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چکیده

در دهههای گذشته تغييرات وسيعی در محدوده پراکنش جنگلهای شمال كشور بهویژه در حاشيه ارتفاعات باالدست (حد
 آگاهی از میزان و موقعیت. محدود به اراضی کشاورزی) بهوجود آمده است،کوهستانی محدود به مراتع) و پاییندست (دشت
.تغییرات کاربری اراضی در عرصههای جنگلی اولین قدم در امر حفاظت و احیای جنگلهای هیرکانی محسوب میشود
بهمنظور نیل به این هدف و آگاهی از میزان تغییرات در عرصه جنگلهای هیرکانی از نتایج دو طرح تحقیقاتی خاتمه یافته در
) استفاده1395  تا1383(  ساله12 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بهمنظور ارزیابی تغییرات حاصله در بازه زمانی
 هکتار از پوشش جنگلی محدوده جنگلهای290  هزار و161  سال گذشته12  نتایج این بررسی نشان داد که طی.شد
 متر و تاج5  پوشش درختی به ارتفاع بیش از، هکتار0/5 هیرکانی از معیارهای تعریف جنگل (اراضی با مساحت حداقل
 هزار و48  مازندران و گلستان بهترتیب برابر، سهم این تغییر در استانهای گیالن. درصد) خارج شده است5 پوشش بیش از
 نرخ کاهش سطح (تخریب) جنگل در کل محدوده، طبق این اطالعات. هکتار است189  هزار و33  و558  هزار و79 ،543
،0/74  به عبارتی بهترتیب ذکر شده در استانهای شمالی کشور این نرخ برابر با. درصد بود0/74 جنگلهای هیرکانی برابر
 هزار650 ) برابر با یک میلیون و1395(  بوده و مساحت کل جنگلهای هیرکانی نیز در سال پایانی تحقیق0/73  و0/74
 مراتع و آبخیزداری کشور مساحت جنگلهای هیرکانی (تاج، طبق اعالم رسمی سازمان جنگلها. هکتار برآورد شد498 و
 هزار و73  میلیون و2  و886  هزار و847  بهترتیب یک میلیون و1394  و1373  درصد) در سالهای5 پوشش بیش از
 سال (با21  هکتاری پوشش جنگلی در طول500  هزار و225  این آمار نشاندهنده افزایش. هکتار گزارش شده بود386
 هکتار) است؛ در صورتیکه شواهد ملموس و عینی نشان میدهد که میزان تخریب پوشش738  هزار و10 افزایش ساالنه
.جنگلی و تبدیل جنگل به سایر کاربریها در جنگلهای هیرکانی رو به افزایش است و این یک واقعیت انکارناپذیر است
 حفاظت و احیا، تخریب، تصاویر ماهوا رهای:واژههای کلیدی
Area changes of Hyrcanian Forests during 2004 to 2016
Kh. Mirakhorlou1 ٭and R. Akhavan2

