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ها و مراتع ايران و پيامدهاي آنهاي زيست محيطي جنگلچالش

چكيده

ـنعتي               ي بـه اثـرات     و نيـز كـم تـوجه      رشد و اعتالي صنايع سنگين و متمركـز، پـس از انقـالب ص

هاي زيست محيطي زيادي را در سطح جهان به وجـود آورده     ي دست بشر، چالش   هاي ساخته آالينده

ـان بـه ويـژه      گير همـه  محيطي، گريبان هاي زيست ها وچالش امروزه، آلودگي .است ي كـشورهاي جه

ـاي پيـشرفته، قادربـه حـ    آوريرغم داشتن فناين كشورها، علي  . كشورهاي صنعتي شده است    لّ ايـن  ه

ي مانند نشست استكهلم، ژوهانسبورگ و سران هشت كشور صنعتي جهان نيز يهامشكل نبوده و نشست

ـته باشـد            ـالش   . نتوانسته است در حلّ معضل موجود، نقش اساسي داش ـاد چ ـاي زيـست   ابع ـا  ه محيطي،ب

ي كرهت زندهيابد و تقريباً تمامي ابعاد محيط زيست انسان و موجوداگستردگي هر چه بيشتر افزايش مي

كشور ما ايران، اگر چه از      .هوا، آب و خاك جنگل و مرتع را تحت تأثير قرار داده است            : زمين، از قبيل  

ـار  ولي در زمينههاي صنايع سنگين به دور مانده است،     آلودگي ي جنگل ومرتع و فرسايش خاك، دچ

ـار  600ن از هاي كشوركاسته شده، مساحت آاي كه از وسعت جنگل چالش شده، به گونه     ميليون هكت

وضعيت مراتـع ايـران نيـز از ايـن بهتـر            .  رسيده است  1382 ميليون هكتار در سال      7/1، به   1300در سال   

ـال        90 تا   80نيست، زيرا مساحت تحت پوشش آن از         ـار در س ـا   40، بـه    1370 ميليون هكت  ميليـون  45 ت

ها و مراتع، عالوه بر تلفات اين جنگلاز مهمترين پيامدهاي چالش . هاي اخير رسيد استهكتار در سال 

ي اي كه از اوايل دهـه به گونه. هاي ويرانگر استمنابع ارزشمند، فرسايش شديد خاك و بروز سيالب   

 مورد به 200هاي مخرّب از  ساله، تعداد سيالب40ي حدود ، در يك دوره1370ي  تا اوايل دهه  1300

. مورد رسيده است1100

هاي محيطيمرتع، فرسايش، سيالب، چالشجنگل،: هاكليد واژه



مهفتيه     شمارايي ناحيهي جغرافيا و توسعههمجل54ّ

:درآمد

ـيد كـه جامعـه               دهه ـان رس درگيـر مـسائل و     ي بـشري بـه شـدت،      ي آخر قرن بيستم ميالدي، در حالي به پاي

ـا و         آلـودگي . محيطـي و خطـرات آن بـوده اسـت         مشكالت زيست  ـابودي جنگـل ه ـاك، ن ـايش خ  هـوا، فرس

هاي شيرين، به صورت كابوسي براي اذهان عمومي، بـه ويـژه        كاهش و آلودگي شديد آب، به ويژه آب       مراتع،

ـتكهلم، ريـو دو              مردان درآمده و آنها را وادار نمود تا با تشكيل همايش          دولت ـاني از قبيـل؛ نشـست اس ـاي جه ه

ـابع      )  در اسكاتلند  84در تابستان    (8ژانيرو، ژوهانسبورگ و گردهم آيي سران گروه         براي حفظ محيط زيست و من

ـنجي كـه در        ) 446: 1373(ي رادكليف   چرا كه به عقيده   . انديشي كنند بيعي چاره ارزشمند ط  بر اساس يك نظرس

ـايي صـورت گرفتـه                  80ي  دهه  ميالدي در كشورهاي توسعه يافته نظير آمريكا، ژاپن و برخي از كشورهاي اروپ

با . اندد اقتصادي دانستهدهندگان، اولويت حفاظت از محيط زيست را حتي باالتر از رش     پاسخ% 60است، بيش از    

ـان زنـدگي جوامـع        هاي انجام شده، معضل و خطرات زيست      رغم تمام كوشش  اين وجود، علي   محيطـي همچن

ي برخورد خود با طبيعت تجديدنظر اساسي نكند، اين خطـر  كند و تا زماني كه بشر در نحوه    انساني را تهديد مي   

.باقي خواهد ماند

ـاك . يابدمحيطي با شدت هر چه بيشتر ادامه ميت زيستدر كشور ما نيز مسايل و مشكال  ـاي ايـران،در   خ ه

ـال          % 55رويه، به ويژه بيـشتر از ظرفيـت دام، در   اثر استفاده بي  ـاك ايـران كـه بـه صـورت مرتـع اسـت، در ح خ

ايـن مقـدار دام حـدود   .   ميليون رأس واحد دامي در كشور وجوددارد       75،براي اين مقدار مرتع   . فرسايش است 

 ميليون هكتار جنگل ايران نيز، هر ساله مقداري در اثر 12همچنين از وسعت .  برابر ظرفيت چراي مراتع است5/3

اي هـستند كـه در كـشور       كننـده محيطـي نگـران   ي اين مسايل، مشكالت زيست    همه. يابدپاكتراشي كاهش مي  

.وجود دارند

:روش تحقيق

ـ توصيفي ب  ـاط داده روش تحقيق به طور كلّي، تحليلي  ـاي مربـوط بـه وضـعيت مراتـع و      وده و در اين ارتب ه

ـا  آوري و پـس از بررسـي صـحت داده   ها و نشريات مختلف جمعخاك از سازمان   ـا، ب ـتفاده از ه ـاي   روش اس ه
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گاه روند نمودارها در متن به      آن. اندآماري، با يكديگر مقايسه و به صورت نمودارهاي دايره و ستوني رسم شده            

ـالش           همچنين وضعيت جنگل  . كشيده شده است  تحليل   ـا تحليـل    ها و مراتع در گذشته و حال، و علل ايجاد چ ه

