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کتابچه راهنمای حفاظت از تنوع زیستی در
 جنگل های هیرکانی 

قدردانی
این کتابچه راهنما با کمک مشاوران پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیـرکانی به ویژه

 دکتر مایک موزر )مشاور ارشد بین المللی(، محمد توحیدی فر )مشاور تنوع زیستی(، طاهر قدیریان 
)مشاور پستانداران و مشاور تعارضات انسان-حیات وحش( و استفان میشل )ارزیاب بین المللی 

میان دوره پروژه( تهیه شده است.
ویراستاری نسخه انگلیسی این کتابچه راهنما برعهده مایک موزر، ترجمه نسخه فارسی آن برعهده تیم 
پروژه هیرکانی؛ داریوش بیات )مدیر ملی پروژه( و جلیل کرمی )معاون پروژه( و نظارت بر صفحه آرایی 

و چاپ را خانم مارال مرتضوی )کارشناس مشارکتهای مردمی و ارتباطات پروژه( برعهده داشتند.
 در تدوین این کتابچه از مشورت صمیمانه خانم نیلوفر رئیسی، آقای علیرضا نادری، 

دکتر کامران کشیری و دکتر آصف شایان استفاده شده است.
ضمنًا از پشتیبانی آقای آیدین یاسمی )مشــاور آموزش و ظرفیت ســـازی پروژه( و 

خانــم شیما مفید )همکار تیم آموزش پروژه( در تهیه نسخه نهایی، همچنین گردآوری و جانمایی عکسها 
قدردانی می شود. تعدادی از عکاسان برجسته ایران، داوطلبانه عکسهای منتخب خود را از حیات وحش 
و طبیعت، برای چـاپ در این کتـابچه راهنما اهدا کردند کـه نـام آنها در زیر عکس هـا قید شده است. 

با سپاس از این دوستان: 
 دانیال شایگان، علیرضا نادری، پرویز بختیاری، حسین ایجادی، پرهام بیهقی، علیرضا زمانی،

محمود شکیبا، حامد تیزرویان، علی مهاجران، میثم قاسمی
در پایان از تمام همکاران پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی در دفتر مرکزی و همچنین 

هماهنگ کننده های استانی سپاسگزاریم.  
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 چکیده

این کتابچه به  همراه راهنمای حفاظت از تنوع زیستی، برای تلفیق حفاظت از تنوع زیستی در طرح های جنگلداری 

چند منظوره در  جنگل های هیرکانی طراحی شــده است. هدف این کتابچه راهنما، کمک به برنامه ریزان، مدیران و 

متخصصان جنگل، جهت در نظر گرفتن ضرورت حفظ تنوع زیســتی و لحاظ کردن اقدامات مناســب حفاظت از تنوع 

زیستی در تمام برنامه ها و پروژه ها است.

»حفاظت« فقط محدود به حفاظت از تنوع زیســتی نیســت، بلکه یک مفهوم بسیار پویاست که دامنه گسترده ای از 

رویکردهــای مدیریت، اســتفاده از طبیعت و فوایــدی که می تواند برای جامعه فراهــم آورد را در برمی گیرد و بر 

تداوم برای نسل های آینده تاکید دارد.

حفاظت از تنوع زیستی، محدود به مناطق حفاظت شده نیست، بلکه باید در کل جنگل های هیرکانی اعمال گردد.

جنگل هــای هیرکانی با مســاحت تقریبْا دو میلیون هکتار، دربرگیرنده تنوع چشــمگیری از جانــوران و گیاهان، از 

جملــه بســیاری از گونه هــای اندمیک و نمادین ماننــد پلنگ ایرانی، خــرس قهوه ای، گرگ، چرخ ریســک ایرانی و 

درخت انجیلی هســتند. به همین دلیل، جنگل های هیرکانی به عنوان یکی از مناطق زیستی جهانی، توسط صندوق 

جهانی حیات وحش )WWF( در نظر گرفته شده و بخشی از نقاط کانونی منطقه قفقاز نیز از طرف صندوق مشارکت 

اکوسیســتم به عنوان منطقه بحرانی شناخته شــد. ضمن آنکه جنگلهای هیرکانی توسط International BirdLife به 

عنوان یک منطقه مهم از نظر پرندگان )IBA( معرفی شده و هم اکنون پرونده آن به عنوان نامزد ثبت در فهرست 

میراث جهانی یونسکو، در حال بررسی است.

تنوع زیستی جنگل های هیرکانی فراهم کننده طیف گسترده ای از خدمات اکوسیستمی است و مزایای ارزشمندی 

برای مردم ایران فراهم می کند که شــاید مهمترین آنها خدمات تأمین آب باشــد، اما چشــم انداز غنی فرهنگی، 

گردشــگری و تفریحی آن نیز بســیار حائز اهمیت است. عالوه بر این، خدمات ترســیب کربن این جنگلها می تواند 

برای کاهش تغییرات اقلیمی، بسیار مهم و تاثیرگذار باشد.

تهدیدهای اصلی تنوع زیســتی در جنگل عبارتند از نابودی و تکه تکه شــدن زیســتگاه های جنگلی، به دنبال 

آن تخریــب جنگل ناشــی از فشــار چرای بیــش از حد توان، بهره بــرداری بیش از انــدازه از درختان، تبدیل 

جنگل هــای طبیعی بــه زمین های زراعی، آفات و بیماری ها، آتش ســوزی و اثرات گردشــگری ناپایدار. برخی 

از گونــه های پســتانداران به دلیل شــکار و کشــتار غیرقانونــی در معرض تهدید جدی هســتند. در عین حال 
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تغییرات آب و هوایی نیز یک تهدید رو به افزایش اســت.

حفاظت از تنوع زیســتی نیازمند اقدامات مدیریتی است که عبارتند از: حفاظت از جنگل های کهن سال، افزایش 

موجودی و پیوستگی جنگل ها، حفاظت از ویژگی های طبیعی در جنگل، ایجاد یک ساختار متنوع عمودی در زیستگاه، 

حفاظت از درختان کهن سال، اطمینان از غنی بودن درختان بومی و گونه های درختچه ها، حفاظت از گونه های نادر 

و اندمیــک، کنترل فشــار بر چرا، حفظ زیســتگاه فضاهــای باز در جنــگل، اطمینان از وجود حجم مناســب چوب و 

خشــکه دارها، حفظ زیســتگاه های آب شــیرین، کنترل گونه های مهاجم غیر بومی و همچنین آفات و بیماری ها، به 

حداقل رســاندن اختالالت ناشی از فعالیت های انسانی، ترویج جنگلکاری، احیاء جنگل با گونه های بومی و تضمین 

سازگاری آنها با تغییرات اقلیمی.

رویــه سیاســت های بین المللــی و ملی ) که بر روی جنگل هــا تأثیر می گذارند( حمایت و حفاظت از تنوع زیســتی 

اســت. اصــول کلیدی حفاظت از تنوع زیســتی برای مدیریت جنگل ها بر اســاس معیارهای زیــر صورت میگیرد: 

رویکــرد اکوسیســتمی، حفاظت از مناطــق جنگلی از تبدیــل و تغییرکاربری و جنگل زدایــی، مدیریت حداقل 30 

درصد از جنگل ها در درجه اول برای حفاظت از تنوع زیستی و اقدامات حفاظت از تنوع زیستی در سراسر جنگل. 

به این ترتیب از کســب دســتاوردهای ویژه  ناشی از  همه فعالیت های توسعه ای برای حفظ تنوع زیستی اطمینان 

حاصل می شود.

ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و ســازمان حفاظت از محیط زیست مســئولیت های ویژه ای برای حفظ تنوع 

زیســتی در جنگل هــای هیرکانی دارند و در عین حال مدیریت یکپارچه مســتلزم آن اســت کــه تمامی ذینفعان، 

مسئولیت حفاظت از تنوع زیستی را بپذیرند. راهبرد توسعه سبز برای جنگل های هیرکانی، برنامه های مدیریت 

یکپارچه در سطح حوضه های آبخیز و برنامه های مدیریت جنگل ها در سطح سامانه های عرفی )محلی(، باید  حفاظت 

از تنوع زیستی را در همه برنامه ها به هم پیوند دهند و مشارکت کامل جامعه در این راستا، ضروری است.

مناطق ویژه برای تنوع زیســتی )SABs( ارائه دهنده یک مکانیزم جدید برای حفاظت از تنوع زیســتی در مقایس 

اکوسیستم در جنگل های مدیریت شده هستند و برنامه های اقدام گونه میتواند ابزاری ارزشمند برای رسیدگی 

به گونه های در معرض تهدید باشد.

شــاخص های تنوع زیســتی یک ابــزار کلیدی بــرای ارزیابی و نظارت بر اثربخشــی مدیریــت جنگل برای 

است. زیستی  تنوع 
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مقدمه ای بر تنوع زیستی در جنگل های هیرکانی

حفاظت از تنوع زیســتی بخشی ضروری  از مدیریت پایدار جنگل است. تنوع بیولوژیکی و تنوع زیستی اصطالحی 

اســت که به انواع مختلف حیات بر روی زمین و الگوهای طبیعی آن اطالق می شــود. تنوع زیســتی که امروز شاهد 

آن هســتیم، ثمره میلیاردها ســال تحول است که به وسیله فرایندهای طبیعی و نیز به شکلی فزاینده  تحت تأثیر 

انســان، شکل گرفته است. تنوع زیستی؛ شــبکه ای از حیات را شکل می دهد که انسان بخشی جدایی ناپذیر از 

آن بوده و به طور کامل به آن وابسته است.

جنگل های هیرکانی یک کمربند ســبز در دامنه های شــمالی رشــته کوه البرز هســتند که در امتداد مرزهای جنوبی 

دریای خزر قرار داشــته و عمدتًا متشــکل از جنگل های خزان کننده معتدله می باشند. بخش اعظم این جنگل ها در 

سه استان گیالن، مازندران و گلستان، از آستارا در شمال غربی تا مجاورت گرگان )گلیداغی( در شمال شرقی ایران 

گســترش یافته اند و بخش کوچکی از آن نیز در قســمت غربی، در کشــور آذربایجان قرار دارد. همچنین لکه های 

کوچکی از ذخایر جنگلی در جنوب غربی بجنورد )در شــرق جنگل های هیرکانی( وجود دارد که به عنوان جنگل های 

هاور و درکش شــناخته شده اند و برای درک بیشــتر دیرینه شناسی جنگل های هیرکانی اهمیت فراوان دارند. بر 

اساس آخرین اطالعات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ، جنگل های هیرکانی دارای طولی در حدود 800 

کیلومتر، عرضی در حدود 110 کیلومتر و مســاحتی بالغ بر 2/08 میلیون هکتار هســتند که این میزان برابر است 

با  15 درصد از کل جنگل های ایران و 1/1 درصد از مســاحت کشــور )ثاقب طالبی و همکاران، 1393(. ارتفاع این 

جنگل ها از سطح دریا تا 2800 متر افزایش یافته  و تیپ های مختلفی از جنگل ها را در برمی گیرد.

بیش از 7 میلیون نفر در منطقه هیرکانی، با تراکم جمعیت 126 نفر در هر کیلومتر مربع، زندگی می کنند که این 

میزان 2/7 برابر بیشتر از میانگین کشوری است. این موضوع عمدتًا به شرایط مناسب زندگی در منطقه هیرکانی 

مربوط می شــود. بارش نســبتًا باال، خاک حاصلخیز، اقلیم معتدل و مناظر زیبا شــرایط مناسبی را برای فعالیت های 

اقتصادی اصلی شامل کشاورزی، دامداری، گردشگری و جنگلداری در این منطقه فراهم کرده است.

جنگلداری در جنگل های هیرکانی در مسیر تغییر عمده  از تمرکز مطلق بر روی تولید چوب به سمت تاکید بر مدیریت 

پایدار چند منظوره جنگل قرار دارد. هدف از تغییر سیاســت های اخیر، بهبود روش های حفاظت از جنگل ها و حفظ 

ارزش های طبیعی آن اســت به گونه ای که همچنان بتواند طیف گســترده ای از خدمات مانند تفریح، تامین آب، غذا، 

چوب، هوای پاک، ترسیب کربن،... را به جامعه ارائه کند. تنوع زیستی، اساس تمام خدمات حیاتی ارائه شده توسط 

اکوسیستم های جنگلی است. بنابراین حفظ تنوع زیستی، اولویت اول مدیریت پایدار جنگل به شمار می رود.
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واژه »حفاظــت« صرفــًا بــه حفاظت از تنوع زیســتی محدود نمی گردد. بلکه مفهومی بســیار پویا اســت که ســطح 

وســیعی از رویکردهای مدیریت و روش های اســتفاده از طبیعت را در بر میگیرد و مزایایی دارد که می تواند با 

تأکید بر  بهره مندی نســل های آینده، برای جامعه بســیار مفید باشد. البته باید توجه داشت که نمی توان نسخه  

اســتانداردی از تنوع زیســتی را برای تمــام جنگل ها بکار برد، زیــرا جنگل ها از نظر اندازه، وضعیت، ســاختار و 

ترکیب بسیار متغیر هستند. جنگل ها، زیستگاه هایی پویا هستند که نیاز به مدیریت تطبیقی دارند. برای تضمین 

موثــر بودن مدیریت منابع جنگلی در تامین اهداف تنوع زیســتی، به ارزیابی دقیــق، اولویت بندی و پایش نتایج 

حاصل از مدیریت نیازمند هســتیم. بعالوه، متوازن کردن مزایای تنوع زیســتی با دیگر مزایای ارائه شــده توسط 

جنگل ها نیز امری ضروری است.

هدف این کتابچه راهنما

طیف گسترده ای از مفاهیم نظری و استراتژیک برای حفاظت از جنگل ها وجود دارد، اما الزامًا همه افراد فعال در 

مدیریت جنگل های هیرکانی با آنها آشــنا نیســتند. بنابراین آنچه توسط برنامه ریزان، مدیران و متخصصان، بسته 

بــه ســطح تجربه یا صالحیت آن ها در دفاتر یا مناطق مشــابه اعمال می شــود، با رویکردهــای متفاوت از هم اتفاق 

می افتد. هدف این کتابچه راهنما نیز این است که به مسئوالن مدیریت جنگل های هیرکانی کمک نماید تا اهمیت 

حفاظت از تنوع زیســتی را دریابند و به درک بهتری در شناخت ویژگی های جنگل، اهمیت حفاظت از تنوع زیستی 

و مدیریــت موثرتر آن برســند. این کتابچه برای ارائه راهنمایی های فنی بیشــتر به همــراه راهنمای تلفیق تنوع 

زیستی و خدمات اکوسیستم در قالب طرح های جنگلداری چند منظوره در جنگل  های هیرکانی طراحی شده است. 

تنوع زیستی جنگل های هیرکانی

جنگل هــای هیرکانــی تعــداد قابــل توجهــی از گونه هــای جانوری و گیاهــی را در خود جــای داده و شــهرت جهانی 

زیســتگاه های جنگلــی و غیرجنگلــی منطقه هیرکانی به دلیل تنوع غنی و بومی بودن پوشــش گیاهی آن اســت. تا 

کنون 3234 گونه در آنها به ثبت رسیده اند که این رقم 44 درصد از کل گیاهان گلدار ایران را در بر می گیرد. 

جنگل های هیرکانی دوره یخبندان کواترنری را از سر گذرانده اند، بنابراین یک منطقه بکر و مهم از درختان پهن 

برگ معتدله را با تنوع زیستی مرتبط، فراهم آورده اند که قدمت آن حداقل به 25 میلیون سال قبل می رسد. در 

جنگل های هیرکانی 9 نوع پوشش گیاهی جنگلی، شناخته شده است:
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جنگل های سواحل رودخانه ای و دره ای	 

جنگل های خزان کننده آبرفتی و پست	 

جنگل های خزان کننده نیمه کوهستانی و کوهستانی	 

 	)Quercus macranthera( جنگل های خزان کننده نیمه کوهستانی

بوته زار و درختزارهای مراحل توالی و انتقالی	 

 	Thuja orientalis و Cupressus sempervirens درختزارهای

درختزارهای سرو کوهی	 

 	Ruderal زیستگاه های رودرال

جنگل های دست کاشت	 

به دلیل سابقه طوالنی و تمرکز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر روی مطالعات فلور )پوشش گیاهی(، 

اطالعات نســبتًا زیــادی در زمینه گیاهان جنگل های هیرکانــی وجود دارد. در مقابل، مطالعات بســیار کمی بر روی 

جانوران، حتی گروه های قابل مشــاهده مانند پســتانداران بزرگ و پرندگان صورت گرفته و در مورد بی مهره گان 

نیــز اطالعات زیادی باید جمع آوری شــود. پرویزی و همــکاران )2018( در مطالعات خود نشــان دادند که منطقه 

جنوب دریای خزر، در طول آخرین یخبندان )LGM( تحت تاثیر شــرایط ســخت آب و هوایی قرار نگرفته اند و این 

منطقه یک پناهگاه محلی مســتقل در مناطق غربی، مرکزی و شــرقی فراهم کرده اســت. بنابراین، توصیه آنها این 

است که در آینده مطالعات بیشتری روی فون )حیات جانوری( خشکی و آبی این منطقه انجام گیرد تا پیشنهادهایی 

برای مشــخص نمودن اولویت های حفاظت فراهم گردند. به  لحاظ جانوری، این منطقه به طور عمده متعلق به بیوم 

غربی پالئارکتیک اســت، اما در آن عناصر پالئارکتیک شــرقی نیز )عمدتًا از البرز مرکزی به ســمت شــرق( وجود 

دارند. 
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مهره داران

علیرغــم اهمیــت جنگل هــای هیرکانــی بعنــوان  پســتانداران: 

زیســتگاه پســتانداران، مطالعــات اندکــی در این زمینــه انجام 

شــده اســت. 58 گونه پســتاندار در جنگل هــای هیرکانی ثبت 

شــده اند. پلنگ ایرانــی )Panthera pardus saxicolor (EN ، قوچ 

و میــش )Ovis orientalis  Ovis gmelini x orientalis (VU و بــز 

کوهی  )Capra aegargus (V U در معرض بیشــترین تهدید بوده 

و در لیســت قرمز IUCN قــرار دارند و 6 گونه دیگر در لیســت 

نزدیک به تهدید )Near Threatened( هســتند. در سال 1337 

یعنی 58 ســال پیــش، وقتیکه آخرین نمونه شــناخته شــده در 

شارلق )پارک جنگلی گلســتان کنونی( با ضرب گلوله کشته شد، 

ایران شگفت انگــــیزترین گوشتـــخوار خود یعنی ببر مازنـدران 

Panthera tigris virgata را از دست داد. این جانور درنده و قابل 

توجه در منطقه هیرکانی زندگی می کرد. با این حال، زیستگاه های 

جنگلــی این گونه در مناطق کم ارتفاع با گذر زمان نابود شــده و 

مورد استفاده کشاورزی و توسعه شهری قرار گرفتند. وقوع این 

رویدادها بازگشــت بــه حالت ایده ال و یا احیای وضعیت ســابق 

زیســتگاه را به نوعی غیرممکن کرده اســت. به عنوان بخشی از 

پروژه مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی، مطالعات میدانی 

کّمــی در زیســتگاه های جنگلــی چهــار منطقه پایلــوت جنگل های 

هیرکانی )120،000 هکتار( در ســال های 2015-2014 انجام 

گرفت. این مطالعات نشــان داد که گراز وحشی Sus scrofa، تشی 

Hystrix indica، شــغال طالیــی Canis aureus و خــرس قهــوه ای 

Ursus arctos در تمــام مناطق وجود دارند )قدیریان و رئیســی، 

1394(. گــوزن قرمــز )مــرال( Cervus elaphus maral و شــوکا 

Capreolus capreolus، دو جانــور ســم دار بســیار مهــم منطقــه، 
   

 Lynx lynx :نام علمی
Eurasian Lynx نام گونه: سیاهگوش

 Martes martes :نام علمی
 Pine Marten  نام گونه: سمور جنگلی هیرکانی

   Hamed Tizrooyan عکاس: حامد تیزرویان
Cervus elaphus maral :نام علمی

Red Deer نام گونه:  مرال
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به علت فشار شکار در ارتفاعات پایین، تنها در مناطق حفاظت شده 

با اثرات انســانی کمتر و در ارتفاعات باالتر حضور دارند )کیابی و 

همکاران، 1383(. مطالعات قدیریان و رئیسی )1394( حضور سه 

گوشــتخوار بزرگ یعنی پلنگ ایرانی، گرگ و خرس قهوه ای را در 

مناطق پایلوت با تراکم متوســط تا کم نشان داد و مشخص شد که 

حضور تمام گوشتخواران از منطقه ای به منطقه دیگر فرق می کند. 