Abstract
In the past decades, extensive changes have occurred especially in high-altitude and low-altitude Hyrcanian forests. Knowledge of the quantity and location of forest land use changes is the first step for forest conservation and
management in Hyrcanian forests. To achieve this goal, the results of two terminated research projects, conducted
at the Research Institute of Forests and Rangelands of Iran, were used to evaluate the changes in Hyrcanian
forests during the 12-year period (2004-2016). The results showed that in the past 12 years, 161290 hectares of
forest area (areas with tree height more than 5m and canopy cover more than 5%) were decreased. The forest
cover changes in Guilan, Mazandaran and Golestan provinces were calculated to be 48543, 79558 and 33189
hectares, respectively. The rate of forest changes was estimated as 0.74 percent per year in the Hyrcanian forests
of Iran. The present area of Hyrcanian forests of Iran was estimated as 1,650,495 hectares in 2016. According to
the official announcement of Forests, Rangelands and Watershed Management Organization of Iran, the area of
Hyrcanian Forests with a canopy cover more than 5% was reported to be 1,847,886 and 386, 073, 2 hectares in
2004 and 2015, respectively. This shows an increase of 225500 hectares of forest cover during 21 years, approximately 10738 hectares increase of forest area per year. Whereas, evidence shows that the forest cover degradation and conversion to other land uses in the Hyrcanian forests of Iran is increasing and this is an undeniable fact.
Keywords: Conservation, reforestation, deforestation, satellite images.
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ســازمان نقشــهبرداری کــه از عکسهــای هوایــی
مقدمه
 1:20000ســال  1346تهیــه شــده بــود ،مســاحت
جنگلهــای هيرکانــي بهلحــاظ
اهميــت خــاص آن از نظــر جنگلهــای هیرکانــی یــک میلیــون و  989هــزار
محیطزیســتی و همچنیــن قدمــت و  458هکتــار تعیین شــد (پیــام طبیعت.)1395 ،
پیدایــش ،تنــوع ژنتیکــی و گونههــای ثابتــی در ســال  1355جنگلهــای هیرکانــی را
درختــی ،درختچــهای ،بوتــهای ،علفــی بــا احتســاب جنگلهــای ارســباران  3میلیــون
و جانــوری و کاربردهــای اکولوژیکــی و هکتــار بــرآورد کــرد (ثابتــی )1355 ،کــه بــا
بومگــردی بهعنــوان یکــی از قدیمیتریــن کســر حــدود  200هــزار هکتــار مســاحت
و ارزشــمندترین جنگلهای دنیا محســوب جنگلهــای ارســباران در آن زمان ،مســاحت
میشــوند (رضایی .)1388 ،میانگین ســهم ایــن جنگلهــا  2میلیــون و  800هزار هکتار
ســرانه جنــگل در دنیــا  0/8و در ایــران محاســبه شــد .به ســفارش ســازمان جنگلها،
 0/2هکتــار اســت کــه ایــن رقــم کشــور مراتــع و آبخیزداری کشــور در ســال 1373
را در زمــره  56کشــور کمجنــگل دنیــا ســازمان نقشـهبرداری کشــور با اســتفاده از
قــرار داده اســت (عصــاره و ســیداخالقی ،عکسهــای هوایــی مســاحت جنگلهــای
 .)1388بنابرایــن جنگلهــای هیرکانــی هیرکانی را یــک میلیون و  847هزار و 886
نيازمنــد برنامهريــزي جامــع مدیریتــی ،هکتــار عنوان کــرد (پیــام طبیعــت.)1395 ،
از آخریــن عکسبرداری انجامشــده توســط
حفاظــت و احيــا هســتند.
تهيــه اطالعــات مکانــی بههنــگام در ســازمان نقشهبرداری کشــور در سال ،1382
دورههــای زمانــی مختلــف از عرصههــای نقشـههای بــا مقیــاس  1:25000تهیــه شــد
جنگلــی و پراکنــش آنها يکــي از اطالعات کــه طبــق آن مســاحت جنگلهــای هیرکانی
پایــه و اصلــی در جهــت اهــداف مدیریــت بــا تاج پوشــش بیشــتر از یک درصــد ،یک
جنــگل و توســعه برنامههاي محیطزیســتی میلیــون و  936هــزار هکتــار بــرآورد شــد
جنگلهــای هيرکانــي اســت .تصاویــر (پیــام طبیعت .)1395 ،مســاحت جنگلهای
ماهــوارهاي يكــي از منابــع مهــم تهيــه داده هیرکانــی براســاس نتایــج طــرح تحقیقاتــی
بــراي اهــداف ذکر شــده هســتند .اســتفاده مصوب مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتع
از ایــن تصاویــر و تلفیــق آنها بــا اطالعات کشــور ،با تــاج پوشــش بیــش از  10درصد
میدانــی ميتوانــد اطالعــات دقيــق و نیــز یک میلیون و  702هــزار و  410هکتار
کاملتــری را بــراي تصميمگيريهــاي بــرآورد شــد کــه  49درصــد آن را جنــگل
چندجانبــه كــه عوامــل مختلفــي در آنهــا انبــوه (تــاج پوشــش بیشــتر از  60درصــد)
دخالــت دارنــد ،فراهــم کنــد (میرآخورلــو ،و  51درصــد را جنــگل نیمهانبــوه (تــاج
 .)1382بــا ايــن دادههــا ميتــوان بعضــی پوشــش بیــن  10تــا  60درصــد) تشــکیل
نقشــههاي موضوعــي جنگلهــای میداد (میرآخورلو .)1382 ،در ســال 1395
هیرکانــی را دائمـ ًا و بهطور پيوســته بهنگام مدیــرکل دفتر مهندســی و مطالعات ســازمان
و خروجيهــای مــورد نيــاز از آنهــا تهيــه جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری کشــور در
گفتوگــو بــا روزنامــه ایــران اعــام کــرد
کرد(میرآخورلــو.)1382 ،
در رابطــه بــا ســطح جنگلهــای کــه در ســال  1394با بهرهگیــری از تصاویر
هیرکانــی تاکنــون آمــار و اطالعــات ماهــواره لندســت مربــوط بــه ســال 2015
مختلــف و گاه بســیار متفاوتــی از منابــع میــادی و تصاویــر ماهــواره اســتر مربــوط
رســمی و غیررســمی ارائــه شــده اســت .بــه ســال  2013میــادی ،نقش ـههای ســال
کریــم ســاعی ،رئیــس دایــره جنــگل  1384بــا بازدیدهــای میدانــی تدقیــق و
اداره فالحــت بــا روش پیمایــش میدانــی مســاحت جنگلهــای هیرکانــی بــا تــاج
در ســال  1325مســاحت جنگلهــای پوشــش بیــش از  5درصــد  2میلیــون و 73
شــمال کشــور (هیرکانــی) را حــدود  3هــزار و  386هکتــار بــرآورد شــد کــه 2
میلیــون و  400هــزار هکتــار اعــام کــرد .میلیــون و  4هــزار هکتــار آن تــاج پوشــش
براســاس نقشـههای بــا مقیــاس  1:25000بیــش از  10درصــد دارد (روزنامــه ایــران،

