
در دهه هـای گذشـته در قالـب طرح های مدیریتـی تالش زیادی توسـط مدیران 
و مسـئوالن منابـع طبیعـی کشـور بـرای خـروج دام از جنـگل صـورت گرفت. 
خـروج دام از جنگل هـای شـمال ازجملـه ایـن طرح هـا بـود. طبیعـت جنـگل 
دیکتـه می کنـد کـه دام نبایـد در آن حضـور داشـته باشـد. نتایـج پژوهش ها نیز 
نشـان می دهـد که حضـور دام خسـارت های غیرقابل جبرانی بر اکوسیسـتم های 

جنگلـی وارد می کنـد که اهـم آنهـا عبارتند از:
- تغییر پوشش گیاهی و لطمه زدن به فرایند طبیعی توالی و تواتر در جنگل

- کاهش زادآوری طبیعی
- هدایت زادآوری دانه زاد به شاخه زاد

- ایجاد حفره های تخریبی و از بین رفتن یکپارچگی جنگل
- زمینه سازی برای تغییر کاربری عرصه های جنگلی

در پیگیـری خـروج یا سـاماندهی دام در جنـگل دو رویکرد غیرکارآمد به شـرح 
زیر پیگیری شـده اسـت:

1. بـرای خـروج دام از جنـگل به طـور عمـده تمرکـز روی جنگل هـای شـمال 
بـوده و درعمـل سـایر مناطق جنگلـی به ویژه زاگرس زیر پوشـش نبوده اسـت؛ 
درحالی کـه وضعیـت جنگل هـای زاگـرس به مراتـب حسـاس تر و شـکننده تر 
اسـت. وجود دام عشـایر و روسـتائیان به صـورت آزادانه در ایـن جنگل ها عماًل 
ظرفیـت زادآوری طبیعـی آن را بـه حـد صفـر رسـانده و آن را در مقابـل سـایر 
عامل هـای تخریبـی به شـدت آسـیب پذیر کـرده اسـت. بنابرایـن اگر قرار اسـت 
دام از جنـگل خـارج شـود، این اقدام باید شـامل تمام جنگل های کشـور باشـد.
2. پیگیـری خـروج دام از جنگل متکی بر روش های تشـویقی و حمایتی ازقبیل 
پرداخـت بخشـی از هزینـه یـا ارائه زمین معـوض بـه دامـداران، روش مدیریتی 
مناسـبی نیسـت. خـروج دام از جنگل هـا که عرصه هـای طبیعی و ملی هسـتند، 
بایـد بـدون پرداخت هزینه انجام شـود زیـرا روش های معامله گرانه بـرای دولت 
هزینه بـر بـوده و از سـویی باعث تشـویق حضور افـراد و دام هایشـان در جنگل 

بـرای دریافت این گونه بسـترهای تشـویقی می شـود.

سخن مدیر مسئول

ضرورتخروجفوریدامازجنگلها
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