پرندگان

در مقایســه با حجم مطالعات انجام شده و گزارشات متعدد درباره 

پرندگان موجود در تاالب های وسیعی که در امتداد ساحل هیرکانی 

قرار گرفته اند، ســهم پرندگان جنگل های هیرکانی بسیار نادیده 

گرفته شده  است. علیرغم وجود بیش از 100 منبع از جمله مقاالت، 

کتابچه ها، گزارش ها و پایان نامه ها، همچنان اسناد مربوط به پرندگان 

جنگلی در این زمینه اندک است )توحیدی فر و همکاران، 1395(

درراســتای پایش های مرتبط با طرح حفاظت چندمنظوره هیرکانی، 

در چهــار منطقــه پایلــوت شــده در پــروژه، شناســایی پرنــدگان 

در قالــب یــک تحقیــق میدانــی انجام شــد )توحیدی فــر و موزر، 

1394(. جنگل های هیرکانی زیســتگاه امنی برای زندگی مجموعه 

غنــی از پرندگان )بیــش از 180 گونه پرنــده( در جنگل های پهن 

بــرگ معتدله به شــمار می آید. به دلیل وســعت زیــاد جنگل های 

هیرکانی، اندازه جمعیت بســیاری از پرندگان در این جنگل ها در 

مقیــاس ملی، منطقه ای و جهانی به میزان قابل توجهی باال اســت.

از: عبارتنــد  هیرکــــانی  جنگلــی  منطقــه  مهاجــر  پرنــدگان 

کـــوچک خــال دار  عقــاب   ،Pernis apivorus جنگلــی  ســارگپه   

 ،Ficedula parva سینه ســرخ  مـگـــس گیر   ،Aquila pomarina  

  ،Scolopax rusticola Carduelis spinus، ابیـــا  سهره زرد 

   Maysam Ghasemi عکاس: میثم قاسمی
 Caspian tit parus hyrcanus :نام علمی

Caspian Tit نام گونه: چرخ ریسک خزری

    Parviz Bakhtiari  عکاس: پرویز بختیاری
Bombycilla garrulus  :نام علمی

 Bohemian Waxwing نام گونه: بال الکی

   Lubos Mraz عکاس: لبوس مراز
 Dryocopus martius  :نام علمی

Black Woodpecker  نام گونه: دارکوب سیاه
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بلبل Luscinia megarhynchos و گونه های ســاکن مانند سسک چیف چاف Phylloscopus collybtia  دارکوب سیاه 

 ،Dendrocopos minor دارکــوب خالــــــدار کوچــک ،Dendrocopos major دارکــوب بــزرگ ،Dryocopus martius

   Parus lugubris چرخ ریسک سرسیاه ، Parus hyrcanus چرخ ریسک هیرکانی ،Sitta neumayer کمرکـــولی جنگــلی

و دارخزک اوراســیایی Certhia familiaris. اگرچه آمار پرندگان جنگلهای هیرکانی در بخش گونه های بومی بسیار 

کم اســت، اما چرخ ریســک هیرکانی را می توان بعنوان یک گونه بومی این منطقه و بخش هایی از کشور آذربایجان 

بــه شــمار آورد )توحیدی فــر و همــکاران، 1395(. از آنجایی کــه در مطالعات میدانی، دسترســی بــه جنگل های 

واقــع در ارتفاعــات مشــکل بود، هیچ بــرآوردی از تعــداد جفت های چرخ ریســک هیرکانی صورت نگرفته اســت 

)توحیدی فر و موزر، 1394(. چهار گونه طبقه بندی شده در معرض خطر و نزدیک به خطر توسط IUCN عبارتند از: 

 ،Aquila heliaca )VU( عـقاب شــــاهی ،Streptopelia turtur )VU( قمری معمولی ،Auila nipalensis )EN( عقاب صحرایی

.Ficedula semitorquata )NT(و مگس گیر نیم طوق دار Coracias garrulus ســبزه قبـــای اروپـــایی

خزندگان 

خزندگان و دوزیستان منطقه هیرکانی دارای تنوع کمتری نسبت به سایر مهره داران هستند. این منطقه دارای حدود 

34 گونه از 256 گونه  )حدود 13 درصد( خزنده ثبت شده در ایران است. این موضوع احتمااًل به عوامل اصلی محدود 

کننده پراکنش خزندگان همچون درجه حرارت و آب مربوط می شــود. مارمولــکDareviskia steineri یک گونه بومی در 

 Dareviskia chlorogaster این منطقه و کشور است که به جنگل های متراکم استان گلستان محدود می شود. مارمولک

و مار موش خوار ایرانی Zamenis persicus نیز گونه هایی تقریبًا بومی هستند و محدود به جنگل های هیرکانی در ایران 

و آذربایجان می باشند. دو گونه مارمولک Darevskia praticola و الک پشت برکه ای اروپایی Emys orbicularis به عنوان 

Parham Beyhaghi عکاس: پرهام بیهقی
Anguis colchica :نام علمی

Colchican Slow Worm نام گونه: کلمره

Parham Beyhaghi عکاس: پرهام بیهقی
 Natrix natrix :نام علمی

European Water Snake )نام گونه: مار آبی )اروپایی
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گونه های نزدیک به تهدید، در لیســت قرمز IUCN ذکر شــده اند 

)توحیدی فر و همکاران، 1395(.

دوزیستان 

تنوع دوزیستان در منطقه هیرکانی بسیار زیاد است و این مساله 

نشــان دهنده محیط  های آبی متعدد مانند آبراهه ها، حوضچه ها و 

تاالب ها در منطقه هیرکانی است. از 23 گونه شناخته شده در ایران 

) حــدود43٪( 9 گونه در این منطقه وجود دارند که ســه نوع از 

 ،Paradactylodon gorganensis آنها عبارتند از: ســمندر گرگانی

ســمندر جویبــاری ایــران Paradactylodon persicus و قورباغه 

جنگلی Rana pseudodalmatina )کــه بومی جنگل های هیرکانی 

و کشورند( و  گونه نیمه اندمیک وزغ تالشی Bufo eichwaldi که 

در آذربایجان نیز وجود دارد. سه گونه ذکر شده توسط IUCN عبارتند 

از: ســمندر گرگانی )Paradactylodon gorganensis )CR سمندر 

جویباری ایــران )Paradactylodon persicus )NT، و وزغ تالشــی 

همــکاران،  و  )توحیدی فــر   Talysh toad bufo eichwaldi )VU(

 .)1395

ماهیان 

ماهیــان منطقه هیرکانــی ارتباط تنگاتنگــی با دریای خــزر دارند؛ 

بنابرایــن گونه هایــی کــه در اینجا بررســی می شــوند عبارتند از 

گونه های ســاکن  در آبراهه هــا و رودخانه های منطقه هیرکانی به 

عــالوه آنهایی که از دریا به رودخانه هــا و تاالب ها جهت تخم ریزی 

مهاجــرت می کننــد. مهم تریــن بســترهای آب برای ایــن گونه ها 

رودخانه های سفیدرود و ارس و تاالب انزلی هستند.
   Parham Beyhaghiعکاس: پرهام بیهقی

  Rana pseudodalmatina :نام علمی
Hyrcanian Wood Frog  نام گونه: قورباغه جنگلی هیرکانی

   Parham Beyhaghi عکاس: پرهام بیهقی
 Bufo eichwaldi :نام علمی

Eichwald’s Toad نام گونه: وزغ تالشی

   Parham Beyhaghi عکاس: پرهام بیهقی
 Darevskia chlorogaster :نام علمی

نام گونه:  سوسمار سنگی شکم سبز  
  Green-bellied Rock Lizard 
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اکوسیســتم دریای خزر بتازگی دســتخوش تغییراتی شــده؛ از جمله افزایش حدودا 2 متری ســطح دریا از ســال 

1977 تا اواســط دهه 1990 که به دنبال آن در دهه اخیر، شــاهد پس روی دریا بوده ایم. اگرچه تغییرات این 

زیســتگاه، ماهیان را نیز تحت تاثیر خود قرار داده اســت، اما تصرف در رودخانه ها، آلودگی و ورود گونه های غیر 

بومی از عوامل تاثیرگذارتر و جدی تری در این زمینه محســوب میشــوند. موانع فیزیکی از جمله احداث ســدها، 

یک خطر ویژه برای آن دســته از ماهی های مهاجر اســت که از بســتر رودخانه برای تولید مثل اســتفاده می کنند. 

براساس دانش تیم هیرکانی، هیچ گونه ماهی بومی در این منطقه وجود ندارد. با توجه به این که بسیاری از مردم 

محلی در منطقه از طریق ماهیگیری کار می کنند و درآمد آنها با برداشــت ماهی تأمین می شــود، هر گونه تغییر در 

ذخایر ماهیان به شدت بر زندگی آنها نیز تاثیر متقابل می گذارد. 

هشت گونه ماهی طبقه بندی شده توسط لیست قزمز IUCN عبارتند از: 

تاس ماهــی روســی  )CR( Acipenser gueldenstaedti، شــیپ )Acipenser nudiventris )CR، تاس ماهــی ایرانــی 

Acipenser persicus، اوزون بــرون )Acipenser stellatus )CR، قــزل آالی خال ســرخ Salmo trutta caspius کــه در 

معــرض خطر)EN(اســت ، ســس ماهــی Barbus capito و کپور Cyprinus carpio  که آســیب پذیر )VU( هســتند و 

Caspiomyzon wagneri که )NT( است )توحیدی فر و همکاران، 1395(.

بی مهره گان

دانش فعلی در مورد بی مهرگان جنگل های هیرکانی بسیار محدود است و فرصت و چالش خوبی را برای پژوهش های 

آینده فراهم می کند. حاصل تحقیقات انجام شــده توســط زیست شناسان اتریشــی در سال 1380 در بخش های 

شــرقی این منطقه، شناســایی 900 گونه از بی مهرگان در یک دوره بسیار کوتاه بود که نشان دهنده حیات وحشی 

   Alireza Zamani عکاس: علیرضا زمانی
Lycosa praegrandis  :نام علمی

European Wolf Spider نام گونه: عنکبوت گرگی  اروپایی

   Alireza Zamani عکاس: علیرضا زمانی
Micrommata virescens  :نام علمی

نام گونه: عنکبوت میرشکار سبز
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غنی از بی مهرگان در منطقه هیرکانی اســت )Gutleb & Wieser 2002(. با این حال، آمار پژوهش و میزان شــناخت 

نسبت به گونه های روزگرد Lepidoptera  )پروانه ها( تاحدودی امیدوارکننده است )برای مثال نادری، 1391(. 

   Alireza Naderi عکاس: علیرضا نادری
Anthocaris Carolinae :نام علمی

   Alireza Naderi عکاس: علیرضا نادری
Argyniss Paphia :نام علمی

   Alireza Naderi عکاس: علیرضا نادری
Lasiommata Adrastoides :نام علمی

   Alireza Naderi عکاس: علیرضا نادری
Leptidea Sinapis :نام علمی
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 گیاهان

44٪ از کل گونه هــای گیاهان آوندی شــناخته شــده در ایران )3234 گونه از 7300 گونــه( در منطقه هیرکانی 

گزارش شــده اســت. از این مقدار، حدود 280 گونه بومی و نیمه بومی منطقه هیرکانی و حدود 500 گونه بومی 

ایران هستند. طبقه بندی گروه های مختلف گیاهان به طور خالصه در زیر ارائه شده است:

درختان: پوشــش گیاهی عمدتًا از جنگل های خزان کننده تشــکیل شــده است که بیشــترین آنها شامل گونه های 

راش شــرقی )Fagus orientalis)، بلوط بلند مازو )Quercus castaneifolia) و ممرز )Carpinus betulus( می باشــد. 

در مجموع 80 گونه از درختان بومی ثبت شــده اســت. جنگل های هیرکانی در ارتفاعات پایین شــامل تعدادی از 

 )False walnut( لیلکی، نارون و لرگ ،)  باقیمانده مانند انجیلی )درخت آهن Arcto-Tertiary گونه های ترموفیلوس

می باشد )آخانی و همکاران، 1389(. این منطقه غنی از گونه های سخت چوب است اما تنها چهار جنس از درختان 

بــــومی ســــوزنی برگ )درخـتان میــوه مخــروطی( از جمله سرخـــدار )Yew)، ارس )Greek juniper(، ســرو نــوش

 )Oriental arbor-vitae) و سرو ناز )Italian cypress( وجود دارد.

گیاهان آوندی )به جز درختان و درختچه ها( شامل بخش های بسیار متنوعی از پوشش گیاهی در جنگل های هیرکانی 

 ،(Polygonatum orientale( می باشــند. گونه های مختلف از نظر مصرف خوراکی توســط انسان مانند شقاقل ایرانی

تمشــک )Rubus sanctus)، ســیر کوهی )موســیر( )Wild garlic( و یا اســتفاده دارویی )به عنوان مثال خشــخاش 

وحشی( مهم می باشند، در حالی که بسیاری از گیاهان به عنوان خوراک دام استفاده می شود.

عالوه براین، جنگل های هیرکانی زیستگاه متنوعی را برای تعداد زیادی از سایر گروه های خشکی پسند )مزوفیت( 

مانند خزه ها )Bryophytes) و قارچ ها فراهم می کنند. در بین 437 بریوفیت شــناخته شــده در ایران، 338 گونه 

)77٪( در شــمال ایران شناخته شــده اند. خزه های بومی در منطقه هیرکانی بســیار نادر هستند. تنها خزه بومی 

هیرکانــی Pleurocarpus moss pseudoleskeella laxiramea می باشــد. ایــن گونــه اپیفیــت و دو گونه بومی خاور 

نزدیک و خاورمیانه Leucodon immersus palamocladium euchloron به عنوان اپی فیت های گسترده در امتداد 

جنگل های هیرکانی توزیع یافته اند )آخانی و همکاران، 1389(.

مطالعاتی اندک در زمینه قارچ های بزرگ در جنگل های هیرکانی، یک جامعه غنی از آنها نشــان  می د هد نشــانه ای 

از اهمیت منطقه می باشد. بررسی جنگل های راش استان مازندران نشان می دهد که بیش از صد رده )تاکسون( 

از قارچ هــای بــزرگ در این منطقه وجود دارد )برهانــی و همکاران، 1389(. از آنجایی کــه گونه های قارچی بزرگ 
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در دامنه هــای شــمالی )به علت رطوبت بیشــتر( توزیع می یابند، احتمال دارد که بخش هــای غربی جنگل ها از نظر 

قارچ های بزرگ در مقایسه با بخش های شرقی غنی تر باشند )توحیدی فر و همکاران، 1395(.

اهمیت جنگل های هیرکانی برای تنوع زیستی

جنگل های هیرکانی به عنوان بخشــی از ناحیه زیســتی »جنگل های معتدله قفقاز-آناتولی-هیرکانی«، یکی از200 

ناحیه زیســتی شناخته شده توســط صندوق جهانی حیات وحش )e)WWFو همچنین بخشی از نقاط کانونی قفقاز در 

صندوق مشــارکتی اکوسیســتم بحرانی )CEPF  2004( می باشد. این جنگل ها توســط انجمن بین المللی حفاظت از 

پرنــدگان   بــه عنوان یک منطقه مهم برای پرندگان )IBA( نامگذاری شــده اند. به دلیــل ارزش های چندگانه محیط 

زیســتی، اجتماعــی و اقتصادی که برای جوامع ایرانی و محلی ارائه می دهنــد، به عنوان ثروت ملی در نظر گرفته 

می شــوند. عالوه بر اهمیت اقتصادی متداول این جنگل ها در زمینه تأمین چوب، بهره برداری ســنتی شامل چرای 

دام و برداشت میوه ها و گیاهان وحشی، جنگل یک منبع ژنتیکی متنوع و مهمی برای محصوالت صنعتی آتی و منبع 

طیف وسیعی از خدمات اکوسیستم، ارزشمند است. تمام این مزایا به تنوع زیستی غنی جنگل ها بستگی دارد. با 

توجه به اهمیت کالن ملی و جهانی آن، دولت ایران )توســط ســازمان میراث فرهنگی، و گردشگری( یک طرح برای 

ثبت این جنگل ها در فهرست میراث طبیعی جهانی یونسکو ارائه داد که در دست بررسی است )2018(.

   Hamed Tizrooyan عکاس: حامد تیزرویان
Fagus orientalis :نام علمی

Beech  نام گونه: راش
مکان: جنگل های راش/ استان مازندران
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جنگل های 
هیرکانی؛
  خدمات، ارزش ها
و تهدیدات 
اکوسیستم

فصل دوم   



Caspian Hyrcanian Forests Project19

پروژه مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی

مفاهیم تنوع زیستی و اکوسیستم ها، ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. شواهد محکمی دال بر ارتباط بین تغییرات 

تنوع زیســتی و نحوه عملکرد اکوسیســتم ها وجود دارد )Hooper and Chapin 2005(. تنوع زیستی زیربنای همه 

خدمات اکوسیســتم اســت، ولی می توان آن را یکی از خدمات اکوسیســتم )مثاًل ارزش وجــودِی گونه ها در ذیل 

خدمات فرهنگی( نیز به حســاب آورد. تنوع زیستی به خاطر ایجاد تاب آوری در برابر تنش های فعلی یا آتِی وارده 

به اکوسیستم ها و خدمات آنها ارزش تضمینی نیز دارد )Defra, 2007(. بنابراین تهدیدات وارده بر تنوع زیستی 

می توانند باعث کاهش تاب آوری جنگل ها، خدمات اکوسیستمی آنها و رفاه انسانی گردند.

خدمات اکوسیستمی حاصل از تنوع زیستی در جنگل های هیرکانی

اکوسیســتم های جنگلی عبارتنــد از اجزاء زنده )موجودات زنــده( و اجزای غیر زنده )مثاًل اقلیم، خاک، ســنگ ها( و 

فرآیند های زیســتی، ژئوشــیمیایی و فیزیکی که بین این اجزاء اتفاق می افتند. تعامالت ذکر شــده به جنگل ها این 

امکان را می دهد که برای زندگی انســان، منفعت زیادی به همراه داشته باشند. این فواید که خدمات اکوسیستم 

نامیده می شوند معمواًل به گروه های خدمات تأمینی، تنظیمی، فرهنگی و حمایتی طبقه بندی می شوند. توانایی جنگل ها 

در تأمین خدمات مختلف اکوسیستمی به محل قرارگیری آنها، نوع جنگل و نحوه مدیریت آنها بستگی دارد. مهمترین 

خدمات اکوسیستمی جنگل های هیرکانی در جدولی در ادامه مبحث ارائه شده اند.
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محصوالت فیبر و سوخت

محصوالت غیرچوبی
)NTFPs( جنگل 

تأمین آب

منابع ژنتیکی

تنوع زیستی

تنظیم اقلیم

تنظیم مخاطرات

پاکســازی  و  ســم زدایی 
خاک، هوا و آب )از جمله 

سر و صدا(

تنظیم آفات و بیماری ها

گرده افشانی

محصوالت مستقیمی که از اکوسیستم های جنگلی هیرکانی به دست می آیند 

عملکردهای تنظیمی که اکوسیستم های جنگلی ارائه می دهند

خدمات تأمینی

خدمات تنظیمی

براســاس بــرآورد ســازمان جنگل هــا، مراتع و آبخیــزداری کشــور، در مجموع ســاالنه 600،000 
مترمکعــب چــوب از جنگل هــا برای مصــارف اصلی تختــه چوبی، نئوپان و کاغذ برداشــت می شــود  
)Avatefi Hemmat pers. comm(. همچنیــن حجــم بســیار زیــاد و نامشــخصی از چوب نیز به 

صورت قانونی و غیرقانونی، تحت عنوان هیزم به برداشت میرسد )توحیدی فر و همکاران، 1395(. 
با این حال، دولت در سال 1396 ممنوعیت برداشت چوب از جنگل های طبیعی را اعالم کرد.

مواد غذایی و نوشیدنی ها از جمله انواع میوه ها و توت ها، عسل، مغزهای خشکبار، قارچ، گوشت حاصل از 
حیوانات وحشی و اهلی جنگل، داروهای گیاهی، ابریشم حاصل از کرم ابریشم، چرم و پشم حاصل از دام.

ذخیــره و تأمین آب شــیرین از طریق جذب بــاران، برف و مه که پس از آن به خــاک و آبراهه و آب 
زیرزمینی منتقل می شود.

باغات بذر یا نهالســتان درختان یا ســایر گیاهان جنگلی ســازگار محلی، منابع ژنتیکی مناســبی برای 
شرایط رویشی جنگل های هیرکانی فراهم می کنند.

تیپ های مختلف جنگلی در سراسر منطقه هیرکانی زیستگاه هایی را برای گونه های گیاهی و جانوری 
نادر، بومی، حفاظت شده و دارای اولویت فراهم می کنند.