ها و مراتع به كتب و نشريات قديمي مراجعه و       هاي تاريخي چگونگي جنگل   در مورد ارزشيابي جنبه   . شده است 

.هاي به دست آمده در مقاله منظور و در نمودارها قيد شده استداده

هاجنگل

ـار جنگـل در   . نگل يكي از مواهب با ارزشي است كه طبيعت در اختيار انسان قرار داده است     ج ارزش و اعتب

ـاز      جنگل از نظر زيست. ابعاد مختلف، قابل تأمل است     محيطي، بيشترين نقـش را در توليـد اكـسيژن و جـذب گ

ـالي  . نـد مين ناميـده زي هاي كرهي شش را به منزله   يهاي مدار  كه جنگل  ايگونهبه  . كربنيك دارد  ) 6: 1354(ع

: نويسد كهدر اين باره مي

تـرين آن،  اي به جامعه انساني عرضـه نمـوده وعمـده       جنگل در طول تاريخ بيشر خدمات گسترده      «

.»نقش اقتصادي جنگل براي اجتماعات بشري است

زارع . انـد وزيـع يافتـه  ي زمين به دليل نابرابري آب و هوا و اقليم به صورت متفاوت ت            ها در سطح كره   جنگل

/3عقيده دارد كه حدود     ) 43: 1374(سلماس  
ـيش از              مساحت كره  1 ـان ب 200ي زمين را جنگل پوشانده، ولـي مي

.كشور داراي جنگل طبيعي هستند50كشور مستقل جهان، تنها كمي بيشتر از 

ده و جـزو آخـرين   ي پوشش جنگلي فقير بوايران، به دليل قرارگرفتن روي كمربند خشك جهان، در زمينه       

هاي شمالي رشته كـوه البـرز، كـه در    اي از دامنه  در حال حاضر باريكه   . كشورهايي است كه داراي جنگل است     

ـايي از   در بخـش ،عـالوه بـر ايـن     .  داراي پوشـش جنگلـي اسـت       ،معرض رطوبت درياي مازندران واقع است      ه

.ارتفاعات زاگرس نيز به طور پراكنده جنگل وجود دارد

هاي ايرانوسعت جنگل

ـابع آمـده اسـت              در مورد وسعت جنگل    ـاعي، مـساحت    . هاي ايران، آمار و ارقام متفاوت و مختلفي در من س

هاي بوبك، مساحت جنگل  . كند ميليون هكتار برآورد مي    30هاي ايران را در اواخر قرن نوزدهم، حدود         جنگل

ـاي  يكرمي،كه حـوادث لشكركـش    . ست ميليون هكتار گزارش نموده ا     80ايران را در هزار سال پيش، حدود         ه
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ـاره مـي            مقدوني را توصيف كرده است، به وجود جنگل       اسكندر   كنـد و  هاي انبوهي بين دزفـول و ا صـفهان اش

استرابون از انبوه درختان پسته و بادام در ايران . كندهاي آذربايجان ياد مي از پوشش انبوه جنگل در كوه      هردوت

).89: 1378، حكيمان:به نقل از(داده استاز مردم ايران را تشكيل ميگويد، كه غذاي بسياري سخن مي

هاي ايران و پيامدهاي مخرّب آنرويه از جنگلبهره برداري بي

ـنّت           هاي ايران طي حكومت   برداري از جنگل  بهره ـادات دينـي و س ـا، بـه طـور      هاي مختلف، متـأثّر از اعتق ه

 دو عامـل  ،سالم،دين زرتشت در ايران حاكم بوده و در ايـن ديـن          تا قبل از ظهور ا    . متفاوت صورت گرفته است   

ـا و آتـشدان    به همين دليل، بايستي آتـشكده     . اندطبيعي آب و آتش، قابل احترام بوده       ـاي شخـصي در بيـشتر       ه ه

همين موضوع، نياز مبرم به چوب و حفاظت        . دها همواره روشن بوده و سوخت آنها تنها از چوب تأمين شو           خانه

ي چوب و جنگـل  توان نتيجه گرفت كه در آن روزگار كمبودي در زمينه         به اين ترتيب مي   . شداعث مي آن را ب  

).198: 1374ارسطو، . (وجود نداشته است

ـادي وجـود    در زمان حكومت ساسانيان، در فـالت ايـران جنگـل   ) 92، 1378(ي حكيمان  به عقيده  ـاي زي ه

اين رسم متأسفانه هنوز در . شدندها سوزانده ميم، اين جنگلي داداشته است كه در آن زمان براي رويش علوفه  

ـاقي اسـت  هاي شمال ايران، به قوت خود   مورد جنگل  ـايد بتـوان گفـت كـه اقـوام مغـول، چـون گلـه        . ب دار و ش

دو پالنول، معتقد است . انداند، بيشترين سطوح جنگل را براي ايجاد مرتع به اين طريق از بين برده      چادرنشين بوده 

ـان  % 100هاي خشك البرز و نيز حدود ي ارس، دامنههاي اطراف رودخانه   درصد جنگل  100 تا   95كه   از درخت

.)همان منبع(. اندپسته و بادام فالت ايران، تخريب و نابود شده

ـتفاده مـي           در دوره  ـان حكومـت    ي حكومت صفويه، ازچوب به مقدار فراوان در ساختن بنا اس شـده ودر زم

ـا   بـه روس 1280 در سال سپسها و اردادهاي مختلف، استفاده از درختان جنگل ابتدا به انگليسي       قاجار، طي قر   ه

 استفاده از 1304براي مثال، درسال . اين رويه به تدريج به شكل كامالً غيرمعقول و نامطلوب ادامه يافت . داده شد 

ـال        هزار ريال به مدت دو سال به روس        500هاي شمال در ازاي دريافت      جنگل  بـه  1307ها واگذار شـد و در س

نويـسد  بوبك مـي . هاي ايران رو به فزوني نهادبه اين ترتيب، تخريب جنگل. هزار ريال افزايش يافت700حدود  

).92: 1378به نقل از حكيمان، (هاي اوليه باقي مانده است  جنگل4/1خزر تنها ي دريايكه در مناطق پست حاشيه
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ـار د  . هاي ايران، تا كنون دوبار به طور رسمي آمار تهيه شده اسـت  از مساحت تحت پوشش جنگل     ريـك ب

