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 چکیده

کننرد     های این نواحی نگرران  و کاهش سطح جنگل دارندهای کشور را  جنگلوسعت های خارج از شمال، بیشترین سهم از  جنگل

و ایرن   هسرتند ترین ناحیه جنگلری خرارج از شرمال     کاربری و تخریب سرزمین، مهمشدید زاگرس با تغییر  های  است. در این بین جنگل

ایرن  دهرد.   شان مری ، نخشک کشور قرار دارندمناطق خشک و نیمه، احیاء و توسعه اصولی آنها را که اغلب در موضوع ضرورت حفاظت

هرای خرارج از   بررای جنگرل   بینی و اجرا شد  توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوری پیشها کاری آمار جنگل بر مبنایپژوهش 

هرای خرارج از شرمال کشرور      د که در جنگلا. نتایج این پژوهش نشان دشد  است انجام( 1333الی  1334)ساله  11در یک دور  شمال 

های خارج از شمال  در این دور ، برای کل جنگل .محقق شد  است 31و  33های  ترتیب در سالکاری به کمترین درصد جنگلبیشترین و 

درصدی  144محقق شد  است. علت عدم تحقق آن درصد(  42/33هکتار ) 141114 لیوبود شد    بینی کاری پیش هکتار جنگل 444404

هرای واقعری    کاری نسربت بره هزینره    های جنگل توان در پایین بودن نرم نی مورد بررسی را میبینی شد  در دور  زما های پیش کاری جنگل

درصد( و کمبود اعتبارات مراقبت و نگهداری  1/13درصد(، شرایط اقلیمی سخت )با اهمیت  1/23کاری )با اهمیت  اجرای عملیات جنگل

جهت احیراء و توسرعه اصرولی جنگرل در     بینی شد ، های پیش کاریبراساس دالیل عدم تحقق جنگلدرصد( نسبت داد.  3/11)با اهمیت 

و توسرعه   ءها، افزایش اعتبارات احیرا  کاری اقلیمی در جنگل متغیرهاینواحی رویشی خارج از شمال راهکارهای مدیریتی شامل: توجه به 

شناسایی و مدیریت محراو   های احیایی ) کاری با توجه به شرایط مناطق مختلف و تقویت زیرساخت های جنگل جنگل، تعدیل نرم هزینه

 . شوند میها و تقویت نیروی انسانی( پیشنهاد  افزایش تعداد نهالستانبذرگیری، 

 هاهای خارج از شمال، نهالستانکاری، جنگلآمار، جنگل کلیدی: واژگان
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 لهأبیان مس

های کشور، جایگا   ترین جنگل عنوان گسترد  میلیون هکتار، به 1های ناحیه رویشی زاگرس با وسعتی بیش از  جنگل

ای و ابراهیمی رستاقی، )جزیر  باشندمیو پایداری آب و خاک کشور  ءو ضامن بقا دارندای در توسعه اقتصادی کشور  ویژ 

استان زاگرسی )آذربایجان غربی، کردستان، همدان، کرمانشا ، ایالم،  13اساس جدیدترین آمار کشور، مساحت  (. بر1332

هکتار برآورد  3411111، فارس، خوزستان، بوشهر و هرمزگان( راحمدیو بو هیلویلرستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگ

های دیگر نواحی  هر، جنگلهای اصفهان، خوزستان، هرمزگان و بوش (؛ قابل ذکر است که در استان1333نام، شد  است )بی

های لرستان، خوزستان، هرمزگان، کردستان، همدان و  (. مقایسه سطح جنگل در استان1رویشی نیز موجود است )شکل 

 (. 3و  2 های شکلدارد ) 1333تا  1333آذربایجان غربی نشان از کاهش سطح جنگل بر اساس آمار سال 

 

 
 نواحی رویشی ایران  -1شکل 

 

 

 
 (1333نام،  )منبع: بی 1333( و سال 1333ها( بر اساس آمار گذشته )سال  های زاگرس )به تفکیک استان آمار سطح جنگل -2شکل 
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 های پژوهش( )ماخذ: یافته 1333نسبت به آمار  1333های زاگرسی( در سال  های زاگرس )به تفکیک استان تغییر سطح جنگل -3شکل 

   

