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  چکیده

 -بـا دیـدگاه حفـاظتی    کـاري هاي جنگل و ضرورت دارد طرح گذشته تا امروز در حال کاهش استاز  ي هیرکانیها مساحت جنگل

کـاري  شود. جهت بررسی وضعیت جنگل اجراهیرکانی  يها توسعه جنگلو  ءو براي احیاتهیه  ،دوره استراحت جنگلویژه در  ، بهحمایتی

دوره در ها، مراتع و آبخیزداري کشور استفاده شد. نتایج نشان داد کـه   هاي ساالنه سازمان جنگل کاري در این ناحیه رویشی، از آمار جنگل

 جمهوري فرهنگی و اجتماعی ،اقتصاديتوسـعه  چهـارم    مربوط به برنامـه ها،  کاري)، بیشترین درصد تحقق جنگل1384-1398( ساله 15

 122037در عمل بوده ولی هکتار  192955 کاريجنگل بینی شده مساحت پیش ساله مورد پژوهش، 15در دوره  .است بودهایران  اسالمی

 ترتیـب بهدر ناحیه هیرکانی  کاريجنگلهاي برنامهاهداف  نمحقق نشدعلل  مهمترین .ه استمحقق شد درصد) 7/61(کاري  جنگلهکتار 

 شیافـزا ي، کارجنگل یواقع نهینسبت به هز يکارلجنگ يها بودن نرم نییپا، ریدر چند سال اخ ژهیو به يکار ش اعتبارات جنگلکاهشامل 

 د برنامـه یه و توصیه گردبود یاعتبارات مراقبت کاهشنیز و  توسعه جنگل يبرا یخال يو نبود فضا ها يبودن کاربر دهیچیپ، جنگل بیتخر

 ات، افـزایش اعتبـار  وجودـهـاي مـ   کـاري اظت از جنگـل ـحفاري با رویکرد ـکهاي جنگلتدوین طرحها، اريـکابی جنگلـایش و ارزیـپ

 تیـ هـا و تقو  کارياستفاده از نیروهاي بومی در توسعه جنگل، کنترل عوامل تخریب جنگلکارگیري رویکرد مشارکتی و  بهها،  کاريجنگل

  .  گرددریزي و برنامهپیگیري کاري لدر جنگ ها و امکانات سازمان جنگل هارساختیز

  کاري، نرم جنگلحفاظتیي کارجنگل، ، آماراستراحت، احیاء کلیدي: واژگان
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  لهأبیان مس

اساس  بر). 1384مهاجر،  ي(مرو گسترش دارند یداغیو بلند از آستارا تا گل کیشکل نوار بار به یرکانیه هاي جنگل

محدوده  یهکتار از پوشش جنگل 290هزار و  161 )،1383-1395( سال گذشته 12 یط )،1396پژوهش میرآخورلو و اخوان (

) جنگل در کل محدوده بیتخر( نرخ کاهش سطح و جنگل خارج شده است فیتعر يارهایاز مع یرکانیه يها جنگل

 650و  ونیلیم کی) برابر با 1395( قیتحق یانیها در سال پا جنگلاین درصد بود. مساحت کل  74/0برابر  یرکانیه يها جنگل

شمال کشور  هاي جنگلگذشته تغییرات وسیعی در محدوده پراکنش  هاي دههدر بنابراین  گردید.هکتار برآورد  498هزار و 

ه اراضی کشاورزي) ـدست (دشت، محدود ب ه مراتع) و پایینـدر حاشیه ارتفاعات باالدست (حد کوهستانی محدود ب ویژه به

  ). 1396(میرآخورلو و اخوان،  ه استمدوجود آبه

کاري یا احیاء به عملیات جنگل .وجود دارد) Afforestation(و توسعه  )Reforestation(در توسعه جنگل، دو واژه احیاء 