 .)1395امــا فائــو براســاس گــزارش ســال
 2015دولــت ایــران (ســازمان جنگلهــا،
مراتــع و آبخیــزداری کشــور) مســاحت
جنگلهــای هیرکانــی را یــک میلیــون و
 939هــزار و  494هکتار اعالم کرد (FAO,

جنگلهای
هيرکاني بهلحاظ اهميت
خاص آن از نظر محیطزیستی
و همچنین قدمت پیدایش ،تنوع
ژنتیکی و گونههای درختی ،درختچهای،
بوتهای ،علفی و جانوری و کاربردهای
اکولوژیکی و بومگردی بهعنوان یکی
از قدیمیترین و ارزشمندترین
جنگلهایدنیامحسوبمیشوند.
.)2015
نظــر بــه اهمیــت موضــوع و فقــدان
اطالعــات مســتند بــا دقــت قابلقبــول در
زمینــه مســاحت و پراکنــش عرصــه موجود
جنگلهــای هیرکانــی ،هــدف اصلــی ایــن
بررســی برآورد میــزان کاهش ســطح جنگل
و نرخ تخریب پوشــش جنگلــی در محدوده
جنگلهــای هیرکانــی و همچنیــن مقایســه
آمــار و اطالعــات ارائهشــده توســط منابــع
مختلــف داخلــی و خــارج کشــور در رابطــه
بــا ســطح ایــن جنگلهــا اســت.