جذب و ذخیره کربن )ترسیب(؛ حفاظت یا تعدیل اثرات شدید دما، باد، نور حاصل از اشعه ماوراء بنفش و 
بارش، ایجاد پناهگاه برای مردم یا دام، حفاظت از ماهی ها از طریق تنظیم دمای آب در آبراهه ها

جنگل ها و پوشــش گیاهی دست نخورده مانع از فرســایش خاک و رانش زمین می شوند؛ جذب باران 
موجب تعدیل سیل از طریق تأخیر و تضعیف جریان های رودخانه ها می شود.

جنگل  می تواند آلودگی های ناشــی از خاک، آب و جو را در بر گرفته و جذب کند و باعث بهبود کیفیت 
هر یک از آنها گردد. با این وجود، آالینده ها ممکن است به منابع آبی منتقل شوند. کمربندهای درختی 
می توانند به عنوان عایق سر و صدا برای کاهش آلودگی صوتی )کاهش نویز( عمل کنند و مزایایی را 

برای سالمتی به همراه داشته باشند. 

جنگل  با افزایش سن و ساختار گونه های درختی )که دارای تنوع زیستی باالی هستند( اثرات مضر 
برخی از آفات و بیماری های زیســتی جنگل ها را کاهش می دهد. در جنگل های ترکیبی، خطر آســیب 
به هر یک از گونه های درختی خاص، در میان پاتوژن های بیشــتر توزیع می گردد و احتمال آســیب 

به توده کاهش می یابد.

درختان، درختزارها و جنگل ها برای بسیاری از گونه های گرده افشان، زیستگاه مناسبی فراهم می کنند.
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بهداشت

آموزش، یادگیری
 و توسعه اجتماعی

اقتصاد

اهمیت فرهنگی و 
معنوی

تولید اولیه

تشکیل خاک

چرخه مواد مغذی

چرخه آب

تنوع زیستی

مزایای رفاهی غیر مادی که مردم از اکوسیستم ها به دست می آورند

فرایندهای اکوسیستمی که خدمات حمایتی، تنظیمی و فرهنگی را پشتیبانی می کنند

خدمات فرهنگی

خدمات حمایتی

جنــگل  مزایای بهداشــتی هــم دارد که عبارتنــد از: ایجاد آرامش جســمانی، ایجاد فرصــت برای انجام 
انــواع فعالیت های بدنی )به عنــوان مثال دویدن و پیاده روی، دوچرخه ســواری(، احیای ذهنی حاصل 
از گذراندن وقت در جنگل  که خود باعث کاهش اســترس می شود، لذت حاصل از فعالیت های تفریحی 

مانند کمپ های گروهی در جنگل یا حاشیه آن

جنگل فرصت هایی را برای ارتباط مردم با طبیعت فراهم می کنند که بصورت فرصت های رســمی و غیر 
رسمی برای آموزش، یادگیری و توسعه اجتماعی از طریق دانشگاه ها، مدارس، فعالیت های داوطلبانه، 

طرح های کارآموزی، برنامه های تفریحی و یا مطالعات علمی ارائه می شود.

جنگل به معیشــت جامعه محلی کمک می کند، آن هم از طریق ایجاد اشــتغال و به طور مستقیم از طریق 
تولیــد و فرآوری چــوب و محصوالت غیرچوبی، تفریح مبتنی بر جنگل و دیگر ســرمایه گذاری ها همچون 

کسب و کارهای حمایت کننده از گردشگری.

شــامل ارزش های مصرفی و غیرمصرفی از طریق انجمن های مذهبــی، فرهنگی یا تاریخی مانند کوه ها، 
آبشارها، چشمه ها و اماکن مذهبی متعدد )مانند گورستان خالد نبی و یا تپه های باستانی ترنگ تپه در 
استان گلستان(. شیوه زندگی »چوپانی » یا »گالشی«« که در بسیاری از سطوح جنگل های هیرکانی یافت 
می شود، یک فرهنگ سنتی مهم است که در معرض خطر از بین رفتن قرارد دارد و می تواند پتانسیل 

بزرگی از اکوتوریسم را برای این منطقه فراهم کند.

تثبیت دی اکسیدکربن توسط فتوسنتز باعث تولید مواد آلی می شود که به نوبه خود، رشد گیاه و تولید 
اکسیژن را به همراه دارند.

تجزیه الیه های زیرین زمین شناســی توسط ریشــه ها و میکروبها )هوازدگی مواد معدنی( و تجمع مواد 
آلی حاصل از الشبرگ در الیه های خاک

جنگل  باعث افزایش چرخه مواد مغذی بین الشــبرگ و خاک می شود. جنگل با جذب ترکیبات جوی توسط 
افق اصلی خاک، مواد مغذی ضروری خاک از جمله نیتروژن مورد نیاز برای تولید اولیه را فراهم می آورد.

جنــگل  عالوه بر خدمات تأمینی که از طریق جــذب و تأمین آب به جامعه ارائه می دهد،  نقش مهمی هم 
در چرخه هیدرولوژیکی از طریق جذب و انتقال رطوبت دارد.

تنوع زیستی و تنوع ژنتیکی موجود در گونه های سازگار محلی می تواند از جوامع گیاهی و جانوری موثر در پویایی 
جنگل ها حمایت کند، از جمله با فراهم کردن زیستگاه برای گرده افشان ها، گیاهان و جانوران الیه های زیرین 

خاک که در فرایندهای مربوط به تجزیه، تشکیل خاك و چرخه مواد مغذی نقشی کلیدی دارند.
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ارزش خدمات اکوسیستمی

ارزش گذاری خدمات اکوسیســتم می تواند موجب شــود تا تمامی 

هزینه ها و فواید محیط طبیعی در ارزیابی های سیاسی مدنظر قرار 

گیرد. همچنین با شــاخص کردن اثرات سیاســت گذاری ها بر رفاه 

انسان ها، به تصمیم گیری بهتر در این زمینه نیز کمک می کند.

پناهــی و همــکاران )1395( چهــار نوع از خدمات اکوسیســتمی 

را در چهــار حوضه جنگلــی هیرکانی )که کمتــر از 10 درصد این 

جنگل ها را تشکیل می دهد( نقشــه بندی و ارزش گذاری کرده و 

به نتایج زیر دست پیدا کردند:

خدمات تأمین آب از طریق حفاظت، جذب، ذخیره و رهاســازی 	 

آب حاصــل از بارش، بیشــترین ارزش را دارنــد. کل ارزش 

پولِی تأمین آب توسط اکوسیستم های جنگلی طبیعی چهار حوزه 

پایلوت در سال 2014 حدود 1.8 میلیارد دالر برآورد شد.

ارزش حفــظ جنگل های هیرکانی به منظور گردشــگری، زیبایی 	 

مناظر و ابعاد فرهنگی )که برآورد آن از طریق تمایل به پرداخت 

کردن مردم برای ارزش وجودِی این جنگل ها انجام گرفت(، برای 

چهار حوضه در سال 2014 حدود 230 میلیون دالر برآورد شد. 

ارزش خالص حجم چوب ســرپا، به عنوان اصلی ترین محصول 	 

اقتصــادِی جنگل هــای هیرکانی، بــرای چهار حوضه در ســال 

2014 حدود 1.133 میلیارد دالر برآورد شد و ارزش خالص 

بهره برداری پایدار جنگل 16.97 میلیون دالر تخمین زده شد 

)که بسیار کمتر از ارزش تأمینی و حفاظتی آب است.(

ارزش اکوسیســتمی ترسیب کربن به خاطر تخریب و آسیب 	 

بــه جنگل هــای طبیعــی در شــرایط مدیریتــی فعلــی، منفی 

محاســبه شــد و میزان هدر رفت مالی برای چهار حوضه در 

سال 2014 حدود 18.8 میلیون دالر برآورد گردید. 
      Danial Shaigan    عکاس : دانیال شایگان

شرح: مینودشت/ استان گلستان

      Danial Shaigan    عکاس : دانیال شایگان



Caspian Hyrcanian Forests Project23

پروژه مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی

بنابراین، جنگل های هیرکانی عالوه بر اهمیت از نظر تنوع زیستی و 

تغییر سیمای سرزمین، خدمات و کاالهای زیست محیطی، اجتماعی 

و اقتصادی ارزشــمندی را برای جامعــه ایرانی فراهم می کنند که 

عبارتند از تامین و تنظیم آب، تعدیل اقلیم، ترسیب کربن، تفرج و 

گردشگری، محصوالت چوبی و بسیاری محصوالت غیرچوبی و َچرا. 

حتی در شرایط عدم وجود بازارهای مبادله، جنگل ها نقشی اساسی 

در بهبود شــرایط اقتصادی و رفاه جوامع روستایی و شهری ایران 

ایفــا می کنند. بعالوه، این جنگل هــا از نظر فرهنگی اهمیت زیادی 

دارند و شــیوه های زندگی ســنتی بســیاری در بیــن جوامع محلی 

آنها یافت می شــوند. این خدمات چندگانه، ارزش بســیار باالتری 

نسبت به ارزش بهره برداری از محصوالت چوبی )که در حال حاضر 

مدیریت جنگل را هدایت می کند( دارند.

الزم اســت ارزش کامل تنوع زیستی جنگل به طور واضح تری به 

جامعه نشــان داده شــود. چهارچوب های ارزش گــذاری هماهنگ 

و ایجــاد مشــوق های مالی مناســب به منظور گنجانــدن حفظ تنوع 

زیســتی در مدیریت جنگل بایستی هر چه ســریع تر اتخاذ گردد 

)Kraus and Krumm ,2013(. همچنیــن یــک رویکــرد جنگلداری 

چندمنظــوره نوین بر مبنــای اصول مدیریت اکوسیســتم-محور 

باید به عنوان یک نیاز فوری پیاده سازی شود.

 تهدیدات وارد بر تنوع زیستی در جنگل های هیرکانی

تراکــم باالی جمعیت و گردشــگری گســترده در منطقــه هیرکانی 

موجــب تغییرات قابل توجه در کاربری جنگل های هیرکانی شــده 

است زیرا جمعیت زیاد نیاز به منابع از جمله زمین برای کشاورزی، 

دامداری، مناطق مســکونی و معدن کاوی دارد. این اثرات به ویژه 

در جنگل های ســاحلی )که بیشــتر آنها از دســت رفته اند( بسیار 
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شــدید بوده ولی در اکثر حوزه های جنگلِی در دســترس )که بســیاری از آنها تخریب شــده اند( نیز مشــهود است. 

مهمترین تهدیدات تنوع زیســتی جنگل های هیرکانی ) ناشــی از تخریب زیســتگاه و تکه تکه شدن ناشی از تبدیل 

جنگل ها به اراضی کشاورزی و شهری، مسکن های خصوصی، احداث سد و ... ( در جدول 2 ارائه شده اند. 

ایــن نوع تخریب زیســتگاه عمومًا بازگشــت ناپذیر و بنابراین جدی تر از خطراتی اســت که محیــط جنگل را تهدید 

می کنند و عمومًا از طریق مدیریت مناسب، برگشت پذیر هستند. چرای مفرط توسط حیوانات اهلی در داخل جنگل 

نیز اثر قابل توجهی بر شرایط جنگل دارد.

ســایر تهدیدات عبارتند از: بهره برداری ناپایدار چوب، جمع آوری هیزم، تغییر اقلیم )آفات و بیماری ها، آتش ســوزی 

جنــگل( و آلودگی / انباشــت زبالــه )توحیدی فر و همکاران، 1395(. بازدید گردشــگران از مناطــق بکر باعث بر جای 

ماندن زباله در مســیر حرکت آنها می شــود، از جمله بقایای غذاها که ممکن است حیات وحش محلی از آنها تغذیه کنند 

)Moore et al, 2013(. این مواد غذایی عادات غذایی حیات وحش به ویژه گونه های فرصت طلب مانند شــغال را تغییر 

می دهد )قدیریان و چهارتاقی، 1394(. در مناطقی که تنوع زیستی در معرض تهدید قرار می گیرد، فرآیندهای اساسی 

اکوسیستم مختل شده یا از بین می روند و کیفیت و کمیت خدمات تأمینی، تنظیمی، و فرهنگی  تحت تأثیر قرار می گیرند.

احداث جاده، تهدیدی برای پســتانداران بزرگ )گوشــتخواران و ُســم داران( محســوب می شــود زیرا یکپارچگی 

زیســتگاه را تخریب کرده و حرکت این جانوران در جنگل را مختل می کند. عالوه بر این، ســاخت جاده های جنگلی 

     Hossein Ijadi    عکاس: حسین ایجادی
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برای برداشت چوب و عدم نظارت مناسب موجب دسترسی افراد آموزش ندیده به وسط جنگل و شکار غیرقانونی 

می شود )توحیدی فر و همکاران، 1395(.

پســتانداران بزرگ در معرض تهدید شــکار غیرقانونی )مرال، شــوکا، و گراز وحشی( و شکار تالفی جویانه )پلنگ، 

گرگ و خرس( هســتند. اســتفاده از تله های غیر انتخابی، ُکشــنده و طعمه های سمی نیز شــایع است )قدیریان و 

چهارتاقی، 1394(. هرچند شــکار )به جز برای دفع خطر خرس وحشــی( غیرقانونی است، بسیاری از پستانداران 

 .)Kiabi et al 2004( هر ســاله به خاطر گوشــت، تفریح یا دالیل انتقام جویانه کشته می شوند )به ویژه ُســم داران(

تحقیقــات پراکنده )برای مثال، قدیریان و چهارتاقی، 1394( نشــان می دهند که فشــار شــکار غیرقانونی موجب 

کاهش تراکم بســیار پایین مرال و شــوکا در منطقه شــده است، اگرچه اطالعات منســجمی در این خصوص وجود 

ندارد. جمعیت هر دو گونه بســیار کمتر از آن اســت که در شــرایط فعلی قابل بهره برداری باشــد و مدیریت بهتر 

شــکار تنها از طریق ایجاد شــکارگاه های اجتماع-محــور )قرق های اختصاصی اجتماع محور( و مورد تائید ســازمان 

حفاظت محیط زیست قابل انجام است.

طیف وســیعی از محصوالت غیرچوبی جنگل )NTFPs( از جمله میوه ها و مغزها، سبزی ها، گیاهان دارویی، کشمش، 

قارچ و ... برای اهداف امرار معاش، تفریحی و تجاری از جنگل های هیرکانی برداشت می شود. بازاریابی و فروش 

محصوالت فرعی جنگل موجب می شود جوامع محلی بتوانند کسب درآمد کنند و در عین حال تنوع زیستی و خدمات 

 .)Hernández-Barrios et al, 2015, Shackleton et al, 2015, CIFOR, 2017( اکوسیســتمی جنگل نیز حفــظ شــود

دســتیابی به پایــداری در بهره برداری از محصوالت غیرچوبی جنگل، زمانی مشــکل میشــود که اجزای برداشــت 
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شدت روندتهدیدات اصلی

شــده گیاهان ) نســبت به زمانی که اجزای کمتر حیاتی )مثل گل، بذر، یا میوه( برداشت می شوند( از اندام هایی 

باشند که برای بقاء طوالنی مدت آنها حیاتی است )مثاًل ریشه، ساقه، یا کل گیاه(. همچنین، دشواری دستیابی به 

پایداری با افزایش شــدت و فراوانی بهره برداری افزایش می یابد )Hernández-Barrios et al, 2015(. بنابراین 

به دستورالعمل های روشن، آموزش و رویکردهای مشارکتی و نظارت نیازمندیم. 

تغییر اقلیم و گونه های مهاجم )که منجر به ایجاد تنوع ژنتیکی می شوند( چالش هایی برای مدیریت تنوع زیستی 

جنگل ها ایجاد میکنند و ممکن اســت پیامدهایی جدی برای گونه ها داشته باشند که اغلب پیش بینی آنها دشوار 

است هر چند درک بهتر روندها و مدل ها به مدیران جنگل ها کمک می کند تا آمادگی بهتری در برابر این تغییرات 

.)Kraus & Krumm, 2013( داشته باشند

تبدیل جنگل های طبیعی به دیگر کاربری ها مانند اراضی مسکونی، کشاورزی یا صنعتی 
مهمترین تهدید برای تنوع زیستی می باشد.

آلودگی آب یک تهدید جدی برای تنوع زیستی در آب شیرین رودخانه های جنگلی است 
که از فعالیت های صنعتی، کشاورزی و خانگی و آبزی پروری ناشی می شود.

از بین رفتن زیستگاه های جنگلی و همچنین ساخت جاده ها )از جمله جاده جنگلی( باعث 
تکه تکه شدن جنگل ها می شود. این یک مشکل خاص برای پستانداران بزرگ است.

چرای بیش از حد، مانع از زادآوری طبیعی درختان شده و باعث از بین رفتن گیاهان و 
بوته های کف جنگل می شود و تنوع زیستی را بسیار ساده می کند.

مدیریت ضعیف برداشت چوب و برداشت بیش از حد آن منجر به تنزل وضعیت جنگل 
و تنوع زیستی خواهد شد.

اســتفاده از آفــت کش ها در داخــل و در مجاورت جنگل به طور قابــل توجهی می تواند 
گیاهان، جمعیت بی مهرگان و زنجیره غذایی را بطور کلی تحت تأثیر قرار دهد

ساخت سد و زیرساخت های مربوطه باعث از بین رفتن زیستگاه های جنگلی زیر مخزن، 
تکه تکه شدن جنگل های باقیمانده،و اثرات عمده بر هیدرولوژی رودخانه می شود.

تبدیل جنگل به دیگر کاربری ها

آلودگی آب

تکــه تکه شــدن و از بیــن رفتن 
پیوستگی

چرای بیش از حد توسط دام

برداشت ناپایدار چوب

استفاده بیش از حد از آفت کش ها، 
علف کش، قارچ کش، و غیره

ساخت سد و انحراف آب

جدول 2: تهدیدات اصلی وارد بر تنوع زیستی در جنگل های هیرکانی )اقتباس شده از توحیدی فر و همکاران، 1395(

شرح تهدید در جنگل های هیرکانی
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آتش ســوزی جنگل یک پدیده طبیعی اســت، اما به طور فزاینده ای در اثر فعالیت های 
انسانی بوجود می آید. آنها باعث از بین رفتن تنوع زیستی جنگل می شوند.

برداشت شن و ماسه برای ساخت و ساز بر تنوع زیستی آب شیرین در رودخانه ها اثر 

می گذارد و باعث فرسایش و رسوب گذاری می شود

درختان خشک شده یکی از اشکال بسیار باارزش جنگل ها برای تنوع زیستی می باشد. 
بنابراین سیاست هایی که موجب برداشت درختان خشک شده سرپا و افتاده می شوند، 

به تنوع زیستی آسیب می رسانند.

گونه هــای مهاجــم بیگانه با گونه هــای بومی رقابت می کنند و برخی از آنها ممکن اســت 
تهدید جدی بر تنوع زیستی بومی وارد سازند.

زبالــه، به ویژه بوســیله گردشــگران، کیفیت منظره جنگل را تحــت تاثیر قرار می دهد 
و می تواند به تنوع زیســتی آســیب برســاند. دفع زباله باعث آلودگــی و از بین رفتن 

زیستگاه های جنگلی می شود.

شکار، درصورتیکه پایدار نباشد، به تنوع زیستی آسیب می رساند. کشتار غیرقانونی )از جمله 
کشتارهای تالفی جویانه توسط چوپانان( یک تهدید بزرگ برای پستانداران بزرگ است.

جمع آوری گیاهــان دارویی، صنعتی یا خوراکی، میوه ها، مغزها، انواع توت ها و قارچ ها، 
درصورتیکه بصورت پایدار انجام نشود، می تواند به تنوع زیستی آسیب برساند.

مداخالت انسانی ناشی از جاده ها، کوهنوردان، گردشگران و سایر فعالیت ها در جنگل 
تهدیدی جدی برای پســتانداران بزرگ می باشــد، زیرا مانع دسترسی آنها به بعضی از 

قسمت های جنگل می شود.

آفات و بیماری ها یک مشکل فزاینده شدیدی برای گونه های درختی در جنگل، مانند » 
اخیرًا بیماری بالیت و شب پره شمشاد » ، محسوب می شوند.

ماهیگیری مفرط در رودخانه های جنگلی تنوع زیستی آب های شیرین را تهدید خواهد کرد.

تغییر اقلیم یک تهدید جدی برای تنوع زیســتی جنگل اســت، که باعث آتش سوزی در 
جنگل، تنش بر درختان، گونه ها و غیره می شود.