های زاگرس و کشور، ضرورت دارد در مرحله اول  قابل ذکر است که برای توسعه اصولی جنگل و افزایش سطح جنگل

کاری  ( و در ادامه بر احیاء و توسعه جنگل تمرکز شود. جنگلکم نشودها  های کنونی حفاظت شوند )سطح این جنگل جنگل

 ,FAOگردد ) در مناطقی که سابقه کاربری جنگل دارند اطالق میکاری  به عملیات بذرکاری یا نهال 1در مفهوم احیاء جنگل

شامل بذرکاری یا  2شود. در مقابل توسعه جنگل سازی جنگل نیز نامید  می (، این عملیات در ایران در مواردی غنی2015

 (. FRA, 2020کاری در مناطقی است که سابقه کاربری جنگل ندارند ) نهال

ها در دو دهه اخیر،  های زاگرس و تغییر سطح این جنگل و معیشتی جوامع محلی به جنگل با توجه به وابستگی اقتصادی

و آبخیزداری کشور، برای احیاء  منابع طبیعیها ضرورت دارد و الزم است بر اساس عملکرد سازمان  احیاء و توسعه این جنگل

 ریزی شود. و توسعه جنگل برنامه

برداری از منابع طبیعی است  بخیزداری کشور شامل حفاظت، احیاء، توسعه و بهر و آ منابع طبیعیوظایف قانونی سازمان 

در سازمان  این . جهت بررسی عملکردکند میو در راستای احیاء و توسعه جنگل، هر سال اقدام به بذرکاری و نهالکاری 

اساس نظر  بر(. 1333نام،    شد )بی( استفاد1334-1333های ساالنه ) کاری ساله جنگل 11های خارج از شمال، از آمار  جنگل

ترتیب اهمیت  و بهگردید  های شناسایی  کاریها، دالیل عدم تحقق جنگل کارشناسان ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان

های خارج از شمال، اطالعات ارزشمندی را در زمینه  کاری در حوز  جنگل ساله جنگل 11کاری  آمار جنگلمرتب شدند. 

ریزان  و آبخیزداری کشور در راستای احیاء و توسعه جنگل؛ در اختیار مدیران و برنامه منابع طبیعیهای سازمان  ظرفیت

 دهد.  کشوری قرار می

 

 دستاوردها 

و  1331، 1333، 1333های  ترتیب در سالهای خارج از شمال به کاری در جنگل بر اساس نتایج، بیشترین سطح جنگل

شد   بینی آمار تفکیکی سطوح پیش .(4انجام شد  است )شکل  1334و  1331های  کاری در سال و کمترین سطح جنگل 1334

 دور  مورد بررسی است. درکاری  دهند  روند کاهشی جنگلهای مختلف نشان کاری در سال و اجراشد  جنگل

                                                           
1
 Reforestation 

2
 Afforestation 
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(1333نام،  های خارج از شمال )منبع: بی جنگلساله در  11شد  در یک دور   کاری انجام آمار جنگل -4شکل   

 

و توسعه جنگل که  ءدرصد از عملیات احیا 42/33دهد در مدت بررسی کاری نشان می ساله تحقق جنگل 11میانگین 

ساله  11های مختلف و نسبت به میانگین  کاری در سال درصد تحقق جنگل 1بینی شد  بود محقق شد  است. در شکل  پیش

شد   بینی کاری پیش درصد تحقق جنگل 33و  30، 32، 33، 33، 30، 34، 31های  دهند در سال تنظیم شد  است. نتایج نشان می

  بینی های پیش کاری ، درصد تحقق جنگل34و  31، 34، 33، 31، 34، 34های  ود  است و در سالساله ب 11بیشتر از میانگین 

 ساله است.  11شد  کمتر از میانگین 
 

 
(1333نام،  های خارج از شمال )منبع: بی ساله در جنگل 11بینی شد  در یک دور   های پیش کاری درصد تحقق جنگل -1شکل   

 

 141114شد  و در عمل   بینی کاری پیش هکتار جنگل 444404های خارج از شمال  جنگلدر دور  مورد بررسی در 

( بیشترین 1333 تا1334ساله ) 11دهد در کل دور   نشان می 4گونه که شکل  همان .درصد( محقق شد  است 2/33هکتار )