اقدامات و نتایج

ایــن بررســی براســاس نتایــج دو طــرح
تحقیقاتــی مصــوب (پهنهبنــدي محــدوده
جنگلهــاي هيرکانــي بــا اســتفاده از
دادههــاي ماهــوارهاي بهشــماره -07
 79-0310117909و پهنهبنــدي محــدوده
جنگلهــاي هيرکانــي با اســتفاده از دادههاي
ماهــوارهاي بهشــماره -09-09-93-137
 )04مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع
کشــور کــه در ســالهای  1383و 1395
خاتمهیافتــه ،انجــام شــده اســت .در ایــن دو
طــرح بهترتیــب از تصاویر ماهواره لندســت
 7و  8بهمنظــور اســتخراج نقشــه پراکنــش
جنگلهــای هیرکانــی اســتفاده شــد .صحت
نقش ـههای نهایــی استخراجشــده ســالهای
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،3مرداد -شهریور 1396
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گلسـتان بهترتیـب  6629 ،4045و 2765
هکتـار برآورد شـد .نرخ تخریب سـاالنه در
اسـتانها بههمـان ترتیـب ذکر شـده برابر با
 0/74 ،0/74و  0/73درصـد تعیین شـد.
در جــدول  3آمــار ارائــه شــده در
ســالهای مختلــف در مــورد مســاحت
جنگلهــای هیرکانــی ارائــه شــده اســت.

 1383و  1395بهترتیــب بــا 2960
و  1852نمونــه صحرایــی ارزیابــی
شــده و صحــت کلــی و ضریــب
کاپــا آن بهترتیــب ســالهای ذکــر
شــده برابــر  93/6و  0/89درصد و
 94/8و  0/90درصد ،برآورد شــد.
براســاس تعاریــف علمــی رایــج،
پوشــش جنگلــی بــا معیارهــای عرصــه
بیشــتر از  0/5هکتــار ،پوشــش درختــی بــا
ارتفــاع بیــش از  5متــر و تاج پوشــش بیش
در تمــام کشــــورهای
از  5درصــد از غیرجنــگل تفکیــک میشــود
(مصــدق ،1375 ،مــروی مهاجــر1384 ،
اروپایــی ،آمریــکای شــمالی،
و پورمقــدم .)1394 ،در هــر دو طــرح روســیه و کانــادا طرحهای کالن پایش
تحقیقاتــی بــرای تعییــن محدودههــای توســط مؤسســات بیطــرف (تحقیقاتــی
بــا پوشــش جنگلــی از معیارهــای
عرصههــای بــا مســاحت بیــش از و دانشــگاهی) اجــرا و براســاس اطالعات
 0/5هکتــار و تــاج پوشــش بیــش از  5اســتخراج شــده ،طرحهای حفاظــت ،احیا
درصــد اســتفاده شــده اســت .نتایج حاصل و توســعه جنگلهــا برای حــال و آینده
از نقشـههای پهنهبنــدی جنگلهــای هیرکانــی
اجــرا و پیشبینــی میشــود.
در ســالهای  1383و  ،1395بهتفکیــک ســه
اســتان شــمالی (محــدوده اســتانها براســاس
تقســیمات کشــوری) در جــدول  1ارائــه شــده
اســت .طبــق این جــدول مســاحت جنگلهای
هیرکانــی در ســال  1383یــک میلیــون و  811ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
هــزار و  788هکتــار و در ســال  1395یــک نتایــج بهدســت آمــده از دو طــرح تحقیقاتی
میلیــون و  650هــزار و  498هکتــار بــرآورد ارزیابی شــده (جداول  1و  ،)2کاهش ســطح
شــده اســت.
جنــگل با تاج پوشــش بیــش از  5درصد را
محدوده
در
ساالنه
تخریب
2
جدول
طبق
بهمیــزان  159هــزار و  950هکتــار در بــازه
کل جنگلهـای هیرکانـی  13هـزار و  440زمانــی  12ســاله و نــرخ تخریب ســاالنه را
هکتـار و نرخ کاهش سـطح جنگل (تخریب) برابــر بــا  0/74در محــدوده جنگلهــای
معـادل  0/74درصد اسـت .همچنین تخریب هیرکانــی نشــان میدهــد .طبــق جــدول 3
سـاالنه در اسـتانهای گیلان ،مازنـدران و و اعــام رســمی ســازمان جنگلهــا ،مراتــع