ـال     هاي هوايي توس با استفاده از عكس1343سال   ـابع طبيعـي، و ديگـري در س ـتفاده از   1372ط وزارت من ـا اس  ب

/4 در شمال كشور حدود      ،1343بر اساس آمار    . ايتصاوير ماهواره 
اين .  ميليون هكتار جنگل وجود داشته است      3

ـار آن جنگـل        62/0 ميليون هكتار كاهش يافته است، كـه از ايـن مقـدار              9/1رقم در حال حاضر به        ميليـون هكت

).1نمودار شماره.( ميليون هكتار آن به صورت جنگل واقعي باقي مانده است3/1مخروبه وتنها 

ها در ايرانپراكندگي جنگل: 1نمودار شماره 

ـاي پراكنـده، در بـر     شود كـه بيـشترين مـساحت جنگـل را جنگـل           ده مي در اين نمودار به طور آشكار دي       ه

ـاي خـزر اسـت      هاي كرانه اشغال جنگل گيرد و كمترين مساحت تحت    مي ـازمان        . ي دري ـاس گـزارش س بـر اس

مساحت زيـر  ) 2 و نمودار1جدول ( در آن انعكاس يافته است  1365كه عملكرد سال    ) 9: 1366(ها و مراتع    جنگل

ميليـون  12از مجمـوع حـدود   . گيـرد خاك كشور را در بـر مـي  % 6/7 ميليون هكتار يا     12پوشش جنگل حدود  

 ميليون هكتار آن در غـرب و جنـوب      5/3هاي درياي خزر،     ميليون هكتار آن در كرانه     8/1هكتار سطح جنگل،    

ـيه           4/7كشور و    ت ي كـوير بـه صـورت پـسته، ارس و غيـره يافـ             ميليون هكتار آن به صـورت پراكنـده در حاش

).134: 1370رهنمايي، . (شودمي

28%

58%

14%

جنگل هاي غرب و جنوب غرب

جنگل هاي پراكنده كويري

جنگل هاي كرانه هاي درياي خزر
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وضعيت كاربري اراضي در ايران: 1جدول شماره

درصدسطح ميليون هكتاراراضيرديف

909/54مراتع1

347/20برداري از پوشش گياهيمناطق كوير، غير قابل بهره2

4/126/7هاجنگل3

6/234/14زراعت4

44/2ها شهر و درياچه-مناطق مسكوني5

164100جمع كل6

)1365عملكرد سال (ها و مراتع سازمان جنگل:               منبع

وضعيت كاربري اراضي در ايران: 2نمودار شماره 

ـال  4/3 به 1300 ميليون هكتار در سال     6مساحت زير پوشش جنگل در شمال كشور، از           ميليون هكتار در س

ـاهواره       ي عكس مقايسه. يافته است  كاهش   1374 هكتار در سال     6/1 و   1341 اي نـشان   هاي هـوايي و تـصاوير م

مراتع ; 54.9

مناطق كويري; 20.7

جنگل ها; 7.6

زراعت; 14.4

مناطق مسكوني; 2.4
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ـاني    هاي شمال ايران درفاصله   دهد كه مساحت تحت پوشش جنگل     مي ـا    1967ي زم 141572حـدود   ، 1994 ت

ـاني     همچنين آمده است كه در فاصله      .(Bavayhar:2002:7)تخريب شده است    % 1/7هكتار يعني    ـا   1969ي زم  ت

به طوري كه مساحت تحت پوشش . ه استدهاي ايران به وجود آمت زيادي در سطح جنگل   تغييرا ،2000سال  

ـايش     5كاهش يافته و به تبع آن حدود        % 11هاي طبيعي ايران حدود     جنگل  ميليون هكتار زمين تحـت تـأثير فرس

ـار افـزايش يا  3/2هاي مصنوعي حدود  در مقابل مساحت تحت پوشش جنگل     . قرار گرفته است   فتـه   ميليون هكت

 ميليون هكتار در سال 8/1 به 1374 ميليون هكتار در سال 6/1 يعني در مجموع از .(earthtrends. Wri.org)است 

. رسيده است1382

هاي نوار ساحلي شمال ايران، كه بخش كوچكي از مساحت كشور     به هر حال، به طور كلّي تخريب جنگل       

ـاري    فـشارها، بيـشتر روي گونـه      . ته است ي اخير به شدت ادامه ياف     دهد، در دهه  را پوشش مي   ـاي خـوب و تج ه

. هاي تجاري كشور، محدود به همين نـوار باريـك اسـت   قلمرو جنگل. متمركز است كه در حال انقراض است      

ـا پوشـش انبـوه اسـت       كيلومتر مي 900كه طول آن به      مـساحت آن  . رسد و داراي انواع درختان پهـن بـرگ و ب

ـان،   از جنگل % 22 حدود   FAOش  ربر اساس گزا  . هكتار كاهش يافته است    ميليون   دوامروزه به كمتر از      هاي جه

اند، كه بيشتر آنها در كشورهاي در حال توسعه صورت گرفته است و مقدار        ميالدي تخريب شده  90ي  طي دهه 

 رقـم   1377:37براون و همكاران به نقل از ثامني،        (.كندبرآورد مي % 80 در مناطق خشك و گرمسيري حدود        راآن

)هاي شمال ايران نيز معتبر دانستي جنگلتوان دربارهاخير را مي

:هاي ايرانعوامل مؤثر در تخريب جنگل

ـته     ها را مي  عوامل مؤثر در تخريب جنگل     اگرچـه  . ي عوامـل طبيعـي و انـساني تقـسيم كـرد           توان بـه دو دس

:شوندميپذير نيست، با اين وجود به شرح زير معرّفي تفكيك كامل آن امكان

: عوامل طبيعي•

ـارت    اين دسته عوامل كه در تخريب جنگل       ـار، سـرما،         آتـش : انـداز ها نقش دارند،ن عب سـوزي، گـرد و غب

ها، زا مانند انواع ويروسهاي شديد و سيالب، عوامل زنده بيماريهاي شديد، باد و طوفان، گازها، باران      بندانيخ