 ). در مقابل توسعه جنگل مشابهFAO, 2015شود ( اند، گفته می کاري در اراضی که سابقه کاربري جنگل داشته بذرکاري و نهال

 شود.اند انجام می جنگل است، با این تفاوت که در اراضی که در گذشته نزدیک سابقه کاربري جنگل نداشته ءهاي احیافعالیت

)FRA, 2020  .(  

ها  سطح این جنگلو توسعه  ءاحیاهاي هیرکانی از گذشته تا امروز و جهت  سطح جنگلبنابراین با توجه به کاهش 

جهت  .اجرایی شوندتدوین و ها  حمایتی در این جنگل -حفاظتی دیدگاهنوین با  کاريهاي جنگل ضرورت دارد طرح

راتع و آبخیزداري کشور در ـها، م ها، آگاهی از ظرفیت سازمان جنگل این جنگل  ایدار براي احیاء و توسعهـریزي پ برنامه

  است.کاري و توسعه جنگل در این ناحیه رویشی ضرروي جنگل

  

  هااوردتدس

برداري از منابع  بینی شده (حفاظت، احیاء، توسعه و بهره ها، مراتع و آبخیزداري کشور براساس راهبرد پیش جنگل سازمان

کاري در این ناحیه رویشی، از . جهت بررسی وضعیت جنگلکندمیطبیعی) هر سال اقدام به توسعه جنگل در سطح کشور 

 .)1399نام، (بی ها، مراتع و آبخیزداري کشور استفاده شد مان جنگل) ساز1384-1398هاي ساالنه ( کاري ساله جنگل 15آمار 

 قابلیتهاي شمال کشور اطالعات ارزشمندي را در زمینه  کاري در حوزه جنگلساله جنگل 15کاري  بررسی آمار جنگل

هاي هیرکانی،  جنگلزان ری اختیار مدیران و برنامهدر ها، مراتع و آبخیزداري کشور براي احیاء و توسعه جنگل  سازمان جنگل

  دهد.  قرار می

 93و  87، 86، 85، 84هاي  ترتیب در سالهاي هیرکانی به شده در جنگل کاري انجامبراساس نتایج، بیشترین سطح جنگل

 شده و اجرا  بینی آمار تفکیکی سطوح پیش 1ه است. در شکل انجام شد 98و  97هاي  کاري در سال و کمترین سطح جنگل

  .  کاري طی دوره مورد بررسی است دهنده روند کاهشی جنگلهاي مختلف نشان کاري در سال جنگلشده 
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  )1399نام،  (منبع: بی هاي هیرکانی ساله در جنگل 15در یک دوره شده  مکاري انجاآمار جنگل -1شکل 

  

  نشان داده شده است.  2کاري در شکل  ساله جنگل 15هاي مختلف و نسبت به میانگین  کاري در سال درصد تحقق جنگل

  

  
  

)1399نام،  (منبع: بی هاي هیرکانی ساله در جنگل 15بینی شده در یک دوره  هاي پیش کاري درصد تحقق جنگل -2شکل   

 

مربوط به برنامه چهارم  ها يکاردرصد تحقق جنگل نیشتری) ب98 یال 84ساله ( 15که در کل دوره  دهد ینشان م 3شکل 

و  شده  ینیب شیپ يکار هکتار جنگل 192955مساحت  یرکانیه یشیرو هیدر کل ناح یاست. در دوره مورد بررس کشور توسعه

  .درصد) محقق شده است 7/61هکتار ( 122037در عمل 

  

 
)1399نام،  (منبع: بی هاي هیرکانی هاي توسعه در جنگل بینی شده در برنامه هاي پیش کاري تحقق جنگلدرصد  -3شکل   
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 ویژه بهکاري  کاهش اعتبارات جنگلبینی شده،  هاي پیش کاريکه مهمترین علل محقق نشدن جنگل دهدمینشان  1جدول 