و آبخیــزداری کشــور مســاحت جنگلهــای
هیرکانــی بــا تاج پوشــش بیــش از  5درصد
در ســالهای  1373و  1394بهترتیــب یک
میلیــون و  847هــزار و  886هکتــار و 2
میلیــون و  73هــزار و  386هکتــار گزارش
شــده اســت (ردیفهــای  6و  12جدول .)3
ایــن آمــار نشــاندهنده افزایــش  225هــزار
و  500هکتــاری پوشــش جنگلــی در طــول
 21ســال (افزایش ســاالنه  10هــزار و 738
هکتــار) اســت .گزارشهــای ســازمان فائــو
کــه براســاس گــزارش ســاالنه کشــورهای
عضــو از وضعیــت کشــاورزی و منابع طبیعی
منتشــر میشــود ،مســاحت جنگلهــای
هیرکانــی را در ســالهای ،1369 ،1360
 1389 ،1384و  1394بهترتیــب یــک
میلیــون و  803هــزار و  ،800یک میلیون
و  771هــزار ،یــک میلیــون و 847هــزار
و  ،886یــک میلیــون و  847هــزار و
 886و یــک میلیــون و  939هــزار و
 494هکتــار گــزارش کرده اســت (FAO
 .)1990, 2000, 2005, 2015طبق این
گــزارش ســطح جنگلهــای هیرکانــی از
ســال  1360تــا ( 1394ردیفهــای 4
و  14جــدول  )3بهمیــزان  135هــزار
و  694هکتــار افزایــش داشــته اســت
(افزایــش ســاالنه  3هــزار و  877هکتــار).
باتوجهبــه منابــع یکســان اطالعــات ذکــر
شــده (ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشــور و  ،)FAOاختــاف افزایــش ســطح
پوشــش جنگلــی جنگلهــای هیرکانــی
بــا اختــاف حــدود  3برابــر تأمــل برانگیــز
اســت کــه نادرســت بــودن آمارهــای ارائــه

جدول  -1مساحت جنگلهای هیرکانی در سالهای  1383و 1395به تفکیک استانهای شمال کشور (هکتار)
منبع :گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی خاتمهیافته در سالهای  1383و  ،1395مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
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نام استان

مساحت در سال 1383

درصد

مساحت در سال 1395

درصد

گيالن

547347

30/23

498804

30/22

مازندران

889475

49/06

809917

49/07

گلستان

374966

20/71

341777

20/71

جمع

1811788

100

1650498

100

irannature.areeo.ac.ir

جدول  -2کاهش سطح جنگل در محدوده جنگلهای هیرکانی در بازه زمانی  12ساله به تفکیک استانهای شمال کشور (هکتار)
منبع :گزارش نهایی طرح تحقیقاتی خاتمه یافته در سالهای  ،1395مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

نام استان

مساحت کاهش سطح

تخریب ساالنه

نرخ تخریب ساالنه

گيالن

48543

4045

0/74درصد

مازندران

79558

6629

 0/74درصد

گلستان

33189

2765

 0/73درصد

جمع

161290

13440

 0/74درصد

جدول  -3مساحت جنگلهای هیرکانی در سالهای مختلف براساس منابع رسمی (هکتار)