آتش سوزی جنگل

بهره بــرداری از شــن و ماســه و 
سیلت از بستر رودخانه

برداشــت درختان خشــک شــده 
برای هیزم

گونه های مهاجم بیگانه

تخلیه زباله

کشــتار  و  غیرقانونــی  شــکار 
مستقیم

جمــع آوری محصــوالت غیرچوبی 

)NTFPs( جنگل

مداخالت انسانی )مثال 
گردشگری(

آفات و بیماری ها

ماهیگیری مفرط

تغییر اقلیم

شرح تهدید در جنگل های هیرکانیشدت روندتهدیدات اصلی

تهدید متوسطتهدید باال
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      Danial Shaigan  عکاس: دانیال شایگان
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      Danial Shaigan  عکاس: دانیال شایگان
مکان: قاچاق درخت سرخدار/ استان گلستان

      Danial Shaigan  عکاس: دانیال شایگان
شرح: تله کابین گردنه حیران/ مرز استان گیالن
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اقدامات 
برای بهبود
 تنوع زیستی در 
جنگل های
 هیرکانی

فصل سوم
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در این فصل به آن بخش از ویژگی های جنگل های پهن برگ معتدله می پردازیم که شــاخص های مهمی برای تنوع 

زیســتی به شمار می روند. مدیریت جنگل ها برای بهبود این ویژگی ها فرصت هایی را برای برنامه ریزان، مدیران 

و متخصصان جنگل فراهم می کند تا حفظ و افزایش کیفیت جنگل ها برای حفظ تنوع زیستی میسر شود.

هرچند برخی شــاخص ها )مانند ویژگی های توپوگرافی یا پیوســتگی پوشــش جنگل( بــه موقعیت و قدمت جنگل 

بســتگی دارند، اما برخی دیگر )مانند حجم چوب خشــک شــده و میزان زادآوری طبیعی( به نحوه مدیریت جنگل 

مربوط می شــوند. حفاظت از تنوع زیســتی در جنگل ها شــامل مدیریت عناصر خاصی اســت که در چرخة توسعه 

طبیعی یک جنگل یافت می شــوند. این موارد عبارتند از بخش های قدیمی جنگل، چوب های فرســوده با درجات 

مختلف پوسیـدگی، زیسـتگاه نـهال های جوان،... کــه همـگی به پیوسـتگی و اتصـال زمانـی و مـکانی نیـاز دارند

)Kraus & Krumm, 2013(. بنابرایــن کمک به توســعه این عوامل که از اهمیت باالیی برخوردار هســتند، نیازمند 

اقدامات مناسب در برنامه های مدیریت جنگل است. به عنوان مثال، قدیری خاناپشتانی )1390( برای حفاظت از 

تنوع زیستی پرندگان در جنگل های هیرکانی، تعدادی از اقدامات کلیدی مدیریتی را پیشنهاد کرده اند، از جمله: 

حفظ ساختار عمودی جنگل به طور ایده آل در سه اشکوب 	 

حفظ نوارهای بافر جنگل ) با عرض60-90 متر( در امتداد آبراهه ها یا رودخانه ها 	 

حفظ درختان قدیمی و کهنســال، حفظ خشــکدارهای سرپا  و افتاده به عنوان یک منبع کلیدی برای النه سازی 	 

یا تولید کننده بذر و میوه 

حفظ بقایای چوب های خشک شده	 

در بخش های زیر چندین ویژگی مهم )شاخص ها( را شرح می دهیم که مدیران می توانند برای بهبود تنوع زیستی 

جنــگل از آنها اســتفاده کنند و  برای هر ویژگــی، نتایجی که باید به عنوان اهــداف در برنامه های مدیریت جنگل 

گنجانده شود خالصه می گردد

پیوستگی زمانی پوشش جنگلی

جنگل های کهن ســال دارای اکوسیســتم های متنوعی هستند و بر اساس شــواهد، جنگل های کهن سال از سطوح 

 .)Bailey, 2007; Lawton et al., 2010( باالتــری از تنوع زیســتی در مقایســه با جنگل هــای جوان تــر برخوردارنــد

جنگل های کهن سال که به طور طبیعی توسعه یافته اند زیستگاه های منحصر به فردی را برای بسیاری از گونه های 
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حیوانی و گیاهی نادر که بومی و یا در معرض تهدید هستند، ایجاد می کنند، به طوری که برای بسیاری از گونه های 

دیگر، شــرایط در چنین جنگل هایی بســیار مناســب تر از جنگل های موجود در ســایر مناطق اســت. به همین دلیل 

جنگل های کهن سال اغلب به عنوان یک منبع غیرقابل تعویض یا »سرمایه طبیعی استراتژیک« توصیف می شوند.

این مســاله، برخالف بســیاری از جنگل هــای پهن برگ اروپا )که از عمرشــان حداقل 25 میلیون ســال می گذرد و 

عصر یخبندان کواترنری را پشــت سر گذاشــته اند( بطور خاص، برای جنگل های هیرکانی اهمیت باالیی دارد. این 

 ،Arcto-Tertiary جنگل ها منطقه ای بکر و مهم از درختان پهن برگ معتدله شامل تعدادی از گونه های ترموفیلوس

انجیلــی )درخــت آهن(، لیلکی، نارون و لرگ یا گردو )False walnut( هســتند )آخانی و همکاران، 1389( و تنوعی 

غنــی  از ســایر گیاهان  و جانوران از جمله بســیاری از گونه هــای بومی و در معرض تهدید را ایجــاد کرده اند. وجود 

بخش قابل توجهی از جنگل ها که همچنان توســط فعالیت های انســانی تغییر نکرده اند یا دســتخوش تغییرات کمی 

شــده اند، هیرکانی را به شــکل ویژه ای ارزشمند می ســازد. بنابراین حفاظت و مدیریت خردمندانه این جنگلها، به 

ویژه از بکرترین مناطق »کهن ُرست« آن، از اهمیت زیادی برخوردار است. 

   Hamed Tizrooyan عکاس: حامد تیزرویان
مکان: جنگل های بلوط/ استان مازندران
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گستره و پیوستگی جنگل

گمان می رود جنگلهایی که ســطح  و پیوســتگی بیشــتر دارند- در مقایســه با جنگل های جوان تر که پیوســتگی و 

 .)Bailey, 2007; Lawton et al., 2010( ســطح کمتری دارند- گســتره وســیع تری از تنوع زیســتی را حفــظ نماینــد

زیســتگاه های پهناور قادراند کیفیت باالتری از منابع را برای تنوع زیســتی فراهم آورند و سایت  های مناسبی را 

برای کلنی ها ایجاد  کنند. به همین دلیل از زیستگاه های پهناور بعنوان یکی از عوامل اصلی تعیین کننده ظرفیت 

گونه ها برای ســازگاری و تطبیق خود در پاســخ به تغییر اقلیم یاد می شود  )Hodgson et al. 2011(. مناطق جنگلی 

گسترده، همچنین در ارائه بسیاری از خدمات اکوسیستمی خاص )بعنوان مثال تأمین آب شیرین و تنظیم جریانات 

سیل( نقش حیاتی در زندگی انسان و دیگران موجودات دارند و می بایست به بهترین شکل حفظ شوند.

در مقابــل، تبدیل جنگل ها به تکه های کوچکتر، باعث محدود شــدن توانایی یک جنگل در حفظ گونه های شــاخص 

می شــود. با کاهش ســطح جنگل، نسبت محیط به مســاحت، افزایش پیدا کرده و منطقه، نسبت به اثرات ناشی از 

تغییرکاربری یا توســعه اراضی در اطراف، دچار آسیب پذیری بیشتری می شود. تکه تکه شدن می تواند به دالیل 

زیر باشد:  تبدیل کاربری مناطق جنگلی )بعنوان مثال به زمین کشاورزی( و یا نصف شدن قطعات اراضی جنگل در 

اثر ساخت جاده  یا عبور خطوط راه آهن.  بنابراین مدیریت جنگل می بایست حداکثر قابلیت پیوستگی بین جنگل ها 

را برای ایجاد جریان ژنتیکی و مهاجرت، به ویژه در زمان تغییر اقلیم، تضمین نماید.

جاده ها برای توســعه منطقه ، برداشت چوب و فعالیت هایی مانند گردشگری مهم هستند. در عین حال، جاده ها به طور 

مستقیم زیستگاه های جنگلی را تخریب میکنند، باعث تکه تکه شدن اکوسیستم های جنگلی می شوند، به عنوان ورودی 

اثرات تخریبی انســانی، آفات، بیماری ها و گیاهان مهاجم عمل می کنند و اغلب به فرســایش خاک و ســایر فرآیندهای 

نتایج کلیدی مدیریت جنگل:

1- درختان کهن ســال و مناطق بکر جنگل، موقعیت بســیار ارزشــمندی برای حمایت از تنوع زیســتی و 

خدمات اکوسیستمی از جمله پستانداران بزرگ )که نیاز به مناطق وسیعی برای حیات دارند( فراهم کرده 

اند و می بایست بطور جدی حفاظت  شوند.

2- بخش اعظم حفاظت از جنگل های نیمه طبیعی می بایست با حداقل مداخله انسانی همراه باشد و اجازه 

توسعه به بخش پوشش »کهن ُرست )Old growth(« جنگل داده شود.
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مخرب نیز کمک می نمایند. شبکه جاده ای موجود باید به طور کامل ارزیابی شود و جاده های جدید برنامه ریزی شده باید 

نسبت به اثرات شدید زیست محیطی و آسیب هایی که می توانند در مقایسه با مزایای خود ایجاد کنند مورد ارزیابی قرار 

گیرند. ارزیابی اثرات اصلی روی حیوانات به ویژه پســتانداران بزرگ )که اغلب بســیار متحرکند و دارای محدوده های 

زیست وسیعی هستند( بر عهده متخصصان جنگل است. استراتژی های اصلی در برنامه ریزی بهتر جاده ها عبارتند از 

کاهش ریسک، استفاده از عالئم مختلف، بستن گپ های ایجاد شده توسط جاده ها، طراحی مناسِب ویژه حیات وحش برای 

روگذرها و زیرگذرها،.... این استدالل ها در مورد مسیر های جنگلی برای برداشت چوب نیز کاربرد دارند، زیرا هزینه 

ساخت و نگهداری جاده ها ممکن است بیشتر از درآمد حاصل از برداشت چوب باشد.

نتایج کلیدی مدیریت جنگل:

1- حفاظت از جنگل های طبیعی و دست نخورده در برابر تکه تکه شدن جنگل )ناشی از تغییر و تبدیل اراضی به 

کشاورزی یا دو بخش شدن جنگل توسط جاده ها یا مسیرهای جنگلی( باید بطور جدی در اولویت باشد.

2- در جنگل های مدیریت شــده، ایجاد شبکه جاده ای به حداقل ممکن می رسد و مسیرهایی که دیگر مورد نیاز 

نیستند، می بایست رها شوند تا از بین بروند و به جنگل، فرصت احیاء دوباره داده شود.

3- یکی از راهکارهای اصالحی مهم عبارت است از طراحی راهروهای مخصوص برای حیات وحش از قبیل پل ها و 

تونل های عریض پوشیده از پوشش گیاهی برای عبور حیات وحش.

4- جنگلکاری و احیاء جنگل در بخش های جدا شده از بدنه اصلی به گونه ای که قطعات جنگل را در مناطق بزرگتر 

دوباره بهم متصل کند. 
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تغییرات توپوگرافی و عوارض فیزیکی

عوارض توپوگرافی مانند دامنه های شــیب دار، غارها، رخنمون های ســنگی یا صخره هــا در حفاظت طبیعی از تنوع 

زیستی در برابر حوادث اهمیت دارند و به همین دلیل توسط بسیاری از جانوران، به عنوان مکانی  برای زادآوری 

و پناهگاهی برای گونه های نادر و اندمیک اســتفاده می شــوند. پرندگان شکاری اغلب در صخره ها النه می سازند، 

حال آنکه بســیاری از پستانداران شــکارچی در چنین مناطقی پناه می گیرند. غارها نیز برای آشیانه کردن و زاد و 

ولد اجتماعی خفاش ها و همچنین دوزیســتان بســیار مهم هســتند. عالوه بر این،  زیستگاهای مختلف مورد اشاره 

اغلــب از گونه هــای نادر گیاهی نیز پشــتیبانی می کنند. حفظ این ویژگی ها و پوشــش جنگلــی مربوطه، به حفاظت 

اراضی در برابر فرسایش خاک و رانش زمین کمک می کند، در حالیکه ربایش بارش با تاخیر و تضعیف جریان های 

پیک رودخانه موجب تعدیل سیل می شود.

نتایج کلیدی مدیریت جنگل:

1- حفاظت از غارها، رخنمون های سنگی و صخره ها به عنوان عوارض مهم برای تنوع زیستی الزامی است.

2- از بهره برداری در دامنه های شیبدار می بایست خودداری  شود. همچنین برای اجتناب از خطرات فرسایش، 

رانش و لغزش زمین، فعالیت های الزم در زمینه مدیریت سازگار جنگل انجام گیرد.

Parham Beyhaghi عکاس : پرهام بیهقی
غار شیرآباد/استان گلستان
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 ساختار عمودی جنگل

محیط های ناهمگن جنگلی برای ایجاد کلنی های متنوع از گونه هایی که دارای زیســتگاه و منابع مشــترک هستند، 

فضاهای بیشتری فراهم می کنند و نسبت به دیگر بخش های جنگل، از تنوع باالتری نیز برخوردار اند. 

)Tews et al.,2004; Stevens & Tello, 2011(. از نظر تنوع زیســتی، »توده جنگلی« طبق تعریف به وســعتی از جنگل 

اتالق می شــود که گیاهان زنده و خشــک شــده، الیه های افقی از ســطح زمین تا باالی بلندترین تاج درختان آن را 

اشــغال کرده باشند و ساختار توده جنگلی عبارت اســت از الیه های گیاهان علفی و درختچه ای، الیه زیراشکوبی و 

تاج پوشش باالی درختان. 

ساختار جنگل بر شکل تاج پوشش، الیه های پوشش گیاهی و شدت نوری که به کف جنگل می رسد تاثیر می گذارد. 

بیشــتر تنوع زیستی جنگل به طور مستقیم به ساختار توده جنگلی، حاشیه های داخلی و خارجی و سایر ویژگی های 

      Danial Shaigan  عکاس: دانیال شایگان
شرح: درختان دست کاشت به جای بخش کهن رست
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جنگل مرتبط است. هرچه ساختار توده های جنگلی پیچیده تر باشد، زیستگاه ارزشمندتری را برای تعداد بیشتری 

از گیاهان و جانوران نسبت به توده های جنگلی با پیچیدگی ساختاری ساده تر ایجاد می کنند. ساختارهای پیچیده، 

انعطاف  پذیری بیشتری دارند و بطور بالقوه حتی تولید کنندگی باالتری نیز از خود نشان میدهند. ضمن آنکه طیف 

وســیعی از عملکردهای چندگانه مثل ارائه محصوالت جنگلی، ســایر خدمات اکوسیستم و حفاظت از تنوع زیستی 

را نیز به خوبی برعهده دارند.

توده های جنگلی همســال متشــکل از یک یا چند گونه )بویژه توده های کاشــته شــده با منشــاء غیر بومی(  به طور 

جدی و قابل مالحظه ای تنوع زیستی را پایین می آورند و در مقایسه با جنگل های طبیعی با ساختار متنوع، زیستگاه 

اصلی را برای ادامه حیات و افزایش گونه های کلیدی و در معرض خطر گیاهی و جانوری جنگلی، فراهم نمی کنند. 

عالوه بر این، در مقایســه با توده های جنگلی که ســاختار طبیعی تر و ترکیب گونه ای آمیخته با منشاء طبیعی دارند، 

پایداری کمتر و حساسیت بیشتری در برابر رخدادهای ناگهانی زیست محیطی و تغییرات اقلیمی از خود نشان می 

دهند. توده های جنگلی همســال و دست کاشــت، همواره در معرض تغییرات اقلیمی و تنش های محیطی هستند 

و  بســیار کمتر از بافت طبیعی جنگل قادر اند خدمات ضروری اکوسیســتم و عملکردهای تنظیمی را برای گونه ها 

فراهــم کننــد. به همین دلیل ســازمان جنگل ها، مراتــع و آبخیزداری، مدیریت جنگل ها را از جنگل همســال به 

ســمت ناهمسالی سوق داده اســت زیرا امروزه دیگر می دانیم همسالی و ناهمسالی درختان جنگل، با یکدیگر از 

نظر تنوع زیستی و میزان پایداری، تفاوتی معنی دار دارند.

قطع درختان در مقیاس بزرگ، اکوسیستم های جنگلی خود-تنظیم و طبیعی را به جنگلکاری  های دست کاشت و اغلب 

تک کشتی متشکل از یک گونه تبدیل می کند. تنوع زیستی این توده های جنگلی در مقایسه با جنگل های با ساختار و 

ترکیب طبیعی بیشتر، به چند دلیل مرتبط به هم کاهش می یابد. نخست اینکه تغییر ناگهانی بزرگ مقیاس از جنگل 

به مناطق باز و سپس توسعه یک توده جنگلی متراکم متشکل از درختان جوان در یک زمان بسیار کوتاه، میزان در 

دسترس بودن نور خورشید و میکروکلیما را برای پوشش گیاهی کف زمین بطور قابل مالحظه ای تغییر می دهد. خاک 

ســطحی نیز اغلب توســط این تغییرات بهم ریخته شــده و از نظر مکانیکی تحت تأثیر عملیات برداشت و جوان سازی 

مجدد قرار می گیرد. این تغییرات و اختالالت باعث از بین رفتن پوشش گیاهی جنگلی و شرایط رشد آن و همچنین، 

از بین رفتن گونه های گیاهی جنگلی معمولی و حساس می شود. تغییر ساختار جنگل، از بین رفتن تنوع ساختاری و 

عناصر کلیدی مانند درختان قدیمی یا درختان خشک شده سرپا و افتاده، به شدت بر وضعیت حیاتی جانوران جنگل 

)از میکروارگانیسم ها و حشرات تا پرندگان و پستانداران( تاثیر می گذارد.
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درختان قدیمی و کهنسال و خشکه دارهای سرپا

درختان قدیمی و کهنسال و خشکه دارهای سرپای بزرگ و قطور، جزء عناصر اصلی جنگل ها هستند و نقش مهمی 

را در ارتقاء تنوع زیســتی ایفا می کنند )Tews et al., 2004(. ســن آنها )که می تواند قرن های زیادی را در برگیرد( 

این درختان را به یکی از ویژگی های غیرقابل تعویض جنگل های غنی از تنوع زیســتی تبدیل کرده اســت. بهترین 

راه های تشــخیص درختان کهنســال عبارتند از: قطر برابر ســینه )که در گونه های درختی متفاوت اســت(، وجود 

ویژگی های خاص مانند حفره ها یا فرورفتگی های بزرگ در تنه، چاله آب در شــکاف های درخت، سوراخ های کوچک 

نتایج کلیدی مدیریت جنگل:

1- جنگل ها دارای ساختار عمودی، سنی و ترکیب گونه ای متنوعی هستند )الیه های گیاهان علفی و درختچه ای، 

زیراشکوبی و از طریق تاج پوشش تا باالی درختان( و این تنوع مطابق با پوشش گیاهی، پتانسیل طبیعی و شرایط 

مکانی خاص هر منطقه است.

2- تاب آوری و پایداری جنگل های مدیریت شده از طریق اقدامات جنگلداری پیوسته )شامل برداشت درختان 

به صورت تک گزینی یا گروه های کوچک و حمایت از درختان مورد نظر از طریق تنظیم رقابت ها( افزایش می یابد.

      Danial Shaigan    عکاس : دانیال شایگان
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در تنه، شاخه ها و ریشه های بزرگ که دچار پوسیدگی شده اند، از بین رفتن پوست درخت یا پوسته پوسته شدن 

آن، مقادیر زیادی از خشــکیدگی تاج، مناطقی که در آن شــیره از طریق پوســت تراوش می کند، شکاف هایی که از 

بارندگی مســتقیم حفظ می شــوند، وجود قارچ برروی تنه یا شــاخه های بزرگتر و گیاهانی که بر روی تنه یا شاخه ها 

رشــد می کنند )که شــامل خزه یا گلسنگ نمی شــود( )Lush et al., 2012(. این ویژگی ها زیستگاه هایی غنی  را برای 

بی مهرگان، تغذیه و النه سازی پرندگان، خفاش ها و سایر گروه ها فراهم می کنند.

این درختان باید به تعداد قابل توجهی در بخش های مدیریت شده و مدیریت نشده جنگل های هیرکانی به عنوان 

ســاختارهای زیستگاهی بسیار ارزشــمند حفظ شوند، زیرا عملکردهای اکوسیستم و مزایای تنوع زیستی که ارائه 

می دهند به مراتب بیشتر از میزان ارزش تجاری چوب آنها است. همچنین درختان مرده با قطر بیش از 0.5 متر، 

زیستگاه مهمی برای بسیاری از قارچ ها، بی مهرگان، پرندگان و خفاش ها هستند.

نتایج کلیدی مدیریت جنگل:

1- درختان کهنســال با ابعاد بزرگ و همچنین بخش هایی از درخت های کهن که زیســتگاههای مهمی را برای 

حیــات وحش فراهم می کند )مانند ســوراخ ها، ترک ها و پوشــش اپیفیتی( از ویژگی های مهم تنوع زیســتی و 

بعنوان منبع بذرها شناخته شده اند که در این صورت حفاظت  می شوند.

