ــوان نسـ ــش، می تـ ــرح پایـ طـ
جلوگیـــری از تغییـــر کاربـــری پوشـــش 
ــاذ  ــت اتخـ ــای درسـ ــی تصمیم هـ جنگلـ
کـــرد و نســـبت بـــه احیـــای عرصه هـــای 
تخریـــب شـــده براســـاس اطالعـــات دقیق تـــر 
اقـــدام مقتضـــی به عمـــل آورد. بنابرایـــن 
ـــش  ـــرح کالن پای ـــدن ط ـــرا ش ـــا اج ـــا ب تنه
اســـت کـــه می تـــوان ادعاهـــای مســـتند 
ــرف  ــق از طـ ــی دقیـ ــی و کارشناسـ علمـ
نهادهـــای اجرایـــی متولـــی جنگل هـــای 
ـــش  ـــا کاه ـــش ی ـــر افزای ـــی ب ـــور، مبن کش

شکل 1- تصویر ماهوار ه ای قسمتی از غرب شهرستان هشتپر-گیالن، سال 1395 و محدوده 
تخریب شده جنگلی به رنگ روشن تر داخل خط قرمز 

)Google :منبع(

شکل 2- تصویر ماهوار ه ای قسمتی از حوضه رودخانه تجن 
به  جنگلی  تخریب شده  محدوده  و   1395 سال  )مازندران( 

رنگ روشن تر داخل خط قرمز
)Google :منبع(
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ـــرد.  ـــالم ک ـــی را اع ـــش جنگل ـــطح پوش س
ــورهای  ــام کشـ ــه در تمـ ــور کـ همان طـ
ــیه  ــمالی، روسـ ــکای شـ ــی، آمریـ اروپایـ
ــش  ــای کالن پایـ ــز طرح هـ ــادا نیـ و کانـ
توســـط مؤسســـات بی طـــرف )تحقیقاتـــی 
ـــات  و دانشـــگاهی( اجـــرا و براســـاس اطالع
ــت،  ــای حفاظـ ــده، طرح هـ ــتخراج شـ اسـ
ـــال و  ـــرای ح ـــا ب ـــعه جنگل ه ـــا و توس احی

آینـــده اجـــرا و پیش بینـــی می شـــود. 

  منابع
ثابتــي، ح. 1355، جنگل ها، درختــان و درختچه هاي
ایــران، انتشــارات ســازمان تحقیقات کشــاورزي

و منابع طبیعي، تهران، 810 صفحه.
دســتورالعمل و  راهنمــا   .1394 ک.  پورمقــدم، 
ــتان ــگل در کوهس ــدار از جن ــرداری پای بهره ب
ــاپ اول، ــارف، چ ــر مع ــزی. نش ــرس مرک زاگ

تهران، ایران، 48 صفحه.
ــای ــطح جنگل ه ــش س ــت، 1395. افزای ــام طبیع پی

ــی ــریه داخل ــته. نش ــال گذش ــمال در 10 س ش
 ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور،
،1395 تیرمــاه   ،119-110 شــماره های 

8 صفحه. 
رضایــی س. ر.، 1388. ســیمای منابــع طبیعــی و

 آبخیزهــای ایــران. مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا 
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