رديف

منبع

سال

مساحت

توضیح

1

کریم ساعی

1325

3.400.000

---

2

سازمان نقشهبرداری کشور

1346

1.989.485

----

3

دکتر حبیباهلل ثابتی

1355

2.800.000

----

4

)FAO (Food and Agriculture Organization

1360

1.803.800

تاج پوشش بیش از  5درصد

5

)FAO (Food and Agriculture Organization

1369

1.771.000

تاج پوشش بیش از  5درصد

6

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور

1373

1.847.886

تاج پوشش بیش از  5درصد

7

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور

1382

1.936.000

تاج پوشش بیش از  1درصد

8

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

1382

1.811.788

تاج پوشش بیش از  5درصد

9

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

1382

1.711.788

تاج پوشش بیش از  10درصد

10

)FAO (Food and Agriculture Organization

1384

1.847.886

تاج پوشش بیش از  5درصد

11

)FAO (Food and Agriculture Organization

1389

1.847.886

تاج پوشش بیش از  5درصد

12

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور

1394

2.073.386

تاج پوشش بیش از  5درصد

13

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور

1394

2.004.000

تاج پوشش بیش از  10درصد

14

)FAO (Food and Agriculture Organization

1394

1.939.494

تاج پوشش بیش از  5درصد

15

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

1395

1.650.498

تاج پوشش بیش از  5درصد

طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،3مرداد -شهریور 1396
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شکل  -1تصویر ماهوارهای قسمتی از غرب شهرستان هشتپر-گیالن ،سال  1395و محدوده
تخریبشده جنگلی به رنگ روشنتر داخل خط قرمز
(منبع)Google :

شــده را در ذهــن تداعــی میکنــد .حتــی در
صــورت صحــت اطالعــات ذکــر شــده باید
بــا ارائــه مســتندات علمــی و بازدیدهــای
میدانــی مشــخص شــود کــه افزایش ســطح
ارائــه شــده نتیجــه اجــرای کدامیــک از
طرحهــای توســعه و احیــای جنگلهــای
هیرکانــی در ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و
آبخیــزداری کشــور بــوده اســت؟
اطالعــات منتشــر شــده از منابع رســمی
اجرای ــی و بینالملل ــی ذک ــر ش ــده در ای ــن
مقالـــه ،بیانگـــر وضعیـــت ارائـــه آمـــار
و اطالعـــات غیرمســـتند و غیرعلمـــی از
جنگلهـــای هیرکانـــی بهعنـــوان یکـــی از
جنگلهـــای ارزشـــمند و منحصربهفـــرد در
دنیـــا اســـت .همانطـــور کـــه متخصصـــان
اهـــل فـــن در علـــوم جنـــگل اســـتحضار
دارنـــد اســـتناد بـــه اطالعـــات غیرواقعـــی
نـــه تنهـــا مشـــکلی از کاهـــش ســـطح
44
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شکل  -2تصویر ماهوارهای قسمتی از حوضه رودخانه تجن
(مازندران) سال  1395و محدوده تخریبشده جنگلی به
رنگ روشنتر داخل خط قرمز
(منبع)Google :

جنگلهـــای هیرکانـــی حـــل نمیکنـــد،
بلکـــه برنامهریزیهـــای کالن مدیریـــت
جنـــگل را بـــا مشـــکل مواجـــه میکنـــد.
همانطـــور کـــه شـــواهد ملمـــوس و
عینـــی نشـــان میدهـــد میـــزان تبدیـــل
جن ــگل ب ــه س ــایر کاربریه ــا در مح ــدوده
جنگلهــای هیرکانــی رو بــه افزایــش اســت
کــه ایــن یــک واقعیــت انکارناپذیــر اســت.
ش ــکلهای  2 ، 1و  3عرصهه ــای تخری ــب
ش ــده ت ــا س ــال  1395را در س ــه منطق ــه از
اســـتانهای گیـــان ،مازنـــدران و گلســـتان
نش ــان میده ــد.
پیشـــنهاد میشـــود بهمنظـــور
تعییـــن و ســـنجش عوامـــل مؤثـــر در
امـــر حفاظـــت و احیـــای جنگلهـــای
کشـــور بهویـــژه جنگلهـــای هیرکانـــی
طـــرح کالن پایـــش ایـــن جنگلهـــا بـــا
همـــکاری نهادهـــای مربوطـــه (اجرایـــی،