.هاها و قارچباكتري
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: عوامل انساني•

رويـه  افزايش نياز روز افزون به چوب، به عنوان مصالح ساختماني و توليد كاغذ، سبب شده كه به شكل بـي               

ي هاي مستقيم و نيز اقداماتي كه در اثر توسـعه بردارياين قبيل بهره. برداري شودها در سطح جهان بهره از جنگل 

،ها وارد آمده  هاي اسيدي به جنگل   ه و باران  هوا و تخريب جنگل توسط هواي آلود      ي صنايع و آلودگي   رويهبي

.)171: 1373براوان و همكاران، به نقل از ثامني، (. نگران كننده است

هاي شمال ايران، وجود روستاها در داخل       ي تخريب جنگل  نويسد كه عامل عمده    مي )29: 1376(آقا زماني   

ـادي در تخريـب جنگـل دارنـد    ي آنها دامداري است، نقش   جنگل است و روستائيان كه شغل عمده       عامـل  .  زي

شـود،   ديـده مـي    4به طـوري كـه در نمـودار         . هاسترويه و بدون جايگزيني چوب از جنگل      ديگر برداشت بي  

 ميليـون متـر     دو و   1355 سال   ر ميليون متر مكعب د    5/1 به   1346 مترمكعب در سال     000/300برداشت چوب از    

ـتائيان جنگـل  . سيده است دوم ريهاي برنامه مكعب در هر يك از سال      ـاالنه    همچنين روس نـشين و دامـداران، س

ـنعتي  از جنگـل      000/170 ميليون مترمكعب چوب هيزمي و       8/2حدود   ـاي شـمال ايـران     مترمكعب چوب ص ه

.كنندبرداشت مي

:مرتع

ـان مختلـف مرتعـي خـودرو قـرار          مرتع، سرزميني است كه حداقل براي مدتي از سال، تحت پوشـش گياه

ـنّتي و كـوچ              .  باشد داشته ي نـشيني در ايـران از پيـشينه   نقش و اهميت مراتع در ايران زياد است، زيرا دامـداري س

اي بـوده كـه بيـشتر       هنشينان ايراني در طول تاريخ ايرانيان به انـداز        عظمت و اهميت كوچ   . زيادي برخوردار است  

ـ عشايري داشتههاي گذشتهحكومت .اندي اين سرزمين منشأ ايلي 

ـ       مراتع از جنبـه    )64-96: 1371(به نظر كردواني   ـاي مختلـف، داراي اهمي ـا    ت هـستند كـه عمـده      ه تـرين آنه

تأمين مواد غذايي دام و وحش، تأمين مواد سوختي، تأمين مصالح ساختماني و رفاهي، تـأمين مـواد                  : اندازعبارت

. از فرسايشدارويي و صنعتي، تلطيف هوا و زيبايي محيط، تثبيت خاك و جلوگيري
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)1300-82(هاي شمال ايران روند تغييرات سطح جنگل: 3نمودار شماره 

.291، 292، 293، 1382ي آماري كشور، ريزي، سالنامهسازمان مديريت و برنامه: منبع

هاي تجاري شمالروند افزايش برداشت چوب از جنگل: 4نمودار شماره 

1365 مراتع گزارش ها وگزارش عملكرد سازمان جنگل: منبع
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بندي مراتع از نظر محلّ رويش و موارد استفادهتقسيم

:شوندمراتع طبيعي به دو گروه تقسيم مي

هاي گرم سال، مورد استفاده دامداران مراتع ييالقي يا تابستاني، كه در نواحي مرتفع و سردسير، در ماه           ) الف  

.گيرندقرار مي

ـتفاده دام             مراتع قشالقي يا زمستاني، كه      ) ب در اواخر پاييز و زمستان در نواحي كم ارتفاع وهمـوار مـورد اس

.گيرندنشينان، در اواخر پاييز و زمستان، قرار ميكوچ

بندي مراتع بر اساس ظرفيت چراي دام و توليد علوفهتقسيم

توان به شرح زير كنند، مياي كه در واحد سطح توليد ميمراتع را بر اساس ظرفيت چراي دام و ميزان علوفه     

:بندي كرددسته

ـيده شـده      % 100در اين مراتع سطح زمين نزديك به  : ي يك مراتع درجه ) الف ـان مرتعـي پوش توسـط گياه

.متر است ميلي500ي بارندگي در اين مراتع بيش از ميزان متوسط ساالنه. است

. قابل استفاده قرار دارداز سطح زمين زير پوشش گياهان خوب و% 80در حدود : ي دومراتع درجه) ب

.شوداز مساحت زمين توسط گياهان مرتعي اشغال مي% 50حدود : ي سهمراتع درجه) پ

.از سطح زمين زير پوشش گياهان مرتعي است% 50كمتر از : ي چهارمراتع درجه) ت

.نداكه فقيرترين مراتع هستند، بيشتر متعلّق به نواحي خشك و بياباني: ي پنجمراتع درجه) ث

 براي هر واحد دامي نياز به حدود )82-86: 1371(ي كردواني  ظرفيت اين مراتع بسيار پايين است و به عقيده

.باشد هكتار از اين مراتع ميده

بنـدي  تقـسيم ، ي خوب، متوسـط و فقيـر  توان مراتع را در اين ارتباط به سه دسته       بندي كلّي مي  در يك جمع  

.كرد
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خوب; %16 

متوسط; %66 

فقير; %18 

بندي مراتع در ايرانمتقسي: 5نمودار شماره 

:برداري از مراتع ايرانبهره

ـابقه      استفاده از مراتع در ايران، به گونه       ـاريخي طـوالني دارد     اي كه قبالً ذكر شد، س ـنتي در     . ي ت دامـداران س

ي انهـدام و  خـشك، زمينـه  ي خـشك و نيمـه     پذيري مراتع در يك منطقه    گذشته، به دليل كم توجهي به آسيب      

ـار،     ) 80: 1378(ي جوانشير   به عقيده . اند براي مراتع در ايران فراهم ساخته      هايي را چالش در دوران حكومت قاج

. رويه صـورت گرفتـه اسـت      برداري از آنها به طرز كامالً بي      استفاده از مراتع بر اثر نبود مديريتي كارآمد در بهره         