2- درختان کهنسال آتی شناسایی شده، حفاظت می شوند و تعداد آنها افزایش می یابد.

3- ســطح آگاهی جامعه نسبت به ارزش درختان کهنســال باال می رود و مردم به صورت فردی و خودجوش از 

آنها محافظت می کنند.
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غنای گونه های درختچه ای و درختی بومی

جنگل هــای بکــر )کــه در آن فرآینــد طبیعی در طی دوره هــای طوالنی غالب بوده اســت( تنوع زیــادی از گونه های 

درختچه ای و درختی بومی را دارند و ساختارشــان نیز به همین ســبب پیچیده است. زیراشکوب )از جمله درخت 

خشــک شــده(، یــک جزء کلیدی در جنگل های غنی از تنوع زیســتی اســت و بایــد از چرای بیش از حــد و عملیات 

جنگلداری نامناســب محافظت شــود. این زیســتگاه ها از طیف وسیعی از تنوع زیســتی حمایت می کنند. این اجزا 

می توانند اثر تخریبی برخی آفات و بیماری ها را کاهش دهند. یک تحقیق مقایسه ای و  متا آنالیز جنگل های خالص 

و آمیخته،  کاهش قابل توجهی را در از دست دادن مواد گیاهی )گیاه خواری( در جنگل آمیخته نسبت به جنگل های 

دارای گونه های منفرد نشــان داد )Jactel and Brockerhoff, 2007(. تصور می شــود کــه کاهش درختان میزبان و 

نیچ ها در جنگل های آمیخته عامل این اثر باشــد . در جنگل های آمیخته ، خطر آســیب به هر گونه درختی خاص در 

میان پاتوژن های بیشتر گسترش یافته و پتانسیل آسیب به توده کاهش می یابد.

تنوع ژنتیکی، عالوه بر تنوع گونه ای، جزء مهمی از تنوع زیســتی اســت )کمیســیون جنگلداری، 2011(. این تنوع 

در مقیاس محلی و منطقه ای متفاوت بوده و ممکن اســت شــامل الگوهای ژنتیکی متمایز یا زیرگونه ها باشد. تنوع 

ژنتیکی موجود در یک جمعیت، نشــانگر تاریخ تکاملی آن اســت و تعیین کننده توانایی آن در واکنش به یک محیط 

در حال تغییر) بعنوان مثال با توسعه مقاومت به آفات و بیماری ها و سازگاری با تغییر اقلیم( به شمار میرود. این 
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امر در مورد خوِد درختان و درختچه ها و گونه های جنگلی )که ممکن اســت هزاران سال با جمعیت درختان سازگار 

باشــند( کاربــرد دارد. مدت زمان زادآوری نســبتًا طوالنی بــرای درختان ایجاب می کند کــه جمعیت ها دارای تنوع 

ژنتیکی کافی برای سازگاری با تغییر باشند. بنابراین به هنگام استفاده از کاشت به جای احیای طبیعی، نکته حیاتی 

این است که مواد از یک پایگاه ژنتیکی گسترده و از یک پرونانس محلی استخراج شوند.

در جنگل های مدیریت شــده، سیســتم های پــرورش جنگِل با میزان دخالــت کمتر )به عنوان مثــال گروه گزینی، 

تدریجی -پناهی، یا سیســتم های تک گزینی( اغلب بهترین گزینه برای افزایش تنوع زیســتی و یا ســاختار متنوع 

هستند. حفظ جنگل های متشکل از گونه های مختلف باعث می شود که بذرپاشی و کاشت درختان برای احیای جنگل 

معمواًل غیر ضروری باشد. با این حال، هنگامی که کاشت ضروری است، از ترکیبی از درخت و گونه های درختچه ای 

بومی با منشــاء محلی اســتفاده کنیــد. به منظور ارتقای ســازگاری آتی با تغییر اقلیم، ممکن اســت الزم باشــد از 

گونه هایی اســتفاده شود که نمونه ای از شــرایط پیش بینی شده آتی اقلیم بوده و از یک پایگاه ژنتیکی به اندازه 

کافی گسترده درختان والد استخراج شده باشند.

نتایج کلیدی مدیریت جنگل:

1-- گونه های درختی و درختچه ای که بومی منطقه هستند، به تدریج از نظر فراوانی و تنوع افزایش می یابند.

2- جنگل هــا یا نهالســتان  ها با تنوع گونه ای کم، بــرای افزایش تنوع گونه های درختــی یا درختچه ای مدیریت 

می شــوند، به عنوان مثال از طریق ایجاد مناطق باز برای احیای طبیعی؛ هیچ گونه منفردی نباید بیش از ٪50 

از پوشش را اشغال کند.

3- نهالستان ها و جنگلکاری ها تنها از گونه های بومی با منشاء محلی که از یک پایگاه ژنتیکی گسترده استخراج 

می شوند استفاده می کنند.
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وجود گونه های نادر یا در معرض خطر انقراض

وجود گونه های گیاهی و جانوری نادر یا در معرض خطر انقراض، در لیســت IUCN و لیســت حفاظتی ملی در جنگل، 

شــاخص مهمی برای ارزش تنوع زیســتی جنگل است. لیســت گونه های موجود در جنگل های هیرکانی در ضمیمه 

3 ارائه شــده اســت. این گونه ها می بایست برای مدیریت جنگل، یک هدف کلیدی باشند. باید با اتخاذ اقداماتی 

خاص اطمینان حاصل شود که نیازهای زیستگاهی گونه ها حفظ یا تقویت خواهد شد. بدین جهت هر گونه برداشت 

یا اختالل در گونه ها باید ممنوع و یا کنترل گردد.

می بایســت درک کاملی از نیازهای خاص زیستگاه گونه های نادر یا در معرض خطر جنگل بدست آید تا در راستای 

انجام اقدامات مدیریتی و نوع اطالع رســانی، بتوان آنها را بکار گرفت. اطالعات زیادی در متون علمی یا در اداره 

 )NGOs( یا سازمان های مردم نهاد )محیط زیست )جانوران( و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور )گیاهان

و دانشگاه های تخصصی موجود است. این اقدامات باید به منظور گسترش و بهبود زیستگاه ها مورد بررسی قرار 

گیرند تا جمعیت و طیف گونه های دارای اولویت را افزایش و گسترش دهند.

      Mr. Danial Shaigan    عکاس : دانیال شایگان
شرح: درختان دست کاشت به جای بخش کهن رست

 Parham Beyhaghi عکس: پرهام بیهقی
Paradactylodon gorganensis  :نام علمی

Gorgan Brook Salamander نام گونه: سمندر جویباری گرگانی
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نتایج کلیدی مدیریت جنگل:

1- مناطقی از جنگل که از گونه های نادر و یا در معرض خطر انقراض پشتیبانی می کنند، به ویژه مکان هایی که 

به عنوان محل زادآوری اصلی شناخته شده اند، می بایست حفاظت   شوند.

2- جنگل ها برای حمایت از شــرایط زیستگاهی گونه های نادر و یا در معرض خطر، مدیریت می شوند و هر نوع 

عملیات که بطور بالقوه مخرب باشد، ممنوع است.

3- شکار غیرقانونی گونه های نادر یا در معرض خطر، ممنوع و باید به  شدت کنترل  شود.

4- برنامه های اقدام گونه ها برای بهبود وضعیت گونه های نادر و در معرض خطر، باید تهیه و اجرا  شود.

فشار چرای دام

مدیریــت موثر چرا برای حفاظت از تنوع زیســتی جنگل، می بایســت مهم تلقی شــود. چــرای بیش از حد دام یک 

شــاخص منفی برای تنوع زیســتی اســت، زیرا به طور جدی می تواند بر شــرایط جنگل از طریق جلوگیری از احیای 

طبیعــی درختــان جوان، از بین بردن و ساده ســازی گیاهان طبیعی روی زمین )خزه، گیاهــان علفی و درختچه ای( و 

تخریب خاک اثر بگذارد. به همین ترتیب، قطع بیش از حد شــاخه ها برای علوم دام می تواند جنگل های طبیعی با 

ارزش را تخریــب کند. بنابرایــن جمعیت عظیم دام در جنگل های هیرکانی )که بیــش از 3/7 میلیون واحد دامی 

برآورد شــده است )شامخی و میرمحمدیان، 1391(، تهدیدی جدی برای جنگل ها است. چرای دام در جنگل های 

راش باعث کاهش فراوانی گونه های شاخص و گونه های ویژه جنگل های کهن سال راش شده است، به طوریکه 

گونه های نامطبوع، ســمی و خزنده ای جایگزین آنها شــده اند که توســط گاوها چرا نمی شوند. )شاکری و همکاران 

2012(. مقیاس چرای دام در جنگل های هیرکانی، از نظر شدت و میزان اثر و همچنین سطح جنگل آسیب دیده، 

در تضاد با حفاظت و اســتفاده پایدار چند منظوره از جنگل ها اســت. عالوه بر این، شــیوه زندگی چوپانی« گالشی« 

)که در بسیاری از نقاط از جنگل های هیرکانی یافت می شود(  فرهنگ سنتی بسیار مهمی است که در معرض خطر 

از بین رفتن قرار دارد، در حالی  که  پتانسل باالیی برای فعالیت بوم گردی فراهم می کند. 

یافتن تعادل پایدار برای فشار چرا یک اولویت است. با وجود آنکه اجرای ممنوعیت کامل چرا امکان پذیر نیست، 

ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور برنامه های مختلفی را برای کاهش تعداد دام با موفقیت نســبتًا کم 
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انجام داده است. این طرح ها شامل خروج دام و خانوارهای پراکنده از جنگل بودند. بررسی این مسئله به دلیل 

تاثیر آن بر تنوع زیستی و نیز به این دلیل که معیشت بسیاری از مردم محلی به گله داری وابسته است، اهمیت 

بسیاری دارد.
 

چرای متوسط توسط گیاهخواران بخشی از فرآیندهای اکولوژیکی در اکوسیستم های طبیعی جنگل است و به حفظ 

تنوع ساختاری جنگل کمک می کند. باز کردن تاج پوشش جنگل توسط جامعه محلی، بطور ویژه منجر به رشد گیاهان 

نورپســند بیشــتر، بهره وری گیاهی باالتر و در دســترس بودن علوفه برای حیوانات می شــود. عالوه بر این، قطع 

شــاخه ها )شــاخه زاد( برای تغذیه دام، ساختار جنگل را تغییر داده و باعث تغییر شکل غیر طبیعی درختان خواهد 

شــد. اگرچه ارزش چوبی برخی درختان )شــامل انجیلی Parrotia persica( کم اســت، ولی ارزش زیبایی شناختی، 

ســاختاری و تنوع زیستی خود را دارند و باعث ایجاد حفره هایی برای پرندگان و خفاش ها می شوند. بعالوه، درخت 

انجیلی  تاج پوشــش نســبتًا بازی برای دریافت نور در اشــکوب زیرین ایجاد می کند که برای بســیاری از گونه های 

گیاهی حائز اهمیت است.

راه حل های کاهش فشار چرا عبارتند از جایگزینی / کاهش گله داری با معیشت های جایگزین مانند اکوتوریسم یا 

تولید دام صنعتی در خارج از جنگل ها و همچنین بهبود مدیریت چرا بصورت پایدار در جنگل ها. این امر مستلزم 

اقدامــات مدیریت بهتر زمین و همکاری قوی میان گله داران و ســازمان های دولتی از طریق واســطه های حرفه ای 

)تســهیل گران( برای اجرای طرح های توافقی چرا است، تا سطوح و فصول چرا محدود گشته )Agra et al., 2016( و 

فشار چراء با ظرفیت برد جنگل ها مطابقت داده شود.

نتایج کلیدی مدیریت جنگل:

1- چرای دام از مناطق بسیار حساس جنگل ها حذف  شود.

2- شدت چرای دام در سایر بخش های جنگل تا سطح پایدار از طریق مدیریت چرای جامعه محور  کاهش  یابد. 

برنامه هایی که زمان بندی، توزیع، شــدت و نوع گونه های دام و همچنین کاشــت درختان برای تأمین علوفه را 

کنترل می کند، باید به اجرا برسد.

3- مناطق ساحلی حاشیه رودخانه ها و تاالب ها از چرا محافظت  شود.

4- در مکان هایی که چرا باالتر از ســطح پایدار باقی مانده اســت، احیای طبیعی از طریق حصارکشــی موقتی یا 

استفاده از حصارهای بیولوژیک می تواند موثر باشد.
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 زیستگاه های باز

زیســتگاه های موجود در مکان های دارای تاج پوشش باز جنگل و زمین ها و حاشیه های باز از ویژگی های ساختاری 

مهم جنگل های طبیعی هستند و زیستگاه های حیاتی و مهمی را برای تنوع زیستی فراهم می کنند. این زیستگاه ها 

توســط درختانی که در اثر باد بر زمین افتاده اند و یا در امتداد مســیرهای آب و حاشــیه های جنگل،.. قرار دارند 

ایجاد می شوند. عالوه بر این، در جنگل های مدیریت شده، ساختارهای مورد نظر می توانند در اثر افتادن درختان 

یا ســاخت مســیرهای جنگلی و در حاشــیه های جنگل ایجاد شــوند. مدیریت حساس زیســتگاه های باز باعث تنوع 

بیشــتر زیســتگاه ها می شــود. این امر، طیف وســیعی از گونه ها را ایجاد می کند و بر تنوع می افزاید. بســیاری از 

گونه ها به دلیل وجود گیاهان علفی و جمعیت های بزرگتر بی مهره گان، به طور منظم از زیستگاه های حاشیه ای برای 

تغذیه اســتفاده می کنند. همچنین فضاهای باز، زیســتگاه های تغذیه ای مهمی را برای پرندگان )بعنوان مثال مرغ 

مگس خوار( و پســتانداران )مانند گوزن و خفاش ها( فراهم می کنند. تعداد بیشــتری از گونه ها در 10 متری اول 

هر حاشــیه جنگلی زندگی می کنند یا حاشــیه جنگلی را نســبت به بقیه جنگل ترجیح می دهند. گرما و نور خورشید 

بیشــترین منابع را برای حیــات وحش  افزایش می دهند؛ بنابراین فضاهای باز با جهت شــرقی- غربی، مفیدتر از 

فضاهای باز با جهت شــمالی- جنوبی هســتند. سفیدی و همکاران )2011( در مطالعات خود نشان دادند که ایجاد 

گپ های کوچک و متوســط در جنگل های راش آمیخته، شــرایط مناســبی برای زادآوری راش فراهم می کنند و از 

الگوی اختالط طبیعی جنگل می توان بهره برد. 
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حجم چوب خشک شده

»چوب خشــک شــده« هر نوع درخت خشــک شده و در حال خشک شــدن با قطر 10 ســانتیمتر یا بیشتر را شامل 

می شــود و طبق تعریف عبارت اســت از درختان ایستاده یا شکسته شده بوســیله باد، درختان افتاده و قطع شده 

تا چوب های در حال پوســیدن بر روی درختان زنده )بعنوان مثال حفره های پوســیده، شــاخه های خشــک شــده، 

پوســیدگی روی تنه و شــاخه ها و ریشــه های زیرزمینی( )Humphrey & Bailey, 2012(. بقایای چوب های با قطر و 

 .)Sefidi & Marvie Mohadjer 2010( اندازه بزرگ از اجزای مهم ســاختاری و کاربردی در جنگل های شمال ایران است

چوب خشــک شــده نقشــی کلیدی در حفظ تنوع زیســتی، حاصلخیزی خاک، تامین مواد مغذی و جریان انرژی نظیر 

فرآیندهــای هیدرولوژیکــی در آبراهه ها یا رودخانه ها )حفظ آب( دارد. عالوه بر این، چوبهای خشــک شــده نقش 

مهمی را در کاهش اثرات تغییر اقلیم از طریق کاهش میان مدت کربن )ترسیب کربن( ایفا می کنند. 

ایــن مراحــل اغلــب در جنگل های مدیریت شــده )حتی در جنگل های تحــت مدیریت با روش نزدیــک به طبیعت( 

وجود ندارد یا نادر اســت. در برداشــت های انتخابی و تنک کردن، درختان »معیوب« )که ســاختارهای زیستگاهی 

 .)Schuck & Kraus, 2015( معمواًل حــذف می گردنــد )کهن ُرســت را نمایــش داده یــا بطور بالقوه توســعه می دهند

شناسایی »درختان دارای تضاد« از لحاظ ارزش های اقتصادی و اکولوژیکی، اولین گام است.

نتایج کلیدی مدیریت جنگل:

1- فرایندهای طبیعی، پیری و افتادن درخت در اثر باد بطور پیوسته فضاهای باز را در جنگل های دارای درختان 

قدیمی ایجاد می کنند.

2- در جنگل های مدیریت شــده، حداقل ده درصد از ســطح جنگل به زیســتگاه های فضای بــاز اختصاص داده 

می شود.

3- زیستگاه های باز مانند تاج باز، بیشه زارها، چشم اندازهای جنگل- مرتعی و مراتع  در داخل جنگل های مدیریت 

شده ایجاد و مدیریت می شوند، بطوری که بیشترین نور خورشید تا حد ممکن بتواند به فضای باز برسد.

4- حاشیه های جنگلی برای ایجاد یک پروفیل منظم با زیستگا ه های آمیخته برای به حداکثر رساندن بهره و منابع 

برای حیات وحش مدیریت می شوند. 
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وجود مقادیر زیادی از چوب خشک شده و تراکم باالی زیستگاه های خرد درختان کهنسال از عناصر مشخصه جنگل های 

طبیعی به ویژه در مراحل کهنسالی هستند. به طور کلی، حجم بیشتر چوب خشک شده منجر به ایجاد ارزش بیشتر 

جنگل برای تنوع زیستی می شود. در انگلستان، تا یک پنجم )20٪( از گونه های جنگلی برای تمام یا بخشی از چرخه 

حیات خود به چوب خشک شده یا در حال خشک شدن وابسته می باشند. این گونه ها عبارتند از گلسنگ ها، قارچ ها، 

بریوفیت ها انواع مختلف بی مهرگان، پرندگان و پستانداران به خصوص گونه هایی که در حفره درختان النه می سازند. 

سیاســت های اخیر در جنگل های هیرکانی نیز حذف چوب خشــک شده را ترجیح  می دهند، در حالی که این کار، تنوع 

زیستی را به طرز چشمگیری در معرض خطر قرار می دهد. درختان خشک شده معمواًل برای استفاده به عنوان هیزم 

توســط ساکنان جنگل برداشت می شوند. توصیه شده اســت که در این جنگل ها 20-30 مترمکعب در هکتار چوب 

خشــک شده )ترجیحًا از درختان کنده شده یا از ریشه درآمده( باید در جنگل ها باقی بمانند )مروی مهاجر، 2011(. 

تنوع گونه ها، حضور چوب خشــک شــده با حالت های مختلف پوســیدگی و حضور چوب های خشــک شــده با قطر زیاد 

بایستی در مدیریت جنگل مورد توجه قرار گیرد. چوب خشک شده در جنگل های ساحلی زیستگاه های خاصی را برای 

طیفی از حیات وحش فراهم می کنند و مقدار محدودی از بقایای چوب های قطور با فراهم نمودن زیستگاه ساختاری 

نقش مهمی در عملکرد اکولوژیکی آبراهه ها و رودخانه ها برای ماهیان و بی مهره گان دارند.
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 زیستگاه های آب شیرین )تاالب ها(

تاالب ها و مناطق ســاحلی آنها، تنوع ســاختاری مهمی را در جنگل ها فراهم نموده و از بســیاری از گونه های گیاهی 

و جانــوری حمایــت می کنند. تاالب هــای موجود در جنگل های هیرکانی ممکن اســت شــامل چشــمه ها، آبراهه ها، 

رودخانه ها، دریاچه ها، بوته های کوچک باتالقی و غیره باشــند. این زیســتگاه ها از لحاظ خدمات اکوسیستم )مانند 

تامین آب و کنترل سیالب( حیاتی هستند و به همین دالیل باید حفاظت شوند.

چشــمه ها، حاشــیه رودخانه ها و تاالب ها نســبت به اثرات چرای دام، لگد مال شدن، فرسایش و آلودگی حساس 

هســتند. آلودگی، زباله ها و رسوب ها ممکن است به مناطق دیگر منتقل شوند. بنابراین فعالیت های توسعه ای در 

مجاورت تاالب ها باید با دقت بیشــتری مدیریت شــده و از زیستگاه های ساحلی، به شدت حفاظت شود. استخراج 

نتایج کلیدی مدیریت جنگل:

1- مقدار چوب خشــک شــده و در حال پوسیدگی سرپا و افتاده در جنگل های هیرکانی در حال افزایش است 

)20-30 متر مکعب در هکتار(.