درصد  6/25کاري (هاي واقعی جنگل کاري نسبت به هزینهدرصد اهمیت)، پایین بودن نرم جنگل 4/40ر (با در چند سال اخی

هاي و نبود فضاي خالی براي  پیچیده بودن کاربريدرصد سهم)،  7/12( تخریب جنگل در این ناحیه رویشیسهم)، افزایش 

  درصد) هستند. 6/6(کاهش اعتبارات مراقبتی درصد) و  2/9(با  توسعه جنگل

 

  ه هیرکانییکاري در ناح ی شده جنگلبین علل عدم تحقق آمار پیش -1جدول 

هاکاري علل عدم محقق شدن جنگل ردیف  اهمیت (درصد) 

در چند سال اخیر ویژه بهکاري  کاهش اعتبارات جنگل 1  4/40  

يجنگلکار یواقع نهینسبت به هز يجنلگکار يها بودن نرم نییپا 2  6/25  

شده کارهاي انجام بخشی از جنگل تخریب جنگل در این ناحیه رویشی و تغییر کاربريافزایش  3  7/12  

هاي و نبود فضاي خالی براي توسعه جنگل پیچیده بودن کاربري 4  2/9  

6/6 بیست درصد  تلفات استاندارد (عوامل طبیعی) 5  

مرطوب) هزینه آبیاري در مناطق نیمه توجهی به بیکاهش اعتبارات مراقبتی ( 6  50/5  

  

  بنديجمع

اي)  (میان دوره 96و  86و  85 هاي ترتیب در سال به کاري جنگلهاي شمال کشور بیشترین و کمترین درصد  در جنگل

هکتار  192955انی مساحت ـراي کل ناحیه رویشی هیرکـب ،)98الی  84ساله ( 15در دوره  .)2(شکل  محقق شده است

بینی  پیش سطحاخیر  هاي سالبنابراین در  .درصد) محقق شد 7/61هکتار ( 122037در عمل  بود کهبینی شده  کاري پیشجنگل

هاي و نبود فضاي خالی براي توسعه جنگل  توان در پیچیده بودن کاربري هاي محقق نشده است و علت را می کاريشده جنگل

هاي طبیعی تغییر  عرصه، بیشتر تغییر کاربري به باغات و ویالسازي) برايزمین و فضاي سبز ( زیادبا توجه به ارزش  داشت.

 ر بیش ازکاري با آما افزایش سطح جنگلاند و فضاي مناسب براي توسعه جنگل وجود ندارد. بنابراین امکان کاربري یافته

  (هفتم و هشتم) وجود ندارد.ایران  اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی ،اقتصاديآتی توسعه هکتار در دو برنامه  100000

  

  توصیه ترویجی

  هاي موجودکاريکمی و کیفی جنگلپایش 

 بـا   (تنـک کـردن)  برداري مدیریت و بهرهحفاظت،  کاري،ایجاد جنگلبراي  هاکاريجنگلمدیریت هاي نوین  تدوین طرح

 دیدگاه حفاظتی و حمایتی و متناسب با دوره استراحت جنگل

  هـاي سـابق    کـارگیري نیروهـاي طـرح    و بـه  ن)آدلیل سهم زیاد قاچاق چوب از ها (بهکاريجنگلاز تقویت یگان حفاظت

  هاي هیرکانی داري در زمینه حفاظت، احیاء و توسعه جنگلجنگل

 کاريهاي جنگل هاي هیرکانی و افزایش نرم هزینه افزایش اعتبارات مرتبط با احیاء و توسعه جنگل  

 کاري)  هاي (مخصوصاً در ده سال اول پس از جنگل کاريکنترل میزان موفقیت جنگل 

 بـومی و محلـی در    هـاي مـرتبط  تحصـیل کـرده رشـته    نیروهاي کاري و استفاده ازرویکرد مشارکتی در جنگل کارگیريبه

 جنگل و توسعه ءهاي احیابرنامه
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