بـرداري از مراتـع،     ي بهره مدوني در مورد نحوه   همچنين بايد گفت كه تا قبل از انقالب مشروطه در ايران، قانون             

ـيد و در      قانون تفكيك جنگل   1311لين بار در سال     او. وجود نداشت  ـنعتي بـه تـصويب رس هاي صنعتي و غيرص

ـاد    او 1321سال   ـال  . ه تـصويب شـد  لين قانون جنگـل در هجـده م ـالي مرتـع در وزارت    1332در س ، شـوراي ع

 قانون حق دريافت علف چرا، تصويب شد و باالخره قانون ملّـي      1339سال  كشاورزي تشكيل و به دنبال آن در        

. از تصويب مجلس گذشت1341ها در سال شدن مراتع و جنگل

ـاير                 )1376:16(الدين  ي معين به نوشته   با گسترش زندگي شهري و بزرگ شدن شهرها، بـه ويـژه تهـران و س

شهرها و رشد سريع صنايع در اطراف آن و ساير شهرهاي بزرگ ايران و نيز به دليل ضرورت حفاظت از محيط         
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در اين صـورت  .  به تصويب مجلس رسيده است     1353زيست، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در سال          

.ر در تخريب مراتع، نبود قوانين و مقرّرات معتبر بوده استاز عوامل مؤثّروشن است كه يكي 

:مساحت تحت پوشش مراتع در ايران

ـا بـه   كه در ايـن در مورد مساحت تحت پوشش مراتع در ايران، آمارهاي متفاوتي تاكنون ارائه شده است،             ج

.شودبرخي از آنها اشاره مي

. كندمساحت مراتع ايران را هشتاد ميليون هكتار برآورد مي) 124: 1370به نقل از رهنمايي، (بوبك 

مـساحت  ) 27: 1371(يزدي كند و پاپلي مراتع ايران را نود ميليون هكتار گزارش مي       ) 1: 1373(الدين  خواجه

كند و معتقد است كه مساحت مراتع در        ميليون هكتار اعالم مي    120 تا   70مراتع ايران را با توجه به منابع مختلف         

ـاقي         60كند كه اگر مساحت مراتـع در        وي فرض مي  . باشد ميليون هكتار مي   90حال حاضر    ـال اخيـر ثابـت ب  س

ـاهش پيـدا كـرده               مانده باشد، به دليل استفاده بي      رويه، ظرفيت تعليفي آنها در طول شصت سال اخير به نصف ك

يون هكتار بـرآورد و بـه صـورت زيـر            ميل 90 مساحت مراتع ايران را بيش از        1363دفتر فني مرتع در سال      . است

:كندتقسيم مي

 ميليون هكتار؛14مراتع علفي خوب، . 1

 ميليون هكتار؛60مراتع متوسط، . 2

. ميليون هكتار16زار و فقير، مراتع بوته. 3

ـار مراتـع ايـران          90همچنين برآورد شده كه از       فقيـر هـستند   % 18متوسـط و  % 68خـوب،   % 16 ميليـون هكت

).5نمودار(

تخريب مراتع

رويـه و   ترين آنها چرا است كه به صـورت بـي         در تخريب مراتع ايران عوامل متعددي نقش دارند كه عمده         

.هاي زراعي است ديگري تبديل  مراتع به زمين،شودمفرط انجام مي

 بـز  بخـشي از ايـن دام را   .  برابر ظرفيت مراتع كشور اسـت      5/3كه ميليون دام وجود دارد      75در ايران حدود    

ـين  % 2از طرف ديگر ساالنه حدود . دهد، كه نقش زيادي در تخريب مراتع دارد   تشكيل مي  ـاي   از مراتع بـه زم ه
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ـاير عوامـل مـؤثّ   . رودشوند و به اين ترتيب بخش زيادي از مراتع از بين مي           كشاورزي تبديل مي   ر در تخريـب  س

ي آذوقـه بـراي دام، كنـدن و قطـع           تهيـه آب و هواي نامناسب، شوري خاك، كمبـود آب،          : ندازامراتع عبارت 

.برداري از گياهان براي مصارف دارويي و صنعتيگياهان براي سوخت و بهره

:پيامدهاي ناگوار تخريب جنگل و مرتع

فرسايش خاك. 1

 ديگـر در    ياي به نقطه  از نقطه فرسايش به معني فرسودگي و از بين رفتن مداوم خاك، انتقال يا حركت آن             

دانشمندان آلماني در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قـرن  . )1363،104كردواني، (وسط آب يا باد است     سطح زمين ت  

  بـه  . )1372،11هودسـون،   (لين بار عوامل فرسايش خاك را مطرح، شناسايي و گزارش كردند              بيستم ميالدي، او

ـا،  رياآب و هوا، ناهمو: انداز عواملي كه در فرسايش خاك نقش دارند عبارت )13: 1363(ي كردواني   عقيده ه

.ها، پوشش گياهي و نوع هوموسدانهجنس سنگ مادر، ريزي و درشتي خاك

هاي انساندخالت. 2

ـاك عمـده           ـايش خ  بيـشر در اثـر     اتـرين نقـش بـه انـسان مربـوط اسـت، زيـر             ميان عوامل ذكر شده در فرس

ـتفاده هاي نامناسب، عدم تناوب زهاي غيراصولي مانند شخم  برداريبهره رويـه از كـود و سـم و    ي بـي راعي واس

ـاهي يكـي از    . شـود رويه، از مراتع و قطع درختان، سبب فرسايش خاك مـي        چراهاي زودرس و بي    پوشـش گي

ـاك بـه حـساب مـي       ـايش خ ـاط   )125 و 124: 1377(مطيعـي لنگـرودي   . آيـد بهترين موانـع فرس ـين ارتب در هم

: نويسدمي

ي يا مراتع ضعيف، ميزان فرسايش خاك در هر كيلومتر مربع       پوشش گياه % 10در اراضي داراي    « 

5/12پوشش گياهي، ميزان فرسايش به      % 70هاي با   رسد، در حالي كه در زمين      تن در سال مي    1387به  