2- در جنگل های جوان که فاقد چوب خشــک شده هســتند، بوسیله تکنیک هایی مانند کندن پوسته درختان 

سرپا به صورت یک حلقه یا قطع و رها کردن درختان بر روی زمین ، درختان پوسیده و خشک را فراهم می کنند.
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شــن و ماســه از آبراهه ها و رودخانه های جنگلی نقشــی مخرب دارد و باید برای همیشه ممنوع گردد. حفظ تعادل 

خــوب ســایه و نور بــر روی عوارض تاالب جهت افزایش غنای تنوع زیســتی مهم اســت. تاج پوشــش بیش از حد 

می تواند پوشش گیاهی آشکوب پایین را از بین ببرد و منجر به فرسایش حاشیه رودخانه شود. نور و سایه ای که 

توســط پهن برگان ارائه می گردد منجر به کاهش دمای آب در تابســتان می شود، مساله ای که می تواند برای حیات 

آبزیــان نیز مهم باشــد. این موضوع  پدیده ای بــا اهمیت فزاینده  در زمینه تغییر اقلیم خواهد بود )کمیســیون 

جنگلداری، 2011(.
 

در جنگل های تخریب یافته، ایجاد نوارهای بافر جنگلی در طول چشمه ها و آبراهه ها می تواند در کاهش فرسایش 

و ربایــش رســوب و جذب مواد مغذی نقش مهمی ایفــا کند تا در نتیجه آن انتقال آلودگی هــا به آبراهه ها کاهش 

یابد. بقایای چوب در رودخانه ها و آبراهه ها باعث ایجاد سدهای طبیعی می شوند. در نتیجه ذخیره سازی، افزایش 

و جریان آب ،کاهش می یابد و به دنبال آن، کاهش خطر سیالب را شاهد خواهیم بود )یک خدمت تنظیمی(.

        Danial Shaigan  عکاس: دانیال شایگان
شرح: رهاسازی زباله / استان گیالن
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نتایج کلیدی مدیریت جنگل:

1- موقعیت مکانی تاالب ها در جنگل، می بایســت شــناخته شده و حفاظت شــوند )مخصوصًا مناطق حساسی 

مانند اطراف چشمه ها(.

2- عملیات مدیریت جنگل بر تاالب ها اثرگذار اســت )بعنوان مثال رســوب گذاری یا آلودگی در چشمه ها و 

رودخانه ها(

3. اطمینــان حاصل شــود که نصب پل ها یــا آب گذرها بــر روی رودخانه ها / آبراهه هــا موانعی برای حرکت 

ماهیان ایجاد نمی کند و یا باعث افزایش فرسایش کانالی یا دیواری نمی شود.

4- زیســتگاه های حاشــیه ای از طریق فرایندهای طبیعی برای تضمین تعادل مناسب نور و سایه )حدود 50 

درصد از هر یک بســته به شــرایط محیط( مدیریت شــده و 60-90 متری یک منطقه ســاحلی توسط یک نوار 

بافر محافظت می شود.

5- زهکش های جاده ای مســتقیمًا به درون آبراهه ها تخلیه نمی شــوند و هیچ شن و ماسه ای از رودخانه ها یا 

آبراهه ها استخراج نمی شود.

6- در جنگل های تخریب شده، نوارهای جنگلی ساحلی در امتداد آبراهه های کوچك )با عرض کمتر از 5 متر( 

و رودخانه ها ایجاد می شود.

گونه های مهاجم غیربومی، آفات و بیماری ها

گونه های غیر بومی می توانند اثرات منفی مهمی بر تنوع زیستی در جنگل های طبیعی داشته باشند. اثرات گونه های 

مهاجم، اغلب شدید و بازگشت به حالت قبل از هجوم آن ها مشکل است. گونه های مهاجم می توانند برای گونه های 

بومی و اکوسیســتم ها در مقیاس جهانی مضر باشــند و در نهایت منجر به از بین رفتن و تخریب زیستگاه ها شوند 

)Agra et al, 2016(. گیاهــان غیربومــی مهاجــم می تواننــد باعث ایجاد اختــالل در وضعیت و شــرایط گیاهان بومی، 

زیســتگاه های حیات وحش و جوامع محلی شــوند. پس از اســتقرار گونه های مهاجم، محدوده و ســطح پراکنش این 

گونه ها می تواند در ســطح وســیعی گســترش پیدا کند. گیاهان مهاجم ممکن اســت به عنوان عاملی ثانویه منجر به 

تخریب زیستگاه شده و تهدیدی برای تنوع زیستی باشند. در ایاالت متحده آمریکا، شیوع گونه های مهاجم از طریق 

کاهش بهره وری، کیفیت پایین  محصوالت، هزینه کنترل و مهار علف های هرز )در اراضی زراعی و مراتع و محیط های 

.)Stringer & Townsend, 2007( ساالنه بیش از 34 میلیون دالر خسارت وارد می کنند )آبی
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در بخش شرقی جنگل های هیرکانی در استان گلستان، بخش های وسیعی  از جنگل های خزان کننده طبیعی، عمدتًا 

توسط جنگلکاری دست کاشت با گونهای سوزنی برگ )به ویژه کاج( جایگزین شده اند. معرفی گونه های سوزنی برگ 

یا گونه های پهن برگ غیربومی در این جنگل ها ممکن اســت منجر به ازبین بردن گونه های بومی و محدودســازی 

آنهــا گردد. نمونه هایی از گیاهان مهاجم عبارتنــد از گیاه خرزه هندی )Rhododendron ponticum( در جنگل های 

اروپایی و Impatiens glandulifera( Himalayan balsam) که اثراتی بر پوشش گیاهی ساحلی و تغییر خاک داشته 

و منجــر به ایجاد خســارات قابل توجهی به گیاهان و جانوران می شــوند. همچنین در اروپا، ســنجاب خاکســتری و 

غیربومی آمریکایی به علت عادت به پوســت کنی درختان جوان و همچنین تأثیر بر روی ســنجاب قرمز بومی، تهدید 

قابل توجهی برای جنگل ها هســتند. انتشار و هیبرید شــدن گونه های قرقاول های شکاری غیر بومی با گونه های 

بومی باعث شده است تا زیرگونه بومی قرقاول معمولی )Phasianus colchicus) در محدوده پراکنش آن تقریبًا به 

طور کامل منقرض گردد. به همین ترتیب، گوزن قرمز )مرال( و گوزن زرد )dama Dama( در بخش اعظم محدوده 

فعلی خود تنها به عنوان جمعیت هیبریدی با انواع گونه های غیر بومی و به صورت نیمه اهلی حضور دارند. با توجه 

به خطرات مربوط به هیبریداســیون، آلودگی ژنتیکی، شــیوع بیماری های جدید و ســایر مشکالت، بایستی از ایجاد 

قرق های چرا، زاد و ولد محصور شــده و آزاد کردن حیوانات شــکاری بویژه آمیزش و زادآوری با دام های ناشاخته 

با منشاء غیربومی اجتناب شود. 

هماننــد ســایر جنگل های موجود در سراســر جهان، جنگل هــای هیرکانی به طــور فزاینده ای با آفــات و بیماری ها 

روبرو هســتند )مروی مهاجر، 1390(. درک شناســایی و زیست شناســی آفات همراه با اقدامات مناسب مدیریت 

 .)Stringer & Townsend, 2007( جنگل از عناصر کلیدی در پیشــگیری یا کاهش خســارات مربوط به آفات هستند

تمام قســمت های یک درخت شــامل ریشه ها، ساقه ها، برگ ها، شــاخه ها و بخش های انتهایی نسبت به حمله آفات 

آســیب پذیر می باشند. دامنه خســارت آفات می تواند از آسیب جزئی )که هیچ تاثیری بر ارزش محصول برداشت 

شــده ندارد( تا آســیب شدید )که درختان را از بین برده یا خشک می کند یا ارزش بازاری آنها را کاهش می دهد( 

متغیر  باشــد )Perry & Randall. 2000(. آسیب اخیر ناشی از سوختگی شمشاد )Boxwood blight( )بیماری قارچی 

ناشی از Cylindrocladium buxicola( در جنگل های هیرکانی )خزائلی و همکاران، 1393، نشان دهنده اثری است 

که بیماری ها می توانند بر تنوع زیستی داشته باشند.

 جنگل های خالص و همســال به دلیل تنوع ژنتیکی پایین و ســاختار یکنواختی که دارند، با درصد احتمال باالتری، 

تحت تأثیر مشــکالت مربوط به آفات و بیماری ها و ســایر اختالالت طبیعی قرار می گیرند. از سوی دیگر، جنگل های 

 .)2001 ,Hunter( آمیخته ممکن اســت مقاومت بیشتری در مقابل آفات و بیماری ها و اختالت طبیعی داشته باشند
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بخشــی مهم از مدیریت آفات این اســت که تنها زمانی از یک آفت کش اســتفاده می شــود که برای جلوگیری از 

خســارت شــدید و غیرقابل قبول، الزم باشــد. درصورتیکه هزینه کنترل یا خســارت بالقوه وارد بر محیط زیست 

بیشــتر از خســارت یا آسیب برآورد شــده باشد، ممکن است اســتفاده از یک آفت کش توجیه اقتصادی نداشته 

  .)Stringer & Townsend, 2007( باشد

کلیــد مدیریــت گونه هــای غیربومی، جلوگیری از ورود آنها از طریق کنترل شــدید واردات چــوب و گیاهان بالقوه 

بیمــار یا آلوده )از طریق همکاری با بنادر، بازرگانان چوب، نهالســتان ها و بخش باغبانی( اســت. ارزیابی خطرات و 

برنامه های کنترل برای اجرای فوری شناســایی آفات، بیماری ها و گونه های غیربومی مهاجم جدید بایســتی صورت 

گیرد و اقداماتی هدفمند در زمانی که جمعیت آن هنوز کوچک است انجام شود.

نظارت بر آفات و بیماری ها بایســتی در تمام برنامه های مدیریت جنگل گنجانده شود. تصمیم گیری های مربوط به 

مدیریت آفات، نماینگر مصالحه ای بین ارزش محصول، میزان خســارت آفات، اثربخشــی نسبی و هزینه اقدامات 

.)Perry & Randall, 2000( کنترل و تاثیر بر محیط زیست است

نتایج کلیدی مدیریت جنگل:

1- مقدار چوب خشــک شــده و در حال پوسیدگی سرپا و افتاده در جنگل های هیرکانی در حال افزایش است 

)20-30 متر مکعب در هکتار(.

2- در جنگل های جوان که فاقد چوب خشــک شده هســتند، بوسیله تکنیک هایی مانند کندن پوسته درختان 

سرپا به صورت یک حلقه یا قطع و رها کردن درختان بر روی زمین ، درختان پوسیده و خشک را فراهم می کنند.
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آسیب های انسانی

با توجه به ماهیت خشــک و نیمه خشــک بســیاری از بخش های ایران، تقاضا برای بازدید از منطقه هیرکانی بسیار 

زیاد اســت. داشــتن اقلیم مطبوع و مناظر زیبای جنگلی و دریایی، ســاالنه تعداد زیادی از مردم را برای بازدید از 

جنگل ها و پارک های جنگلی این منطقه جذب می کند )توحیدی فر و همکاران، 1395(. با این حال، اثرات ناشــی از 

گردشگری مانند توسعه نامناسب، رهاسازی حجم باالی زباله در طبیعت و سایر آسیبها می تواند منابع جنگلی را از 

بین ببرد، به تنوع زیســتی خســارت وارد نماید و بتدریج باعث کاهش بازدید کنندگان شود. با گذشت زمان، این 

امر می تواند ســبب کاهش یا تغییر عالقه گردشــگران به بازدید از مناطق آسیب دیده شده و  تعارضات اجتماعی، 

.)Moore et al, 2013( اثرات منفی اقتصادی و تخریب محیط زیست  را در پی داشته باشد

به همین دلیل، ضرورت دارد که توســعه گردشــگری انبوه به مناطقی خارج از عرصه های جنگلی محدود شــود و 

صرفًا  توســعه  اکوتوریســم )با اثرات کم بر محیط زیســت و منابع طبیعی( مجاز گردد. بوم گردی باید بر اســاس 

ظرفیت برد تفرجی و توان اکولوژیک مناطق حســاس و با توجه به معیارهای گردشــگری پایدار برنامه ریزی شده و 

از طریق ارائه خدماتی شــامل پارک های جنگلی، پارکینگ خودرو، مکان های پیک نیک، امکانات تفریحی، مسیرهای 

دوچرخه ســواری و مســیرهای پیــاده روی مدیریت شــوند. عالئــم و اطالعات بایســتی به منظور ترویج دسترســی 

          Danial Shaigan  عکاس: دانیال شایگان
شرح: ورود ماشین های آفرود به اراضی جنگل/ استان گیالن
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مســئوالنه، مدیریت و هدایت بازدیدکنندگان از جنگل ها به مناطق با حساسیت پایین و کم خطر ارائه گردند تا از 

اســتفاده های نامناســب از جنگل در همان منطقه جلوگیری به عمل آید. برای مثال مناطق صخره ای )که به عنوان 

آشــیانه برای پرندگان حائز اهمیت هســتند( باید در فصل زاد و ولد پرندگان در برابر آسیبهای انسانی محفاظت 

شــوند. همچنین زباله حاصل از گردشــگری باید به شــدت از طریق آموزش، ارائه تجهیزات جمع آوری، سیســتم 

بازیافت و مدیریت پسماند، همراه با جریمه های شدید کنترل شود.

کوبیدگی خاک توســط گردشــگران و لگدمال کردن پوشــش گیاهی، تجدید حیات طبیعی گیاهان را دچار مشــکل 

خواهــد کــرد. بنابراین شــاید بتوان از یک سیســتم چرخشــی برای دسترســی و قرق مســیرها اســتفاده کرد تا 

عرصه های جنگلی دارای پتانســیل باال فرصت احیاء  داشــته باشــند )Moore et al,2013(. این روش می تواند در 

جنگل های هیرکانی به کار گرفته شود.

آســیبهای ناشــی از شکار نیز می تواند به شدت بر پستانداران بزرگ تاثیر بگذارد و باید شدیدًا در کنترل باشد. 

ســازمان محیط زیســت پروتکل مربوط به قوانین و مقررات شکار و ماهیگیری را صادر کرده است که باید پیگیری 

گردد.

          Danial Shaigan  عکاس: دانیال شایگان
شرح: رعایت پاکوبی در بسترهای بکر طبیعت/ استان گیالن
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جنگل کاری و احیای جنگل

احیــای جنــگل و جنگل کاری، از ابزارهای مهم مدیریتی برای معکوس کــردن روند تاریخی از بین رفتن عرصه های 

جنگلی پیشین می باشند.  برای جبران هرگونه تخریب در آینده، چنین اقداماتی باید در مناطقی صورت گیرند که 

دارای اولویت باال برای اهداف خاص تنوع زیستی یا خدمات اکوسیستمی هستند، مانند احیای ارتباط بین تکه های 

جدا شــده جنگل، احیای مناطقی که می توانند میزان فرســایش و خطر سیل را کاهش دهند و احیای زیستگاه های 

مهم برای گونه های خاص.

در عرصه هایی که پوشش جنگلی آنها تخریب شده، در بسیاری از مناطق که شرایط اقلیمی و وضعیت خاک مناسبی 

دارند، جنگل کاری از طریق توالِی طبیعی امکان پذیر اســت و فقط کافیســت از رشد درختان جلوگیری نشود )برای 

مثال با حذف فشــار دام(. با این وجود، در بســیاری از مکان ها نه بذر کافی از درختان بومی یافت می شــود و نه 

شرایط محّلی برای توسعه سریع توده های جنگلی با ترکیب طبیعی در حالت اوج )کلیماکس( مطلوب است. در چنین 

شــرایطی، برای جنگل کاری باید از گونه های محّلی نزدیک ترین منطقه ممکن با شرایط مشابه استفاده نمود. برخی 

اوقات، توالِی گونه های پیش آهنگ و ترکیب درختی مناسب می تواند طی یک مدت زمان طوالنی تر موجب استقرار 

مجدد جنگل طبیعی شــود. اگر کاشــت درخت ضروری باشــد، اجرای طرح های جنگل کاری با فاصله کاشت و فضای 

بازتــر، حضور و مهاجرت گونه های بومی )برای مثال حضور درختانی که بذر آنها توســط پرندگان جابجا می شــوند( 

نتایج کلیدی مدیریت جنگل:

1- حذف زیرســاختهای گردشگری انبوه از عرصه های جنگلی و مجاز دانســتن اکوتوریسم )بوم گردی( به طور 

انحصاری، با اثرات کم بر محیط زیست و منابع طبیعی، از الزامات است.

2- فشار بوم گردان در داخل عرصه های جنگلی به دقت مدیریت شود تا از طریق مقرر ساختن مناطق مشخص 

و تابلوهای راهنما، مســیرهای دسترســی کنترل شــده و آســیبها کاهش یابند، به طوری که عرصه های وسیع 

جنگلی و مناطق حساس دست نخورده و عاری از زباله باقی بمانند.

3- هر نوع شــکار ، به ویژه در فصل زادآوری، به دقت محدود  شــود و در صورت امکان حفاظت از طریق ایجاد 

مناطق شکار ممنوع و نیز به کمک قرق های بومی و اختصاصی با مدیریت جامعه محلی صورت گیرد. 
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را امکان پذیر می ســازد. با این حال، باید از جنگل کارِی تک کشــتی و اســتفاده از گونه های سوزنی برِگ غیر بومی 

اجتناب شود.

احیــای توده های تخریب شــده و عرصه های مورد بهره بــرداری قرار گرفته از طریق جنگلکاری و کاشــت درختان 

هزینه بر اســت. درختان کاشــته شــده نیاز به نگهداری و مراقبت دارند و در نهایت این اقدام می تواند منجر به 

اســتقرار جنگل های همســال، خالص و کم ارزش از نظر تنوع زیســتی گردد. گونه ها و واریته های درختِی کاشته 

شده الزامًا مطابق با شرایط محّلی نیستند و ممکن است به صورت ناخواسته باعث شیوع آفات، بیمارها و گونه های 

مهاجم شــوند و آلودگی های ژنتیکی در واریته های محلی اتفاق بیفتد. در بســیاری از موارد، زادآوری طبیعی برای 

جایگزینِی درختان برداشــت شــده یا خشک شــده به صورت طبیعی کفایت می کند. برخی مواقع، گونه هایی که در 

ترکیب جنگل مطلوب هســتند را می توان از طریق بذرپاشــی یا نهال کاری و محافظت از َچرا توسط جانوران اهلی و 

وحشــی تقویت نمود. در این موارد بایســتی برای حفظ تنوع ژنتیکی و جلوگیری از شــیوع آفات و بیماری ها فقط از 

گونه های محّلی استفاده کرد. 

   Danial Shaigan عکاس : دانیال شایگان
شرح: درختان جایگزین پس از بهره برداری چوب/ استان گیالن
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سازگاری با تغییر اقلیم و حفاظت از تنوع زیستی

تغییر اقلیم ناشــی از فعالیت بشــر، چالش های زیادی را برای جنگل ها، تنوع زیستی و افراد وابسته به آنها ایجاد 

می کند. طی نیم قرن اخیر، اقلیم جنگل های هیرکانی گرم تر شــده اســت )جعفری، 1386(. طی 49 سال اخیر، بر 

اســاس اطالعات ایســتگاه هواشناسی رشت )اســتان گیالن( دمای متوسط ســاالنه حدود 1/28 درجه سانتیگراد 

و دمای حداقل 2/45 درجه ســانتیگراد افزایش یافته اســت. افزایش دمای متوسط ســاالنه در ایستگاه بابلسر 

)اســتان مازندران( در 54 ســال اخیر حدود 1/44 درجه ســانتیگراد و دمای حداقل ســاالنه حــدود 1/8 درجه 

ســانتیگراد بوده است. کاهش بارش ســاالنه در ایستگاه انزلی )اســتان گیالن( در 54 سال اخیر حدود 409/4 

میلی متر و در ایستگاه گرگان )استان گلستان( حدود 55/6 میلی متر بوده است. در مناطق مطالعاتی بخصوص در 

گیالن و گرگان، درجه حرارت بیش از یک درجه افزایش را نشان می دهد و گونه های اصلِی پوشش گیاهی حدود 

100 متر به سمت ارتفاعات باال جابجا شده اند. درصورتیکه انتشار کربن کاهش نیابد، جدیدترین مدل های تغییر 

اقلیم نشان می دهند که روند افزایش دما ادامه خواهد یافت و حتی بطور بالقوه بدتر خواهد شد.