 ها مربو  به برنامه ششم و چهارم توسعه کشور است. کاری درصد تحقق جنگل
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(پژوهشهای یافته های خارج از شمال )ماخذ: های توسعه در جنگل بینی شد  در برنامه های پیش کاری درصد تحقق جنگل -4شکل   

 

کاری نسبت به هزینه لجنگ هزینه های های موردی با کارشناسان بخش اجرا نشان داد که پایین بودن نرم مصاحبه نتایج

کاهش اعتبارات مراقبت و  و درصد اهمیت( 1/13رایط اقلیمی سخت )درصد اهمیت(، ش 4/23کاری ) واقعی عملیات جنگل

 (. 1)جدول هستند بینی شد   های پیش کاری ترین علل محقق نشدن جنگل درصد اهمیت( مهم 3/11نگهداری )

 

 )براساس نظر کارشناسان( های خارج از شمال کاری در جنگل بینی شد  جنگل علل عدم تحقق آمار پیش -1جدول 

ها کاری عنوان علل عدم محقق شدن جنگل ردیف  اهمیت )درصد( 

کاری کاری نسبت به هزینه واقعی جنگل جنگلهزینه های  پایین بودن نرم 1  4/23  

(زیادشرایط اقلیمی سخت )بارندگی کم و تبخیر و تعرق  2  1/13  

مرطوب( نیمهتوجهی به هزینه آبیاری در مناطق  کاهش اعتبارات مراقبت و نگهداری )بی 3  3/11  

ویژ  در چند سال اخیر کاری به کاهش اعتبارات جنگل 4  4/14  

1/11 زیرساخت ضعیف )نهالستان، نیروی انسانی و غیر ( 1  

درصد تلفات استاندارد )عوامل طبیعی( 24 4  4/3  

های موجود کمبود نیروهای حفاظتی جهت حفاظت و مراقبت از جنگل 0  3/4  

 111 کل 

 

محقق  1333و 1333های  ترتیب در سالکاری به های خارج از شمال کشور بیشترین و کمترین درصد جنگل جنگلدر 

هکتار  444404های خارج از شمال مساحت  (، برای کل ناحیه جنگل1333 تا 1334ساله ) 11(. در دور  1شد  است )شکل 

های  های اخیر )سال درصد( محقق شد  است؛ بنابراین در سال 42/33هکتار ) 141114شد  و در عمل   بینی کاری پیش جنگل

توان در عدم اهتمام کارگزارن مدیریتی در  های محقق نشد  است و علت را می کاری بینی شد  جنگل ( سطح پیش34لغایت  33

در های مصوب  و عدم امکان اجرای عملیات با نرم احیاء و توسعه جنگل های هزینه جذب اعتبارات کافی و افزایش جهشی

 گذشته دانست. 
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 توصیه ترویجی  

 های موجود کاری تقویت یگان حفاظت و مراقبت از جنگل 

 توجه به پارامترهای اقلیمی در احیاء و توسعه جنگل 

   های محلی در احیاء و توسعه جنگل ها و تشکل احکام دائمی کشور، جهت مشارکت تعاونی 23استفاد  از بند ب ماد 

  کاری های جنگل های خارج از شمال و افزایش نرم هزینه مرتبط با احیاء و توسعه جنگلافزایش اعتبارات 

 هرای مررتبط برومی و محلری در      کررد  رشرته   داری و اسرتفاد  از نیروهرای تحصریل   کارگیری رویکرد مشارکتی در جنگلبه

 و توسعه جنگل ءهای احیا برنامه

 های منابع طبیعی و تقویرت نیرروی انسرانی     های احیاء و توسعه جنگل افزایش تعداد و عملکرد نهالستان تقویت زیرساخت

 متخصص 

 های درختی بومی در توسعه جنگل استفاد  بیشتر از گونه 

 کاری(   در د  سال اول پس از جنگل ویژ بههای ) کاری کنترل میزان موفقیت جنگل 

 شد   کاری های جنگل دام به جنگل و محدود  کنترل یا کاهش ورود 

 ها و آفات جنگل و دیگر عوامل بیولوژیکی سوزی، شیوع بیماری های حمایت جنگل شامل کنترل آتش افزایش برنامه 
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