. »يابدتن در كيلومتر در سال كاهش مي

ـا    هاي زراعي يا بيو نيز عقيده دارد كه پوشش گياهي مبنايي براي روش  )68: 1372(هوك   ـارزه ب لوژيـك مب

هاي تحت پوشش درختي و نيز كشت نواري منطبق بر       فرسايش است، به ويژه وقتي كه پوشش گياهي در زمين         

ـايش را بـه كمتـرين حـد ممكـن            خطوط تراز و يا كشت گياهان رديفي عمود بر جهت باد قرار مي             گيرند، فرس

.رساندمي
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× 109 حدود1970 در سال )75: 1373 نقل از ثامني،  به(ي براوان ميزان فرسايش خاك در جهان به عقيده

. شود تن در سال برآورد مي     11 ×109 تن در سال بوده، در حالي كه مقدار آن تا قبل از پيدايش انسان حدود                 14

ـين         خاك زمين  3/1 سال گذشته حداقل     200نويسد كه در طول     وي مي  ـا از ب هاي كشاورزي در كـشور آمريك

.رفته است

ـار   100د كه در ايران بيش از ننويسي فرسايش خاك مي درباره )26: 1379(وم و درگاهي    مخد  ميليـون هكت

تـرين ايـن عوامـل    از مساحت كل كشور در اثر عملكردهاي مختلـف انـساني ناپايـدار شـده اسـت، كـه عمـده                 

:ازاندعبارت

؛% 42حذف پوشش گياهي . 1

؛% 23برداري بيش از توان منابع بهره. 2

؛% 22 چراي دام بيش از ظرفيت .3

؛% 10هاي نادرست كشاورزي فعاليت. 4

% .1هاي صنعتي و شهري فعاليت.5

ـا،      15 ميزان فرسايش خاك را در ايـران         )125 و   124: 1377(مطيعي لنگرودي    ـاي     8 برابـر اروپ  برابـر آمريك

.كند برابر آمريكاي جنوبي و آفريقا برآورد مي2شمالي و 

ـاك، تغييـر            بر اساس مط   العات متعددي كه در اقصي نقاط جهان انجام گرفته است، عامل اصلي فرسايش خ

به عنوان نمونه مطالعات گسترده در فرانسه و اتريش در قـرن هجـدهم و               . در پوشش گياهي و كاربري آن است      

ش پيـدا   گيـري افـزاي   دهد كه با قطع درختان جنگلي، فرسايش خاك و سيالب به شكل چشم            نوزدهم نشان مي  

ـام          حوضه 10مطالعاتي كه در استراليا بر روي       ). 15 و   12: 1374صادقي،  (كرده است    ي آبريـز سـد كوچـك انج

بـه طـوري كـه      . ر در فرسايش خاك و توليد رسوب شناخته شده است         شده، كاربري زمين، مهمترين عامل مؤثّ     

ـاي مرتعـي بـه زراعـي، ميـزان          زمينو تبديل   % 20هاي جنگلي به مرتعي، ميزان رسوب توليدي را         تبديل مكان  ه

).30: 1376محمودزاده، (افزايش داده است % 130رسوب را 

ها تبديل مراتـع بـه اراضـي زراعـي، از جملـه       تراشيگسترش شهرها، جنگل  : نويسدمي) 50: 1375(نوروزي  

.عواملي است كه سبب افزايش فرسايش خاك در ايران شده است



67ها و مراتع ايران و پيامدهاي آنمحيطي جنگلهاي زيست     چالشچهارم سال

تـرين و   ه در خصوص فرسايش خاك انجام گرفته، پوشش گياهي عمده         بدون شك با تحقيقات فراواني ك     

رو حفظ و حراست از پوشش گياهي و جنگلـي  از اين . ترين عامل حفظ خاك و كاهش فرسايش است       اساسي

هاي جامعه بايد بـه     ي ملّي است كه همه بخش     براي حفاظت از  خاك و كاهش خطرات زيست محيطي وظيفه          

ه كنندآن توج.

باري را به دنبال دارد كه اك و خالي شدن سطح زمين از پوشش گياهي و جنگلي، عواقب زيان            فرسايش خ 

:است ازترين آنها عبارتعمده

گرهاي مخرّب و ويرانافزايش سيالب) الف

ـان و        ترين رخدادهاي امروزي به حساب مي     سيالب يكي از پيچيده    آيد كه بيش از هر بالي طبيعي ديگر ج

ـاي  نويسد كه بر اساس بررسي     در اين خصوص مي    )15 و   12: 1374(صادقي. اندازد مخاطره مي  مال انسان را به    ه

ـاليانه    % 4 حدود   1331-70ي  ي حوادث سيالب طي دوره    به عمل آمده، رشد ساليانه     ي خـسارت آن    و رشـد س

درصـد بـوده كـه     229 تا   130 به ترتيب    70 تا   30هاي  از طرفي ميزان رشد سيالب در دهه      . بوده است % 6حدود  

.باشدحاكي از برهم خوردن نظام طبيعي موجود در اكوسيستم مي

ـال    4 از   )40: 1370(ي شريفي و ديگران     ي ايران زمين به عقيده    وقوع سيل در گستره    ، بـه  1331 مـورد در س

ـاس آ .  مورد بوده است307 با  1371 فزوني يافته، كه بيشترين آن در سال         1375 مورد در سال     185 ـار  بر اس 45م

ـيالب      )1333-78(ساله   ـايي كـه در   ، ميزان سيالب در كشور به طور مرتّب افزايش پيدا كرده، به طوري كـه س ه

).6 و نمودار 2جدول ( استه بود30ي هاي دهه  برابر سيالب7/5ي هفتاد رخ داده، دهه

 ساله45ي فراواني وقوع سيل در ايران در يك دوره: 2جدول شماره 

1330نسبت به دهه درصد نسبت به كلعداد كل وقوع سيلتدوره آماري

1339-13331958/6

1349-13402331/82/1

1359-1350431152/2

1369-13609045/316/4

1378-137011086/387/5

2871100جمع كل
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ـا  و تبديل مراتع به ديـم    ها   اگر روند افزايش سيالب در نيم قرن اخير را با روند فرسايش مراتع و جنگل               زاره