اثرات تغییر اقلیم بر جنگل ها و تنوع زیســتی بســیار متفاوت است و در اثر افزایش دما، رخدادهای شدید جوی 

افزایش یافته و الگوهای بارش دچار تغییر شده اند. این اثرات تحت تأثیر سن بلوغ، ویژگی خاک و ترکیب گیاهان 

به شدت تغییر خواهند کرد. با این حال جنگل های تخریب یافته دارای مقاومت کمتر و آسیب پذیری بیشتر نسبت 

به تغییر اقلیم هســتند )خسروی و توحیدی فر، 1393(. توزیع جوامع گیاهی، تحت تأثیر رابطه ای قوی بین رژیم 

نتایج کلیدی مدیریت جنگل:

1. جنگلکاری و احیای جنگل ترجیحًا از طریق زادآوری طبیعی و توالی طبیعی باید صورت گیرد.

2. از استقرار تک کشتی ها باید جلوگیری شود.

3. استفاده از گونه های محّلی، بسیار اهمیت دارد و در اولویت است.

4. بــرای هر نوع کاشــت با هدف جنــگل کاری و احیای جنگل از ترکیبی از گونه هــای بومی و محلی )ضمیمه 1( 

استفاده شود و در این راه از نزدیکترین سایت های ممکن )که با شرایط منطقه هدف مطابقت دارند( استفاده 

و از معرفی گونه های غیربومی اجتناب گردد.
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دمایی و توزیع پوشش گیاهی است )جعفری، 1385( و اثرات پیچیده ای بر سایر تنوع زیستی ایجاد می نماید. 

این شرایط، ترکیب پوشش گیاهی و جانوری جنگل های هیرکانی را همزمان باهم تهدید خواهد کرد، حتی اگر برای 

برخی گونه ها )مانند پیشــگامان( مفید باشــند )جعفری، 1385(. اثرات شــدید تغییر اقلیم در جنگل های معتدله 

می تواند منجر به شیوع ناگهانی بیماری ها و آفات جدید شود )خسروی و توحیدی فر، 1394(. بسیاری از محققان، 

بیماری ســوختگی شمشــاد هیرکانی )Buxus hyrcana( در جنگل های هیرکانی را به تغییر اقلیم نســبت می دهند. 

تغییر اقلیم همچنین می تواند منجر به ایجاد ســیل های مخرب )بارش شــدید در جنگل تخریب شده(، خشکسالی 

یا افزایش احتمال آتش سوزی در جنگل گردد. مردم محّلی و تنوع زیستی، هر دو قربانی چنین وقایعی هستند.

مدیریت جنگل، به نوعی می تواند برای محدود کردن اثرات تغییر اقلیم، یک راه حل باشــد. درختان و جنگل ها و 

محصوالت چوبی به ترســیب کربن کمک می کنند. آنها همچنین باعث تشکیل سایه میشوند، در دوران خشکسالی، 

نقــش مهمی در ذخیره آب دارند و شــدت ســیل را در رخدادهای شــدید بارش کاهش می دهنــد. مدیریت بهتر 

جنگل های موجود و احیای جنگل در مناطقی که جنگل ها از بین رفته اند، نقشــی کلیدی در کاهش و تعدیل تغییر 

اقلیم ایفا می کند.
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الزم اســت در جنگل هــای هیرکانــی در زمینه اثر تغییر اقلیم بر تنوع زیســتی و چگونگــی مدیریت بهتر جنگل ها 

برای افزایش ترســیب کربن و ســازگاری با تغییر اقلیم تحقیقات بیشــتری انجام شود. این تحقیقات به شناسایی 

راهکارهای ممکن سازگاری و مداخالت مدیریتی تصمیم گیران کمک خواهند نمود. 

نتایج کلیدی مدیریت جنگل:

1- توده های جنگلی از طریق افزایش سن، تنوع گونه ای و پیوستگی بهتر که منجر به جریان ژنتیکی و مهاجرت 

گونه هــا می گردد، دارای انعطاف پذیری بیشــتری نســبت به تغییــر اقلیم )از جمله آتش ســوزی جنگل، آفات، 

بیماری ها( هستند.

2- توده های جنگلی به علت مدیریت بهتر، از جمله حفظ درختان قدیمی و کهنســال، کربن بیشتری را ترسیب 

می کنند.

3- احیای جنگل و جنگلکاری با ترکیبی از درختان بومی برای مقابله با اثرات تغییر اقلیم بویژه سیل، خشکسالی 

و فرسایش در نظر گرفته شده است.
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در ایــن فصــل به مفهوم سیاســت، مســئولیت ها و مکانیزم های حفاظت از تنوع زیســتی در جنگل هــای هیرکانی 

پرداخته می شــود. مدیریت جنگل فعالیتی بســیار طوالنی مدت اســت و دســتیابی به برخی نتایج آن ممکن است 

ســالها یا حتی دهه ها طول بکشــد.  به این دلیل اجرای رویکردهای مدیریتی صحیح در کوتاه مدت برای اثرگذاری 

پیشرفت های طوالنی مدت تر از اهمیت زیادی برخوردار است.

بستر سیاستهای مرتبط با حفاظت از تنوع زیستی جنگل

کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد)CBD(  مفهوم رویکرد بین المللی را برای جنگل ها و تنوع زیستی ارائه 

داده اســت. CBD ســه هدف اصلی دارد: حفاظت از تنوع زیستی، اســتفاده پایدار از اجزای آن و اشتراک گذاری 

منصفانه و عادالنه مزایای حاصل از استفاده از منابع ژنتیکی. در میان عناصر  CBD. مواردی که مخصوصًا به تنوع 

زیستی و مدیریت جنگل ها مربوط هستند عبارتند از: 

اســتفاده از »رویکرد اکوسیستمی« برای مدیریت تمام انواع جنگل ها، با تاکید بر انعطاف پذیری در چارچوب 	 

فرایندهای اکولوژیکی طبیعی

کاهش تهدیدها و تأثیر فرایندهای تهدید آمیز بر تنوع زیستی جنگل. این مساله شامل کاهش اثرات تغییر 	 

اقلیم، گونه های مهاجم غیربومی و آلودگی می شود.

حفاظــت و احیای تنوع زیســتی جنــگل. تاکید بر حفظ زیســتگاه های طبیعی و گونه هــای دارای اولویت، ایجاد 	 

شبکه های زیستگاهی و احیاء و افزایش تنوع زیستی در جنگل های مدیریت شده است.

مفاهیم سیاســت و قوانین ملی به وسیله شــامخی وعبداهللپور )1397( شرح داده شده است که خالصه آنها به 

شرح زیر آمده است. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران محیطی را برای حفاظت از تنوع زیستی مناسب می داند 

که بیانگر موارد ذیل باشد: حفاظت از محیط زیست، مسئولیت عمومی است. هر نوع فعالیت اقتصادی که بر محیط 

زیســت آســیب وارد نماید ممنوع اســت و منابع طبیعی )از جمله جنگل ها و مراتع( در اختیار دولت اسالمی است 

)یعنی دولتی است )از سال 1340((. حفاظت از تنوع زیستی و مشارکت مردم در مدیریت منابع، از سیاست های 

عالی دولت هستند. این سیاست ها از طریق بسیاری از قوانین و برنامه های توسعه 5 ساله )که بتدریج بر حفاظت 

از تنوع زیســتی و مشــارکت مردم در حفاظت از جنگل ها و مراتع تأکید کرده اند( اجرا شــده است. اخیرا در سال 

1395، مذاکــرات صورت گرفته در مجلس، در زمینه نیاز بــه حفاظت کاراتر از جنگل های هیرکانی منجر به اتخاذ  

سیاســت »تنفس جنگل« شــد. پس از یک دوره گذار 3 ســاله که در آن تنها درختان شکسته، افتاده و ریشه کن 
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شــده قابل برداشــت هســتند، ممنوعیتی کلی برای هرگونه بهره برداری چوب از جنگل تا زمان تهیه یک راهنمای 

جدید برای تهیه برنامه های مدیریت جنگل توســط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری  ایجاد شد. این اقدامات 

موقتی مشکالتی را برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد می کنند، هم به دلیل ارزش تنوع زیستی درختان شکسته، 

افتاده و ریشــه کن شــده )Mueller et al. 2015، و هم به دلیل حذف هر گونه اقدام جهت قطع درختانی که ممکن 

است برای بهبود تنوع زیستی مفید باشند )مانند ایجاد زیستگاه های باز برای احیای طبیعی در جنگل های همسال(.

اصول کلی مدیریت جنگل

براســاس این سیاســت های ملی و بین المللی، چهار اصل کلی در راهنمای تهیه شــده در زمینه همسوسازی تنوع 

زیســتی گنجانده شــده اســت تا  ادغام حفاظت از تنوع زیســتی در طرح هــای جنگلداری چند منظــوره جنگل های 

هیرکانی تقویت شود:

اصــل 1. جنــگل باید مطابق رویکرد اکوسیســتم CBD و با توجه خاص به موارد ذیل مدیریت شــود: الف( حفاظت 

و ارتقاء تنوع زیســتی و خدمات اکوسیســتم در مــدت طوالنی ب( مدیریت در یک فضای اکوسیســتم )آبخیزها / 

حــوزه هــا( و حصول اطمینان از عــدم اثرات منفی بر اکوسیســتم های مجاور ج( مدیریت یکپارچــه و دربرگیرنده 

تمام ذینفعان مربوطه با یک روش مشــارکتی د( مدیریت جامعه محور و مدیریتی که به نفع جوامع محلی باشــد ذ( 

استفاده پایدار از محصوالت چوبی و غیرچوبی جنگل و خدمات اکوسیستمی مناطق مدیریت شده در حدود ظرفیت 

اکوسیستم.

اصل 2. این پیش فرض باید وجود داشــته باشــد که زمین های جنگل کاری شــده نباید به سایر کاربری ها تبدیل 

شوند و باید از تمام فرصت ها برای احیای مناطقی که قبال جنگل زدایی شده بودند استفاده شود.

اصــل 3. حداقــل ٪30 از جنگل های هیرکانی باید در درجه اول  برای حفاظت از تنوع زیســتی مدیریت شــوند. 

مناطق وســیع بایســتی به صورت مدیریت نشــده جهت غالبیت فرآیندهای طبیعی و حفاظت گونه های بزرگ مانند 

پلنگ ایرانی و گوزن باقی بمانند. برای باقیمانده مناطق مدیریت شده جنگل، حداقل ٪15 از هر واحد برنامه ریزی 

مدیریت جنگل بایســتی دارای حفاظت و ارتقاء تنوع زیســتی به عنوان یک هدف اولیه )یعنی بدون بهره برداری( 

باشــند؛ 85  درصد مابقی هر واحد برنامه ریزی مدیریت جنگل باید اقدامات تنوع زیســتی و خدمات اکوسیســتم 

را براســاس آنچه در این کتابچه و راهنمای تنوع زیســتی ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری  شرح داده شد، 

ادغام نمایند.
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اصل 4. فعالیت های توســعه ای در داخل و اطراف جنگل باید با هدف ارائه دســتاوردی ویژه برای تنوع زیستی و 

خدمات اکوسیســتمی براســاس آنچه که در راهنمای تنوع زیستی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری  پیشنهاد 

شده است، انجام شود. 

مراحل این اقدامات عبارتند از 

اجتناب از تمام اثرات ممکن بر پوشش و شرایط جنگل 	 

 	 2X کاهــش اثــرات باقیمانده از طریق جایگزینی تمام مناطق جنگلی از بین رفتــه با جنگل کاری مجدد حداقل

مناطق جنگل زدایی شده و تضمین مدیریت بعدی منطقه جنگل کاری شده 

ادغام اقدامات برای مدیریت پایدار جنگل که باعث بهبود شرایط جنگل خواهد شد. 	 

 مسئولیت های حفاظت از تنوع زیستی در جنگل های هیرکانی

مسئولیت دولت برای مدیریت و حفظ تنوع زیستی جنگل های هیرکانی در حال حاضر بین سازمان جنگل ها، مراتع 

و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست  )DOE( تقسیم می شود. سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مسئول 

پوشــش گیاهی )از جمله درختان( و مناطق جنگلی حفاظت نشــده در محدوده جنگل های دولتی دربرگیرنده ذخایر 

جنگلی )برای گونه های نادر درختی( و پارک های جنگلی )برای گردشــگری( اســت، در حالیکه سازمان حفاظت محیط 

زیســت، مســئول جانوران و چهار نوع از مناطق حفاظت شده می باشــد. بیش از 400000 هکتار به عنوان مناطق 

حفاظت شــده )از جمله مناطق اســتپی مرتفع( و 17500 هکتار به عنوان ذخایر جنگلی برای گونه های نادر درختی 

تعیین شــده اند )به ضمیمه 2 مراجعه شــود(. عالوه بر این، تحت مسئولیت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، 

مناطــق با دامنه های شــیب دار بعنوان پارســل های حفاظتی حفظ می شــوند، و این ضرورت نیــز وجود دارد که یک 

پارســل در هر برنامه مدیرتی بعنوان منطقه کنترل/ مرجع حفظ شــود. با وجود این اقدامات، مدیریت جنگل ها بر 

بهره برداری چوب متمرکز شده و به دلیل عدم وجود سیاست های مرتبط، قوانین )و اجرا(، برنامه ریزی، تخصص و 

بودجه، برای حفظ تنوع زیســتی کافی نبوده اســت )توحیدی فر و موزر، 1395(. در نتیجه وضعیت جنگل ها و تنوع 

زیستی بدتر شده است. همکاری بین مردم محلی )گردشگران( و سازمان های دولتی )مسئول مدیریت جنگل ها( 

ضعیف یا ناکافی اســت و اعتماد یا همکاری کمی بین آنها وجود دارد. در نتیجه، بســیاری از فعالیت های منفی مثل 

دفع گسترده زباله، شکار غیرقانونی و زمین خواری رخ می دهد.
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 ادغام حفاظت از تنوع زیستی در مدیریت جنگل

حفاظــت از تنوع زیســتی را نمی توان تنها به فعالیت های مناطق حفاظت شــده محدود کــرد. درصورتیکه اقدامات 

مدیریتی شــرح داده شــده در فصل 3 در سراسر چشــم اندازهای جنگل های هیرکانی مورد استفاده قرار گیرند، 

موفقیت آمیز خواهند بود. براســاس این »کار« ، جنگل ها محل زندگی، استفاده و بازدید میلیون ها نفر هستند و 

اقدامات حفاظت از تنوع زیســتی می بایســت در تمام بخش ها و تمامی برنامه ها و پروژه های اقتصادی و اجتماعی 

درون منطقه ادغام شــوند. مدیریت یکپارچه، مشــوق تصمیم گیری گروهی و شفافیت در مدیریت است )توسعه 

فــردا، 1392( و بــر حفاظت و اســتفاده پایدار از منابع طبیعی تمرکز دارد. مشــارکت ذینفعان و مشــاوره کامل و 

اشــتغال جوامع محلی متأثر از چنین برنامه هایی، پیش نیازهای مدیریت یکپارچه موفق می باشــند. پهنه بندی نیز  

ابزاری کلیدی برای تفکیک فعالیت های ناسازگار مانند حفاظت از تنوع زیستی و گردشگری انبوه می باشد. دانه کار 

)1396( اولین ارزیابی قابلیت اراضی را انجام داد.

برنامه ریزی یکپارچه اکوسیســتم-محور که حفاظت از تنوع زیستی را در فعالیت های بخش های مختلف می گنجاند، 
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در مقیاس های مختلف مورد نیاز است و اهمیت فراوانی دارد که این برنامه ها سازگار باشند:

در ســطح کل جنگل های هیرکانی: راهنمای سیاســت در ســطح ملی از طریق سیاســت تنفس جنگل در ســال 	 

1396 ارائه شــده اســت و بیشتر به حفاظت از تنوع زیســتی و جلوگیری از تمرکز تک بخشی بر تولید چوب 

توجــه می کند. پروژه جنگل های هیرکانی خزری از توســعه مشــارکتی راهبرد توســعه ســبز برای جنگل های 

هیرکانی حمایت می کند و چارچوب جامعی را برای همسوسازی تنوع زیستی و حرکت به سوی جنگلداری چند 

منظوره ارائه می دهد. این راهبرد دارای 5 موضوع اصلی اســت: حفاظت از تنوع زیســتی، اشــتغال پایدار، 

جوامع توانمند شــده، گردشــگری کم اثر و سازگاری تغییر اقلیم. این راهبرد چارچوبی برای تمام برنامه ها و 

فعالیت های دیگر در حوضه و در سطح محلی ارائه می دهد.

در سطح آبخیزها/ حوزه ها: این سطح از برنامه ریزی یکپارچه اهمیت فراوان دارد زیرا نشان دهنده تقسیمات 	 

جغرافیایی استفاده شده توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری برای تفکیک و نقش جنگل ها در تامین 
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منابع آبی، جامعه محلی و اقتصاد می باشد. پروژه جنگل های هیرکانی از توسعه مشارکتی برنامه های مدیریت 

یکپارچه )IMPs( در چهار چشم انداز منتخب، با استفاده از کل حوزه ها به عنوان واحدهای برنامه ریزی حمایت 

می کند. این برنامه ها با توجه به موضوعات راهبرد توســعه ســبز تهیه شــده اند، اما شامل جزئیات و اهداف 

خاصی بیشتری هم هستند که آنها را تبدیل به ابزارهای مهمی برای جنگلداری چند منظوره و حفاظت از تنوع 

زیستی می کند.

در سطح واحدهای جنگلی )سری ها و پارسل ها(: این یک واحد سنتی است که در آن سازمان جنگل ها، مراتع 	 

و آبخیزداری از طریق تصویب برنامه های مدیریت جنگل مناطق مربوط به جنگل را به شرکت های خصوصی و 

تعاونی ها اختصاص می دهد. به لحاظ تاریخی، چنین برنامه هایی بر استخراج چوب متمرکز شده اند. با این حال، 

به عنوان  نتیجه ای از سیاســت تنفس جنگل و برای اطمینــان از اینکه طرح های مدیریت چندمنظوره جنگل 

حفاظــت از تنوع زیســتی و جنگلداری چنــد منظوره را ادغام می کند، راهنماهای جدیدی در حال آماده ســازی 

هستند.

مشارکت جامعه 

مشــارکت جامعــه در مدیریت جنــگل، یک عنصر بســیار مهم در 

موفقیــت حفــظ تنوع زیســتی اســت، مگــر اینکه جوامــع به طور 

مســتقیم در برنامه ریزی، حفاظت، بهره بــرداری و نظارت بر منابع 

طبیعــی دخیــل باشــند و فعالیت هــای آنها بــا اهــداف حفاظت و 

مدیریت در تضاد باشد. این مطلب به خصوص در مورد زمین های 

دولتی صادق اســت. ریسک »تراژدی منابع مشترک« در جایی که 

برای همه قابل دســترس اســت افزایش می یابد. افراد بصورت 

جداگانه از همســایگان خود فعالیت می کننــد و هیچ نوع فعالیت 

اجتماعی وجود ندارد. افراد از اثر نهایی اســتفاده مشــترک خود 

آگاه نیســتند و اهمیتی نمی دهند. هیچ موسسه دولتی/ یا سایر 

موسســات نظارتی نیز برای مدیریت عوام توســعه نیافته است. 

اگرچــه در نظر گرفتــن و دخالت دادن بخش های یک جامعه با دیدگاه های متفاوت می تواند چالش بر انگیز باشــد، 

اما این رویکرد الزمه موفقیتی بلندمدت اســت )Tosehfarda, 2013(. بنابراین Agar و همکاران )2016( به این 
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نتیجه رســیدند که افزایش پوشــش جنگلی در مناطق تحت مدیریت جوامع بیشتر از مناطق مجاوری بود که توسط 

جوامع محلی مدیریت نمی شد.

مدیریــت جامعه محــور منابع طبیعی )CBNRM( اهداف حفاظتــی را با ایجاد منافع اقتصادی برای جوامع روســتایی 

ترکیــب می کند. فرض بر این اســت که: مــردم محلی برای حفاظت از منابع طبیعی مناســبند. مردم فقط منابعی را 

حفظ می کنند که مزایای آن بیش از هزینه های حفاظت باشــد و نیز مردم منابعی را که به طور مســتقیم با کیفیت 

زندگی آنها مرتبط اســت، حفظ خواهند کرد. هنگامی که کیفیت زندگی افزایش می یابد، تالش ها و تعهدات مردم 

برای اطمینان از رفاه آینده منابع نیز بیشــتر میشــود. حاکمیت یک مالحظۀ کلیدی برای ارائه مدیریت جامعه محور 

منابع طبیعی است. سازمان های غیردولتی می توانند از طریق همکاری با گروه ها و جوامع محلی و سازمان های ملی 

و بین المللــی نقش مهمی در ارتقــاء مدیریت جامعه محور منابع طبیعی )CBNRM( ایفا کنند. جنگلداری جامعه محور 

اصطالح جامعی اســت که برای توصیف  ان دســته از مدل های مدیریت جنگل به کار می رود که مردم محلی را در 

شرح: آموزش کودکان برای حفاظت از محیط زیست
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مرکز تصمیم گیری قرار می دهند . این اصطالح فراتر از مشــارکت ســاده بوده و عبارت اســت از اداره و مدیریت 

منابع جنگلی توســط جوامع  برای مقاصد تجاری و غیرتجاری از جمله امرار معاش، تولید چوب، محصوالت غیرچوبی 

جنگل، حیات وحش، حفاظت از تنوع زیســتی و محیط زیســت، اهمیت اجتماعی و مذهبی. فعالیتهای هنری، علمی، 

سیاست ها، موسسات و فرآیندهای مورد نیاز برای ترویج و حمایت از تمامی جنبه های مدیریت جامعه محور جنگل 

نیز مشــمول این طیف می شــوند. ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به تازگی راهنمایی مربوط به جنگلداری 

جامعه محور را تصویب کرده است که برای تهیه برنامه های مدیریت جنگل جهت اجرا توسط گروه های جوامع محلی 

و تعاونی ها قابل استفاده است.