تحقیقاتـــی و آموزشـــی) تهیـــه شـــود تـــا
بـــا اســـتناد بهاندازهگیریهـــای مســـتمر
در دورههـــای کوتاهمـــدت ،میانمـــدت و
بلندم ــدت ،نس ــبت ب ــه مدیری ــت علم ــی و
پای ــدار جنگله ــای هیرکان ــی اق ــدام ش ــود.
بــا اســتناد بــه اطالعــات علمــی اســتخراج
شـــده از طرحهـــا و زیرطرحهـــای
طـــرح پایـــش ،میتـــوان نســـبت بـــه
جلوگیـــری از تغییـــر کاربـــری پوشـــش
جنگلـــی تصمیمهـــای درســـت اتخـــاذ
کـــرد و نســـبت بـــه احیـــای عرصههـــای
تخریــب شــده براســاس اطالعــات دقیقتــر
اقـــدام مقتضـــی بهعمـــل آورد .بنابرایـــن
تنه ــا ب ــا اج ــرا ش ــدن ط ــرح کالن پای ــش
اســـت کـــه میتـــوان ادعاهـــای مســـتند
علمـــی و کارشناســـی دقیـــق از طـــرف
نهادهـــای اجرایـــی متولـــی جنگلهـــای
کشـــور ،مبنـــی بـــر افزایـــش یـــا کاهـــش

شــکل  -3تصویــر ماهــوا رهای شــرق شهرســتان مینودشــت (گلســتان) ســال  1395و محدودههــای تخریبشــده جنگلــی بــه رنــگ
روش ـنتر داخــل خــط قرمــز
(منبع)Google :

ســـطح پوشـــش جنگلـــی را اعـــام کـــرد.
همانطـــور کـــه در تمـــام کشـــورهای
اروپایـــی ،آمریـــکای شـــمالی ،روســـیه
و کانـــادا نیـــز طرحهـــای کالن پایـــش
توســـط مؤسســـات بیطـــرف (تحقیقاتـــی
و دانش ــگاهی) اج ــرا و براس ــاس اطالع ــات
اســـتخراج شـــده ،طرحهـــای حفاظـــت،
احیـــا و توســـعه جنگلهـــا بـــرای حـــال و
آینـــده اجـــرا و پیشبینـــی میشـــود.

منابع

ثابتــي ،ح ،1355 .جنگلها ،درختــان و درختچههاي
ايــران ،انتشــارات ســازمان تحقيقات كشــاورزي
و منابع طبيعي ،تهران 810 ،صفحه.
پورمقــدم ،ک .1394 .راهنمــا و دســتورالعمل
بهرهبــرداری پایــدار از جنــگل در کوهســتان
زاگــرس مرکــزی .نشــر معــارف ،چــاپ اول،
تهران ،ایران 48 ،صفحه.
پیــام طبیعــت .1395 ،افزایــش ســطح جنگلهــای

شــمال در  10ســال گذشــته .نشــریه داخلــی
ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری کشــور،
شــمارههای  ،119-110تیرمــاه ،1395
 8صفحه.
رضایــی س .ر .1388 ،.ســیمای منابــع طبیعــی و
آبخیزهــای ایــران .مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا
و مراتع کشور ،تهران -ایران 304 ،صفحه.
روزنامه ایــران.http://iran-newspaper .1395 ،
com/Newspaper/MobileBlock?News
paperBlockID=128596

عصــاره م .ح .و ســیداخالقی س .ج .1388 ،.ســند
راهبــردی توســعه تحقیقــات منابــع طبیعــی ایران.
مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور،
تهران -ایران 379 ،صفحه.
مــروی مهاجــر ،م.ر .1384 ،.جنگلشناســی و پرورش
جنگل .انتشارات دانشگاه تهران .ص .378
مصدق ،ا .1375 ،.جنگلشناسی .انتشارات دانشگاه
تهران 481 .صفحه.
ميرآخورلــو ،خ .1382 ،.تهيــه نقشــه كاربــري اراضــي
در محــدوده جنگلهــای شــمال كشــور بــا

اســتفاده از دادههــاي ماهــواره ،Landsat7
فصلنامــه پژوهشــي تحقيقــات جنــگل و صنوبــر
ايــران ،انتشــارات مؤسســه تحقيقــات جنگلها و
مراتع ،جلد . 358-325 ، 11/2
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