ها و تـشديد و تخريـب مراتـع و          بستگي مستقيمي بين افزايش سيالب    شود كه يك هم   مقايسه كنيم، مشاهده مي   

ـالي فـراوان و غيرقابـل       ها در دههفانه سيالبمتأس. ها در كشور وجود دارد   جنگل ي اخير، عـالوه بـر خـسارت م

توان به سيل نكاء در استان مازنـدران و    در اين خصوص مي   . اندشدهي جانبي نيز    جبران، باعث خسارت گسترده   

ـانبي   هاي اخير اشاره كرد كه همراه با تلفات گسترده   سيل جنگل گلستان در استان گلستان، در سال        ـالي و ج ي م

.اندبوده

 ساله45ي روند افزايش سيالب در يك دوره: 6نمودار شماره 

:د آنهاپرشدن سدها و كاهش عمر مفي) ب

ي ملّي كشور   اي از بودجه  هاي اخير، به منظور كنترل و تنظيم روان آب، سدسازي بخش قابل توجه            در سال 

ـازدهي              اين سرمايه . را به خود اختصاص داده است      ـيم و گـسترده، در صـورتي توجيـه اقتـصادي و ب گذاري عظ

در غير اين صورت ايـن  . ذاري باال ببريمگخوبي خواهد داشت كه ما بتوانيم عمرمفيد سد را در ارتباط با رسوب   

.هاي عظيم در مدت كوتاهي از بين خواهد رفتگذاريسرمايه

 معتقد است كه يكي از عوامل اصلي كاهش عمر سد در ايران، فقر و يا عـدم                  )125 و   122: 1363(كردواني  

ـاخت سـد سـف       . ي آبخيز اسـت پوشش گياهي به ويژه در حوضه   ـال در طـرح س ـاس   بـه عنـوان مث يدرود، بـر اس

 نـشان  1359هاي سال اما بررسي .  سال با رسوبات پر شود     115محاسبات مخزن، برآورد شده بود كه سد پس از          
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 شـده   ميليون مترمكعب رسوب در مخزن سـد جمـع  855برداري از سد، حدود  سال بهره  19دهد كه پس از     مي

ـيش         دهد كه عمر  گذاري در مخزن اين سد نشان مي      روند، رسوب . است ـاي قبلـي   بينـي  سـد بـسيار كمتـر از پ ه

ـادي روبـرو    245در صورت پرشدن اين سد حدود . خواهد بود   هزار هكتار مزارع دشت گيالن با مـشكالت زي

يكي از راهكارهاي كاهش رسوب در پشت سدها، اجراي صحيح و دقيـق طـرح آبخيـزداري، بـه         . خواهند شد 

ـاز     يي مورد نظر، حت   ي آبخيز رودخانه  ويژه در حوضه   االمكان خيلي قبل از شروع بناي سد است، تا از همان آغ

).125: منبعهمان(برداري رسوبات كمتري به پشت سدانتقال يابدبهره

گيرينتيجه

ـايف    حفظ ايـن پتانـسيل    . شوندهاي با ارزش ديگر محسوب مي     ها و مراتع ايران، جزو پتانسيل     جنگل ـا وظ ه

. ه كافي نشده استگاه به آنها توجت آنها، هيچرغم اهميولي علي. ي مردم اين سرزمين استهمه

ـافي پيرامـون                    واگذاري استفاده از جنگل    ها به كشورهاي بيگانه و عـدم وجـود قـوانين و مقـرّرات الزم و ك

ـا قبـل  برداري از جنگل  بهره ـافي از     . تـوجهي اسـت  ، مؤيـد ايـن بـي   1320ي  دهـه  ازها، ت ـار ك ـين نبـود آم همچن

ـ  مردان وقت بـه جنگـل   دولتاهميتنگرش بي بيانگر ،1320ي ر، تا قبل از دهه  هاي كشو جنگل ـاي پراهمي ت ه

ـاي كـشور   جنگـل . رودها روز به روز كاهش يافته و رو بـه زوال مـي            به همين دليل، مساحت آن    . كشور است  ه

ه مورد بهره  بري، به طرز بي   ط كارخانجات چوب  توسديگر، افزايش قيمـت    گيرد و از سوي     برداري قرار مي  روي

ـين                       ـان جنگلـي بـر وسـعت زم ـا قطـع درخت ـاي  مركبات و محصوالت كشاورزي سبب شده كه كـشاورزان ب ه

اين موضوع . هاي كشاورزي نمايندزميناقدام به شخم  ) 20بيشتر از   (هاي تند   و حتي در شيب   . كشاورزي بيافزايند 

.فرسايش شديد خاك را به دنبال دارد

ـته اسـت   بي چراي بيش از ظرفيت و     . رويه و زودرس، به ويژه توسط بز، تخريب مراتع كشور را به دنبال داش

بيانگر اين واقعيت است كه مسؤوالن وقت كـشور        ،1340ي  همچنين نبود قوانين و مقرّرات كافي، تا قبل از دهه         

.انده كافي نداشتهها، به آن توجرغم اهميت مراتع و چراگاهدر گذشته علي

هاي ها و مراتع، تغيير وضعيت آب و هوايي كشور، از بين رفتن پتانسيل            آمدهاي تخريب جنگل   پي مهمترين

45 الـي  40هاي مخرّب كه تعداد آنها در طـول      سيالب. ارزشمند؛ فرسايش خاك و كويري شدن كشور است       

.اي از آنهاست برابر افزايش داشته است، نمونه6سال اخير تا حدود 
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:پيشنهادها

مدتدامات سريع و كوتاه اق.1

بانان جهت حفاظت و كنترل كامل منابع جنگلي، تجهيز و تقويت جنگل•

برداشت چوب از منابع جنگلي،) ف كاملو در صورت لزوم توقّ( كاهش •

 ايجاد تعادل بين دام و مراتع از طريق ايجاد مراكز دامپروري و اسكان بخشي از دامداران،•

.برداري از جنگلنشين، جهت بهرهها و كنترل روستائيان جنگلز جنگل خروج كامل دامداران ا•

اقدامات درازمدت. 2

ـاي   ايجاد زمينه هاي فرهنگي در مردم براي حفاظت از منابع طبيعي به ويژه جنگل و مرتع از طريق برنامه                   • ه