)SABs( مناطق ویژه برای تنوع زیستی

مناطــق ویژه برای تنوع زیســتی )SABs( ابزار جدیدی برای ادغام حفاظت از تنوع زیســتی در مدیریت جنگل های 

هیرکانی به شمار می روند. اگر چه سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری  به ترتیب 

نزدیک به 30 منطقه حفاظت شده و 40 ذخیره گاه جنگلی را در کوه های البرز و منطقه جنوبی خزر تعیین کرده اند، 
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اما با این حال نتوانسته اند  از تنوع زیستی مهم جنگل های هیرکانی، با موفقیت محافظت کنند. به عنوان مثال، از 

ســال 1349، جمعیت بســیاری از گونه های بومی جانوران سم دار در قدیمی ترین پارک ملی ایران - گلستان - در 

حدود ٪89-66 کاهش یافته است )قدوسی و همکاران، در حال چاپ(. دالیل بسیاری برای این امر وجود دارند: 

تهدیدات، با ســرعت باالیی در حال افزایش اند )به بخش 3.2 مراجعه شــود( و از آنجاکه استقرار مناطق حفاظت 

شده در ایران تا حد زیادی از یک رویکرد باال به پایین تبعیت می کند، تنش های مکرری با جوامع محلی وجود دارد 

)قدوسی و همکاران در حال چاپ(؛ 

مدیریت مناطق حفاظت شده و ذخیره گاه جنگلی ناکافی است )بعنوان مثال، مناطق حفاظت شده در جنگل های 	 

هیرکانی از چرای مفرط رنج می برد )صوفی و همکاران 1397((؛ 

مدیریت عمدتًا به شکل پایش نظارتی، در مقابل شناسایی و کاهش تهدیدها انجام می شود 	 

اکثر مناطق حفاظت شــده در ایران دچار کمبود پرســنل، تجهیزات و ســرمایه می باشــند )کالهی و همکاران، 	 

1391(؛ 

از همــه مهمتــر، مناطق حفاظت شــده هرگز بــه تنهایی برای حفاظت از تنوع زیســتی کافــی نخواهد بود زیرا 	 

بخــش مهمی از تنوع زیســتی مناطــق در خارج از آنها قرار دارد از این رو یک رویکرد گســترده تر در مقیاس 

چشم انداز برای حفاظت مورد نیاز است )توحیدی فر و موزر، 1395(.

مفهوم »مناطق ویژه ای برای تنوع زیســتی« )SABs – »Sabz« = »ســبز« در فارسی( از مفهومی کنار گذاشته شده 

توســط پروژه جنگل های هیرکانی خزری اقتباس شــده است. این پروژه دارای یک هدف است: سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخیزداری باید رســمًا حداقل 100000 هکتار از مناطق جنگلی دارای ارزش باالی تنوع زیســتی منطقه 

با پوشــش گیاهی و جانوری غنی و همچنین شــرح خدمات و دســتورالعملی برای تهیه طرح مدیریت این مناطق را 

شناســایی و معرفی نماید. مناطق ویژه  برای تنوع زیســتی، مناطق حفاظت شــده معمولی نیســتند، بلکه مناطقی با 

اهمیــت تنوع زیســتی در جنگل های مدیریت شــده به شــمار میروند و به همین خاطر در بحــث مدیریت، اهمیت 

ویژه ای پیدا می کنند. 

توجیه حفاظت از جنگل های مدیریت شــده )مثل  مناطق ویژه ای برای تنوع زیســتی( توسط مطالعات علمی بر روی 

حفاظت روابط گونه / منطقه در »زیســتگاه« ارائه شــده اســت. این مطالعات پیشــنهاد می کنند که برای حفاظت 

٪80-70 از گونه های یک منطقه الزم اســت حدود ٪30 از این منطقه از طریق اقدامات رســمی مورد حفاظت 

قــرار بگیــرد. در همیــن خصوص، بســیاری از برنامه های حفاظت در سراســر جهــان هدف حفظ ٪30 از گســتره 

حوزه های آبخیز را تعیین کرده اند. افزایش 100،000 هکتار بعنوان مناطق ویژه تنوع زیســتی به مناطق حفاظت 
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شده موجود و ذخیره گاه های جنگلی، کمک قابل توجهی به حفظ تنوع زیستی در جنگل های هیرکانی خواهد نمود.

مناطق ویژه تنوع زیستی باید به صورت ایده آل بزرگ بوده، توسط اکوسیستم و مرزهای زیستگاه، قابل شناسایی 

باشــند )بعنوان مثال، حوزه هاو پوشــش جنگلی( و پایداری معیشــت را نشــان دهند. انتخــاب مناطق ویژه تنوع 

زیستی بر اساس چهار معیار زیر صورت می گیرد:

مناطق دارای ارزش باالی تنوع زیستی، از جمله زیستگاه های گونه های نادر، در معرض خطر یا اندمیک گیاهی 	 

و جانوری، پستانداران بزرگ، و یا اشکال مهم زمین شناسی دیرینه

 مناطقــی که خدمات اکوسیســتمی مهمی را ارائه می دهند )مانند زیســتگاه های حســاس و اکوسیســتم های 	 

رودخانه ای(

مناطق دســت نخورده/ اکوسیســتم های جنگلی نســبتًا آســیب ندیده که نماینده محدوده زیستگاه های مهم 	 

جنگل های هیرکانی هستند )از نظر ارتفاع و موقعیت جغرافیایی(.

مناطق مهم برای اتصال ژنتیکی یا ایجاد راهروهای بیولوژیکی برای حرکت پستانداران بزرگ در چشم انداز 	 

جنگل های هیرکانی

ســازمان جنــگل ها، مراتــع و آبخیــزداری  راهنمایی برای مناطــق ویژه تنوع زیســتی )SABs( را در ســال 1397 

تصویــب نمــود، که ارائه دهنده راهنمایی برای اجرای ابزاری جدید جهت حفاظت از تنوع زیســتی اســت. مفهوم 

SABs در ســطح حوضه به کار برده می شــود و شــامل مناطق حفاظتی ویژه و مناطق بافر )براســاس رتبه بندی کیفی 

ســری های جنگل مطابق با معیارهای انتخاب( SABs اســت. یک حوضه ممکن است بیش از یک منطقه حفاظتی ویژه 

را دربرداشــته باشــد و ممکن است در مجاورت مناطق حفاظتی موجود در حوزه های مجاور باشد، اما بایستی توجه 

خاصی به حصول اطمینان از اتصال بین آنها کرد. برنامه های مدیریت جنگل طراحی شــده برای  )FMPs( )SABs( با 

اولویت بر حفاظت از تنوع زیســتی برای مناطق حفاظتی ویژه آماده خواهند شــدو اقدامات شناسایی شده در این 

کتابچه قرار خواهند گرفت. طرح جنگلداری چندمنظوره همچنان برای مناطق بافر اســتفاده می شود، اما باید برای 

حصول اطمینان از ادغام کامل حفاظت از تنوع زیســتی با دیگر اهداف مورد بررســی قرار بگیرد. مناطق حفاظتی 

ویژه ممکن اســت شــامل سری های جنگل با FMPs فعال و غیر فعال باشند. SABs-FMPs  برای سری های غیر فعال 

برای اولین بار تهیه می شــوند و زمانی که طرح جنگلداری چندمنظوره فعلی برای ســری های فعال در مرحله تجدید 

نظر تهیه گردید، تحت مدیریت جنگلداری چندمنظوره و مناطق ویژه تنوع زیستی در خواهند آمد. 
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برنامه اقدام حفاظت از گونه ها

برنامه اقدام گونه ها یکی دیگر از ابزار مهم برای حفاظت از تنوع زیســتی در جایی اســت که اقدامات و هماهنگی 

برای گونه های خاص مورد نیاز باشد. چنین رویکردهایی می توانند برای سه گروه از گونه ها ارزشمند باشند:

گونه های در معرض خطر: برنامه اقدام یک گونه ممکن است جهت پیشبرد تالش های حفاظتی برای گونه هایی 	 

که به ســبب تهدیدات خاص در معرض خطر هســتند مفید باشــد. نمونه هایی از مــوارد مطرح در جنگل های 

هیرکانی عبارتند از گوزن قرمز و پلنگ. IUCN دســتورالعمل هایی جزئی برای آماده ســازی برنامه برای چنین 

گونه هایی را دارد. جابجایی یک روش مرسوم برای افزایش جمعیت گونه در مناطقی است که آن گونه از بین 

رفته  و IUCN دستورالعمل هایی برای آن رویکردها ایجاد کرده است .

گونه هایی که موجب تعارض انسان-حیات وحش می شوند: به خاطر اهمیت تعارضات انسان-حیات وحش در 	 

جنگل هــای هیرکانی، به ویژه در مورد حیوانات شــکارگر )پلنگ، گرگ  و خرس (،  وجــود برنامه اقدام گونه ها 

ممکن اســت برای پاســخ دادن به این تعارضات ضروری باشد. قادریان و چهارطاقی )1394( دو نوع راهکار 

را پیشــنهاد دادنــد: انســان-محور و حیوان-محــور. روش های انســان-محور عبارتند از آمــوزش و آگاهی 

بخشــی به چوپانان، تربیت ســگ های نگهبــان )به منظور تعقیب حیوانات شــکارگر و نه کشــتن آنها(، حذف و 

ســوزاندن الشــه های دام ها. روش های حیوان-محور نیز عبارتند از حصارکشی ضد حیوانات شکارگر )برای 

مثال حصارهای الکتریکی( و مدیریت زیســت گاه برای افزایش اندازه جمعیت حیوانات وحشــی. این رویکرد 

در حالت ایده آل بایســتی به صورت یک کار گروهی توســط ســازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها و 

سمن های محلی یا منطقه ای عملیاتی شود.

آفــات، بیماری ها و گونه های مهاجم غیر بومی: توقف ورود و گســترش این گونه هــا از اولویتهای مهم بوده و 	 

مستلزم آماده سازی یک برنامه اقدام جزئی است که وظایف و مسئولیت های ذی نفعان مختلف را در بر بگیرد. 

یک مثال خوب که نشــان دهنده نیاز به چنین برنامه ای اســت تخریب ناشــی از بالیت شمشــاد )یک بیماری 

 .)Khazaeli et al., 2015( در سرتاســر جنگل های خزری اســت )Cylindro cladium buxicola قارچی ناشــی از

مقابلــه با شــیوع این بیماری یک چالش بزرگ برای ســازمان جنگل ها بوده اســت. یک دســتورالعمل کنترل 

بیماری توسط FAO در اردیبهشت 1396 تهیه شد ولی به دلیل محدودیت بودجه هنوز اجرا نشده است.
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ارزیابی و پایش تنوع زیستی جنگل

پایــش فراوانــی تعداد کمی از گونه های جنگلی امکان پذیر اســت و اندازه گیری همه گیاهــان و جانوران به منظور 

ارزیابی تنوع زیستی میّسر نیست. در همین خصوص )Kraus, Krumm, )2013 پیشنهاد دادند که شاخص های تنوع 

زیســتی به عنوان یک ابزار پایش برای ارزیابی اثرات سیاســت های حفاظت از تنوع زیستی جنگل استفاده شوند. 

تلفیق پایش وضعیت و شــرایط گونه ها، ســاختار جنگل و زیســتگاه ها برای ارزیابی اثربخشی اقدامات مدیریتی با 

محوریت تنوع زیستی اهمیت دارد. چندین مطالعه چنین رویکردهایی را برای جنگل های پهن برگ معتدله توسعه 

 )IBP()Larrieu&Gonin, 2008, 2011; ForêtPrivéeFrançaise, 2014( داده اند،  ازجمله شاخص بالقوه تنوع زیستی

و وضعیــت حفاظــت جنگل )Lush et al., 2012(. عناصر این رویکردها توســط  )Barsoum et al. )2014 در قالب یک 

»ابزار ارزیابی ســریع تنوع زیستی جنگل« تلفیق شده اند. در این روش، امتیازهایی بین 0تا 3 برای 19 شاخص 

برای مناطق جنگلی مورد نظر، اندازه گیری شــده و ســپس با هم جمع می شــوند تا امتیاز نهایی بدســت آید. چنین 

رویکردی برای جنگل های خزری مناسب خواهد بود.

   Danial Shaigan عکاس : دانیال شایگان
شرح: درختان کهنسال جنگل/ استان مازندران
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ضمیمه 1. فهرست گونه های درختی مهم در جنگل های هیرکانی 

Annex 1. List of main native tree species in the Caspian Forests )after Waez-Mousavi, 2017( – for 

consideration in afforestation projects.

English name

Box tree

Cappadocian Maple

Caspian poplar 

Caucasian alder 

Chestnut-leaved oak 

Common Ash 

Common hornbeam

Date plum )Caucasian Persimmon(

Mountain elm 

Oriental beech 

Persian ironwood tree

Caucasian zelkova )Siberian elm(

Velvet maple 

Wild service tree

Yew

Scientific name

Buxus hyrcana pojark

Acer cappadocium gled

Populus caspia bornm

Alnus subcordata C.A.M.

Quercus castaneifolia C.A.M.

Fraxinus excelsior L.

Carpinus betulus L.

Diospyrus lotus L.

Ulmus glabra hudson

Fagus orientalis lipsky

Parrotia persica (DC C.A.M.(

Zelkovia carpinifolia (Pall.( Dipp.

Acer velutinum boiss

Sorbus torminalis (L.( Crantz.

Taxus baccata L.
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ضمیمه 2. فهرست مناطق حفاظت شده و ذخیرگاه های جنگلی  

Annex 2. List of protected areas and forest reserves

List of protected areas governed by Department of Environment )DOE( in the Caspian forests region

Name & category of area   Province

Abshare Shirgah PA )Waterfall(  Mazandaran 

Alborz-e-Markazi PA )Central Alborz(  Mazandaran-Tehran

Balas Kuh PA     Mazandaran

Bola PA      Mazandaran

Chaharbagh PR     Mazandaran

Dasht-e-Naz WR     Mazandaran

Dodangeh WR     Mazandaran

Esas PR      Mazandaran

Fakjoor Damkesh Spring NM   Gilan

Gashte Roodkhan and SiahMazgi PA  Gilan

Golestan NP     Golestan, N Khorassan

Haraz PR  Mazandaran

Harzvil Cypress )Cupressus sempervirens( NM Gilan

Hezar Jarib PA     Mazandaran

Jahan Nama PR     Golestan

Khoshkeh Daran NM    Mazandaran

Kiasar NP     Mazandaran

Khiboos and Anjilsi PA    Mazandaran

Lilium ledebourii NM    Gilan

Lisar PA      Gilan-Ardabil

Lavandville WR     Gilan

Loveh PA     Golestan

Paband NP     Mazandaran

Sarvelat and Javaherdasht PR   Gilan

Semaskandeh WR     Mazandaran

Shesh Rudbar PA     Mazandaran

Siahrud Rudebar     Gilan

Vaz PA      Mazandaran

Zav PA      Golestan

Total

Area(ha)

3639

398820

11211

3907

19482

56

16868

2997

0.05

39514

87402

15481

0.6

6195

30511

254

9027

3471

1

31142

1074

3589

24445

21254

1041

7922

28289

9646

14323

791563

Area(ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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Name

Sarvenoush sorkesh
Peste Qazanqyeh
Zarbin Ramian
Zarbin Zarin Gol
Shemshad Cheshme bolbol
Sorkhdar Afratakhte
Zarbin Hasina
Anab kalaleh
Daghdaghan Bagho
Azad deland
Rash qezlagh
Sorkhdar pon
Ors Jahan nama
Fandogh poshte Heyran
Kabod mehr
Dr.Dorostkar
Safa Gashteh
Qale roudkhan
Halimeh Jan
Amarlou
Katbe kellas
Sidan
Ashker sar
Safrabasteh
Sefid pelet Nour
Shemshad MirzaKochak Khan
Noghle ben Siah bisheh
Ahnah sar
Ziar
Khibous
Gazoo
Sangedeh
Yaneh Sar Galogah
Zarbin hasan abad
Shemshad Toskatak
Chista Abasabad
Keisi
Tous
Total

Location

Aliabad
Kalaleh
Ramian
Aliabad
Bandar-Gaz
Aliabad
Galikesh
Kalaleh
Bandar-Gaz
Ramian
Gorgan
Aliabad
Kordkoy
Talesh
Talesh
Rezvanshahr
Fouman
Fouman
Roudbar
Roudbar
Roudbar
Roudbar
Roudsar
Astaneh asharfieh
Nour
Amol
siah bisheh
Marijon
Amol
Savad kouh
Savad kouh
Sangedeh
not known
Marzan Abad
Noushahr
Abbas abad
Noushahr
Siah bisheh

Area(ha)

195
785
520
115
420
200
50
20
30
200
200
200
300
150
75
200
50
80
10
1250
1000
185
500
199
550
250
221
70
50
604
300
100
50
7400
104
82
12
128

16855

Scientific name

Thuya orientalis
Pistacia spp
Cupressus sempervirens
Cupressus sempervirens
Buxus hyrcana
Taxus baccata
Cupressus sempervirens
Zizipus sp
Celtis caucasia
Zelkova carpinifolia
Fagus orientalis
Taxus baccata
Juniperus spp
Corylus avellana
Corylus avellana
Buxus hyrcana
Corylus avellana
Taxus baccata
Populus caspica
Juniperus spp
Juniperus spp
Cupressus sempervirens
Juniperus spp
Populus caspica
Populus caspica
Buxus hyrcana
Juniperus spp
Juniperus spp
Juniperus spp
Buxus hyrcana
Taxus baccata
Buxus hyrcana
Taxus baccata
Sorbus boisseriei & Betula pendula
Juniperus spp
Cupressus sempervirens
Buxus hyrcana
Buxus hyrcana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

List of forest reserves in the Hyrcanian region governed by FRWO
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English name

MAMMALS

Western Barbastelle Bat

Giant Noctule Bat

Bechstein›s Myotis Bat

Persian Leopard

European Otter

Wild Goat

Schelkovnikov›s Pine Vole

Hyrcanian Field Mouse

BIRDS

Steppe Eagle 

European Turtle Dove 

Eastern Imperial Eagle 

European Roller

Semi-collared Flycatcher

REPTILES

Meadow Lizard

European Pond Turtle

AMPHIBIANS

Cave salamander

Persian brook salamander

Talysh toad

FISHES

Russian sturgeon

Ship sturgeon

Persian sturgeon

Stellate sturgeon

Caspian lamprey

Wild common carp

Beluga sturgeon

Caspian sea trout

Scientific name

Barbastella barbastellus   

Nyctalus lasiopterus   

Myotis bechsteinii   

Panthera pardus saxicolor   

Lutra lutra 

Capra aegagrus   

Microtus schelkovnikovi  

Apodemus hyrcanicus  

Aquila nipalensis

Streptopelia turtur

Aquila heliaca 

Coracias garrulus

Ficedula semitorquata

Dareviskia praticola

Emys orbicularis

Paradactylodon gorganensis

Paradactylodon persicus

Bufo eichwaldi

Acipenser gueldenstaedti

Acipenser nudiventris

Acipenser persicus

Acipenser stellatus

Barbus capito

Caspiomyzon wagneri

Cyprinus carpio

Huso huso

Salmo trutta caspius

IUCN category

NT

NT

NT

EN

NT

VU

NT

NT

EN

VU

VU

NT

NT

NT

NT

CR

NT

VU

CR

CR

CR

CR

VU

NT

VU

CR

EN

ضمیمه3. فهرست گونه های در معرض خطر در جنگل های هیرکانی  

Annex 3. List of globally threatened vertebrate species in the Caspian forests )adapted from 

Tohidifar et al. 2016(
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   Hossein Ijadi عکاس: حسین ایجادی
Alcedo atthis :نام علمی

Common Kingfisher  نام گونه: ماهی خورک معمولی

  Parviz Bakhtiari عکاس: پرویز بختیاری
Aythya nyroca :نام علمی

Ferruginous Duck  نام گونه: اردک  بلوطی