.دها بايد از مدارس آغاز و در تمام مراكز آموزشي گسترش ياباين برنامه. آموزشي

.هاي عمومي، به ويژه صدا و سيما در اين خصوص كمك گرفته شودهمچنين الزم است كه از رسانه

اي براي حفاظت هاي حقوقي و قانوني، از طريق تصويب قوانين جامع و كامل به عنوان پشتوانه             ايجاد زمينه  •

.هاو گسترش مراتع و جنگل

هاي مناسب جنگل،اشت گونه مطالعه و بررسي علمي مناطق مختلف كشور، جهت ك•

. اختصاص بخشي از اراضي كشاورزي به كاشت درختان، جهت توليد چوب صنعتي باحمايت دولت•
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:منابع و مĤخذ

.37، جنگل و مرتع، شماره حفاظت و احياء جنگلها،مشاركت جنگل نشينان درتعاوني) 1376(آقازماني، جمشيد. 1

.، انتشارات دانشگاه تهرانهاـ علمي اداره جنگلمباني اقتصادي ) 1374(ارسطو، سعيد. 2

.7شماره ي ذخائر انقالب،، فصلنامهنشينيمحيط زيست و كوچ) 1368(اميراحمدي، بهرام . 3

.، فصلنامه جنگل و مرتعداري و كوچمرتع) 1371(پاپلي يزدي، محمدحسين . 4

.ن عليزاده، انتشارات دانشگاه فردوسيي امي، ترجمهي آب و خاك و گياهرابطه) 1375(كرامر.جيپال. 5

.ي دكتر سياوش دهقانيان و ديگران، انتشارات دانشگاه فردوسي، ترجمهاقتصاد محيط زيست) 1374(ك . آر. ترنر. 6

داري ، مجموعه مقاالت اولين سمينار ملّي مرتع و مرتـع زندتلفات خاك ايران سر به فلك مي   ) 1373(عبدالمجيد. ثامني. 7

.الدين، تدوين دكتر سيدجمالدر ايران

.، وزارت كشاورزي سازمان تحقيقاتتاريخ علوم منابع طبيعي ايران) 1378(كريم . جوانشير. 8

ـاي شـمال  بررسي تاريخي قلمرو جنگل   ) 1378(كبرا  . حكيمان. 9 ـاي  ي پـژوهش ، مجلـه هاي ايران با تأكيد به جنگله ه

. سال سي ويكم31جغرافيايي شماره 

.42ي جنگل و مرتع شماره ، فصلنامهبيابان زايي و روند آن) 1378(علي . برينخلد. 10

، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه داري در ايرانسمينار مرتع و مرتع) 1373(مهدي .  و بصريسيدجمال. الدينخواجه  . 11

.اصفهان

. شهرسازي، انتشارات وزارت مسكن وهاي محيطي ايرانتوان) 1370(محمدتقي . رهنمايي. 12

.ي حسين مير، انتشارات وزارت كشاورزي، ترجمهي اقتصاد كشاورزي و توسعهمجموعه) 1373(مايكل. رادكليف. 13

.1365عملكرد سال ) 1366چاپ (سازمان جنگلها و مراتع . 14

.ي آماري كشورسالنامه) 1382(سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. 15

ي دكتر عوض كـوچكي و ديگـران، انتـشارات دانـشگاه            ، ترجمه زارهاي مرتعي ي از بوته  برداربهره) 1374(سايروس  .16

.فردوسي

ي يـك الگـوي آمـوزش ترويجـي     مروري بر موانع مشارك مردم در منابع طبيعي و ارايه   ) 1378... (اسعدي، حشمت . 17

.42، شماره براي بهبود مشاركت جنگل و مرتع

.43، شماره  مازندران وگلستان جنگل و مرتع78يلي بر سيل مرداد تحل) 1378(فرود و ديگران. شريفي.18

.29، شماره ي جنگل و مرتعي پايدار نشريهاي بر توسعهمقدمه) 1378(حسن . زارع سلماسي. 19
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، فصلنامه جنگل و مرتع، شماره بررسي علل مؤثر در سيالب و ارزيابي عوامل قال كنترل) 1374(حميدرضا. صادقي. 20

26.

.، انتشارات دانشگاه تهرانحمايت جنگل) 1354(علي . ابراهيم  و يخشكي.  عادلي.21

ـ محيط زيست) 1380(بيل. فريدمن. 22 ي عليرضا كوچكي، انتشارات دانشگاه فردوسي ترجمهبوم شناسي 

.، انتشارات دانشگاه تهران»خاك«حفاظت منابع طبيعي ) 1363(پرويز. كردواني. 23

بـرداري آن،  ، جلد اول آبهاي سطحي و زيرزميني و مـسائل بهـره          منابع و مسائل آب در ايران     ) 1363(پرويز  . كردواني. 24

.انتشارات آگاه تهران

.هاي آن در ايران، انتشارات دانشگاه تهرانمراتع، مسائل و راه حل) 1371(پرويز. كردواني. 25

.داري، انتشارات دانشگاه تهرانهادي، مرتع. كريمي. 26

.37، فصلنامه جنگل و مرتع، شماره مرتع و قانون) 1376(حسين . الديننمعي. 27

.، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهدجغرافياي اقتصادي ايران) 1377(مطيعي لنگرودي، سيدحسن . 28

.36ي جنگل و مرتع، شماره ، فصلنامهي رسوب توليدي و كاربري زمينرابطه) 1376(محمودزاده، احمد. 29

.46ي جنگل و مرتع، شماره ، نشريهنقش عامل انساني در تخريب، گذشته، حال، آينده) 1379(ده، بديلمحمدزا. 30

شناسي، ي محيط، نشريههاي جنگلي ارسبارانآمايش سرزمين حرفه ) 1379(مخدوم، مجيد و دهدار درگاهي، محمد       . 31

.ي محيط زيستمجموعه پژوهشهاي محيط زيست، انتشارات دانشكده

.32شماره . ي جنگل و مرتعهاي آبخيز ايران، فصلنامهفرسايش آبي در حوزه) 1375(روزي، غالمرضانو. 32
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